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Vida e Ministério
A dimensão existencial, os desafios e cuidados da vida do Padre e
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A Arquidiocese de Mariana traz ao longo
de toda a sua história a perspectiva da comunhão. Nesta caminhada de quase trezentos
anos, é característica desta Igreja Particular
promover a participação de ministros consagrados e leigos no despertar para a missão.
O seminário de Mariana tradicionalmente acolheu jovens vocacionados de diferentes
partes do país, ao mesmo tempo que devido a
uma experiência forte de fé e religiosidade do
povo, muitas pessoas servem na missão além
fronteiras.
Não diferente deste caminhar histórico,
agora após estes últimos dois anos de grave
crise em todo o mundo, nas diversas áreas:
sanitária, econômica e religiosa, consequência da pandemia de Covid-19, o Clero Marianense realizou seu encontro anual entre os
dias 14 e 17 de março.
É iminente notar a forte inspiração Sinodal para toda a reflexão ao longo destes dias,
cujo tema norteador foi “Vida e ministério:
dimensão existencial, desafios e cuidados”.
Cuidar de quem cuida é o desafio neste tempo. Os ministros ordenados estão diretamente ligados ao povo de Deus, muitas vezes ferido e angustiado.
Trata-se de fortalecer o ânimo para servir
melhor. Inseridos no contexto sinodal proposto pelo Papa Francisco, percebe-se que os
bons frutos da missão passam pela experiência de comunhão e participação. Todos são
membros do Corpo de Cristo, ministros ordenados e leigos. Ambos trazem em si a dignidade de filhos de Deus, mas cada qual com
seu ministério específico.
Cada um, para chegar ao outro, com maturidade para o escutar, precisa de uma íntima
adesão aos ensinamentos do próprio Cristo,
à Tradição e ao magistério que, no caminhar
histórico da igreja, iluminado pelo Espírito
Santo conduz a todos nesta expressão de unidade através do Santo Padre o Papa, sucessor de Pedro.
Reencontrar o outro, retomar o caminho,
expressões fortes que motivam a todos, como
Igreja Sinodal, a seguir em frente. Observando atentamente ao redor, numa leitura profética da realidade que marca este contexto,
não se almeja “voltar ao normal”, é preciso
dar um passo à frente, é tempo de construir
uma nova história.
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Visão pastoral
Evangelização e Ação Pastoral: novos
desafios
Pe. José Geraldo de Oliveira

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral e
Pároco da Paróquia Santo Antônio, em Presidente Bernardes - MG

Nos últimos tempos, a Arquidiocese de
Mariana tem buscado novos métodos de
evangelizar, a fim de responder aos desafios
dos novos tempos e construir comunidades
vivas e evangelizadoras, a partir da organização e articulação dos grupos de serviço,
pastorais, movimentos devocionais, conselhos e outros organismos eclesiais.
Os desafios se fazem ainda maiores neste
tempo de retorno às atividades presenciais,
após longo período de restrições por causa
da pandemia. Durante esse tempo, os trabalhos não pararam, principalmente, devido
ao uso das novas tecnologias, que permitiram reuniões on-line, debates e elaboração
de projetos, como o Projeto Arquidiocesano de Evangelização (PAE), que veio à luz
durante esse período pandêmico.
Urge retomar às atividades, adaptando-se aos novos tempos, com renovado ardor
missionário, renovada disposição, coragem
de transformar as estruturas que não mais
respondem às necessidades do momento
e criatividade para avançar, cada vez mais,
nesse processo evangelizador.

A pandemia deixou e continua deixando marcas que ainda persistem, principalmente nas crianças e adolescentes. Se, por
um lado, o confinamento nos lares trouxe
união e maior possibilidade de convívio na
família, por outro, aumentou a violência
doméstica, o uso de álcool e outras drogas.
Aumentou o desemprego e, consequentemente, a fome. Grande parte dos idosos
ainda continua reclusa em suas casas.
As transmissões das celebrações pelas
redes sociais ajudaram muitos a rezar e
continuar unidos à comunidade de fé, mas,
por outro lado, percebe-se, em muitas comunidades, a dificuldade de se retornar,
presencialmente, à vida comunitária. Tudo
isso exige de cada um maior empenho pastoral no cuidado com a vida e renovada disposição de evangelizar com novos métodos.
O novo PAE, elaborado a partir das comunidades e lançado no último Encontro
dos Presbíteros e Diáconos, com representação dos leigos e leigas, há de ser um instrumento para inspirar novas ações e um
ponto de partida para reinício e, ao mesmo tempo, continuidade da ação pastoral e
evangelizadora da Arquidiocese de Mariana.

Opinião
A Pessoa, a Graça e a Lei
Pe. Luiz Faustino dos Santos

Granada

O tema do 32º Encontro dos Presbíteros e Diáconos da Arquidiocese
de Mariana foi “Vida e Ministério:
Dimensão existencial, desafios e cuidados”. Presbíteros e Diáconos são
trabalhadores na vinha do Senhor (cf.
Mt 13,1-8). O trabalho liberta, edifica, mas “o trabalho humano, para ser
bem feito, precisa estar liberto das
tensões. O trabalho, em estado de
tensão, é doentio e destrutivo” (Karl
Barth). Evidentemente, trabalhar
para o Senhor e com o Senhor é uma
grande graça, contanto que a lei fique
em segundo plano. São Paulo destaca
a superioridade da Graça sobre a Lei:
“Vocês não estão debaixo da Lei, mas
sob a graça” (Rm 6,14). “Independente da Lei, manifestou-se a justiça de
Deus testemunhada pela Lei e pelos
Profetas. É a justiça de Deus que se
realiza através da fé em Jesus Cristo”
(Rm 3,21-22).
A maior graça é Deus mesmo, sua
presença, seu amor, sua ação através
de seus embaixadores (cf. 2Cor 5,20),
entre eles, Presbíteros e Diáconos.
Portanto, há uma necessidade primária no exercício do ministério: o relacionamento dos operários entre si e
com a vinha/povo. “Por isso, busca-

mos o equilíbrio entre o não se sentir eterno ou imprescindível e nem se
sentir inútil. Entre o saber amar e o se
permitir ser amado. Amar o que faço
e fazer o que amo. O desequilíbrio
desgasta e compromete totalmente o
nosso bem-estar e o bem-fazer”, afirmou o Padre José Antônio de Oliveira
em material disponibilizado aos integrantes do Clero Marianense durante
o Encontro.
No confronto entre a Graça e a Lei,
aparece Tiago: A Graça salva, não por
causa da Lei, mas por causa do amor
à vida; do relacionamento fraterno
entre os irmãos, pois são todos filhos
do mesmo Pai que está no Céu (Mt
23,8-9). A fé é uma grande graça, mas
isto não basta para a salvação. “Sem
as obras ela é morta” (Tg 2,17.26).
A fé deve ter a lei como um indicador da graça. A lei por si só é inútil e, às vezes, prejudicial. Jesus demonstrou inúmeras vezes que a lei
não pode impedir o caminho para a
“vida em plenitude”. “Só quem se ama
consegue amar outra pessoa” (Padre
José Antônio de Oliveira). Amar é o
maior mandamento. Referindo-se à
pessoa, fazer ou deixar de fazer deve
se orientar pelo bem da mesma. “Não
se cansem de fazer o bem”, disse São
Paulo (2Ts 13,3).
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Os desafios da educação na
atualidade

Arquivo pessoal

Com o tema “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina
com amor” (cf. Pr 31,26), a Campanha da Fraternidade (CF) de 2022 busca dialogar, à luz da fé cristã, sobre a realidade educativa no Brasil. Diante disso, o
Jornal Pastoral conversou com o presbítero da Diocese de Campanha (MG) e
Assessor do Setor Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Padre Jean Poul Hansen, sobre os desafios da educação na atualidade
e a CF 2022.

Jornal Pastoral: Esta
é a terceira vez que a
educação é tema da CF.
Considerando o contexto da pandemia e o
fechamento de muitas
instituições de ensino
por um longo período,
qual é a importância de
se refletir sobre essa temática?
Pe. Jean: A educação
é fundamental para que
o ser humano construa
uma cultura que o sustente e eleve, ou seja, que
não se oponha à plenitude de sua vida e, assim,
o leve à autodestruição.
Jesus, ao enviar seus
discípulos, disse: “Ide
e ensinai” (Mt 28,16).
A atividade educativa
é, desde a origem, ação
própria da Igreja, pois
ela, como “sacramento
universal de salvação”
(LG, 48), deve atuar na
construção cultural em
vista da salvação integral do ser humano e da
humanidade.
A pandemia não
criou, apenas agravou
as muitas deficiências
do nosso sistema educativo. Por isso, a Igreja
no Brasil volta ao tema,
tratado nas CFs de 1982
e 1998.
A educação deve estar
sempre sobre o altar de
nossas orações e sobre a
mesa de nossos estudos,
reflexões e discussões.
Por isso, a Igreja tem a
Pastoral da Educação,
para que esse tema não
apareça apenas nas CFs,
mas esteja permanentemente em nossas pautas

e se promova permanente diálogo sobre a realidade educativa, como
propõe o objetivo geral
da CF 2022.
O necessário fechamento das escolas durante parte do período
da pandemia acentuou as
desigualdades no campo
educativo, pois milhares
de crianças e jovens não
tiveram acesso aos recursos tecnológicos para
acompanhar as aulas no
regime remoto. Hoje,
as pesquisas mostram
as tristes consequências
dessa realidade com a
defasagem nos processos
de alfabetização e evasão escolar. A CF é uma
oportunidade para que a
sociedade, a Igreja e os
governos possam unir
esforços e buscar meios
para superar esse déficit.
Jornal Pastoral: Analisar o contexto da educação na cultura atual e
seus desafios potencializados pela pandemia é
um dos objetivos específicos da CF. Quais são
esses desafios e como
superá-los?
Pe. Jean: Há muitos
desafios e em cada realidade há desafios próprios. Podemos elencar
os que são comuns a todo
o Brasil, que não surgiram com a Covid-19, mas
foram por ela potencializados: o limitado acesso
à educação formal; a terceirização da educação
da família para as instituições educacionais; a
má qualidade da educação oferecida; a desvalo-

rização e desmotivação
do(a) professor(a); a dívida educacional histórica da sociedade brasileira com as comunidades originárias, quilombolas, ribeirinhas, etc.; a
desigualdade social alimentada pela desigualdade educacional; uma
educação que reduz o
ser humano à lógica do
mercado, que nega a sua
transcendência ou a manipula e tantos outros.
O Papa Francisco, na
convocação para o Pacto Educativo Global,
retoma um provérbio
africano que diz: “para
se educar uma criança
é necessária uma aldeia
inteira”. Parece-me que o
primeiro passo para solucionarmos os desafios
da educação é assumi-los comunitariamente.
Jornal Pastoral: O
que é o Pacto Educativo
Global?
Pe. Jean: É um chamado do Papa Francisco a todas as pessoas,
famílias,
instituições,
Igrejas e governos para
que discutam e cheguem
ao consenso de elaborar
novas e necessárias balizas globais para a educação em todo o mundo. Dentre elas, o Papa
propõe a prioridade de
uma educação humanista, integral e solidária.
O Pacto, lançado em outubro de 2020, no Vaticano, tem mobilizado
o mundo para discutir,
partilhar e torná-lo algo
concreto em nossas políticas educacionais e
institucionais.
Jornal Pastoral: Na
perspectiva
cristã-católica, como é compreendida a educação?
Qual deve ser o papel
desempenhado por nós

enquanto Igreja?
Pe. Jean: A fonte original de inspiração para
a educação cristã é nosso Senhor Jesus Cristo e
seu Evangelho. A prática
educativa das comunidades cristãs das origens
também são inspiradoras.
Na atualidade, de
forma lúcida, o Papa
Francisco nos diz que
a educação cristã deve
ser humanista, integral,
quer dizer, considerar o
ser humano em todas as
suas dimensões; inclusiva, isto é, abrir-se para
todos, independente de
seus
condicionamentos; favorecer o diálogo
intergeracional. Deve,
ainda, educar para uma
ecologia integral, ou
seja, conduzir à consciência do cuidado com a
casa comum e do nosso papel singular nessa
casa.
Quanto ao nosso papel, o(a) educador(a)
cristão(ã)-católico(a)
tem a importante missão de ser “sal da terra
e luz do mundo” (Mt
5,13-14), testemunhando com sua prática, no
ambiente educacional,
os valores cristãos; logo,
as instituições católicas
de educação devem ser
celeiros dessa educação humanista, integral
e inclusiva; as famílias
cristãs, cultivando esses
valores em seus lares,
devem buscar instituições escolares que também primam por eles;
enquanto
comunidades eclesiais, devemos
envolver nas pastorais
ordinárias as instituições de ensino situadas
em nossas áreas, a fim
de ajudá-las no cultivo dessas bases; e por

fim, como seres sociais
e políticos, os cristãos
devem estar atentos à
presença destes valores
nas propostas eleitorais
em todos os níveis de
governo.
Jornal
Pastoral:
Diante de um contexto polarizado e com
fácil disseminação de
conteúdos falsos (fake
news), como vencer as
dificuldades em relação à comunicação e à
educação, a fim de realmente falarmos com
sabedoria e ensinarmos
com amor?
Pe. Jean: O cristão
não abre mão da verdade. Mas, também não a
instrumentaliza para a
guerra, a violência ou a
destruição e diminuição
do próximo. A verdade
deve estar sempre conjugada com a caridade,
com o amor. Já os filósofos nos ensinam que
o belo, o bom e o verdadeiro não existem um
sem o outro e todos eles
são expressões primárias do ser. Como cristãos devemos sempre
buscar a verdade, conferir a veracidade das
informações que compartilhamos, não passar
adiante aquilo que sabemos ser falso ou que
tenha cheiro de mentira,
se não conseguimos averiguar a sua veracidade.
É muito importante que
nossas famílias, comunidades, Igrejas e salas
de aula eduquem para o
diálogo e para a verdade.
Buscadores da verdade e
do amor, falaremos com
sabedoria e ensinaremos
com amor, sem imposição, mas sempre propondo o seguimento de
Jesus a quantos nos encontram.
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Vamos celebrar!
OS SACRAMENTOS DO SERVIÇO

que tem por vocação continuar
manifestando sacramentalmente
a salvação operada por Cristo.
Mas por que é chamado de Sacramento da Ordem? A palavra
“Ordem” é o mesmo que “colégio”, para se referir “à participação
em um grupo e, portanto, a contribuição em um coletivo que visa
à construção da comunidade”
(Francisco Taborda). São três os
graus da ordem: o episcopado, o
presbiterado (sacerdócio) e o diaconado. Resumidamente, podemos dizer que os bispos possuem
a plenitude desse sacramento, pois
como sucessores dos apóstolos,
eles se tornam um sinal visível da
Igreja e de sua ação no mundo; os
presbíteros são colaboradores dos
bispos no ministério sacerdotal,
regendo, ensinando e santificando o povo que a eles é confiado;
os diáconos são os ministros do
serviço da Palavra, da Eucaristia e
da Caridade, em comunhão com
o Bispo e o presbitério.
Vemos, então, que Cristo distribui os ministérios em vista da
salvação. Certo é que é Ele mesmo quem a opera, mas por intermédio daqueles constituídos dispensadores dos mistérios sagrados para que o “povo renasça pela
água da regeneração, ganhe novas
forças do altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos

se reanimem” (Prece de Ordenação de Presbítero).
O Matrimônio também deve
ser visto como um Sacramento
do Serviço na medida em que é
uma comunhão total de vida entre os esposos, por Cristo. Como
sabemos, a união entre homem
e mulher constitui um elemento
natural, existente desde o início
da criação, quando Deus a abençoou com a “única bênção que
não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela
condenação do dilúvio” (Bênção
nupcial). Mais bonito ainda é vermos que com Cristo essa união,
entre batizados, foi elevada à dignidade de Sacramento, para que
pudesse expressar um sinal eficaz
da união do Senhor com a sua

Igreja e um sinal da comunicação
da graça divina.
Por manifestarem este mistério de amor, os esposos servem
um ao outro à medida em que
se ajudam na santificação e felicidade mútua. Eles também servem aos outros, primeiramente,
abrindo-se à vida e à educação
dos filhos, bem como quando
apresentam ao mundo o testemunho de uma experiência concreta
de amor. Como principal fruto do
matrimônio vemos a família, na
qual nascem novos cidadãos da
sociedade humana e se perpetua
o povo de Deus através dos tempos (cf. Lumen Gentium 11).
Portanto, na beleza da vivência familiar, vemos despontar
muitas graças, inclusive a íntima
relação entre os dois sacramentos
do serviço, pois na medida em
que os ministros sagrados servem
as famílias, assistem e abençoam
as celebrações do matrimônio, e
lhes dão o alimento dos demais
sacramentos e da Palavra, os
pais fazem de suas famílias uma
“Igreja Doméstica”, na qual são os
primeiros a anunciar a fé e favorecem a vocação própria de cada
membro, especialmente a vocação ao ministério sagrado. Rezemos, pedindo a Deus que nunca
falte à Igreja santos Ministros
nem famílias santas.

Doğukan Benli de Pexels/Via Pixabay
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Dentre os sete sacramentos,
encontramos aqueles que são
chamados “Sacramentos do serviço”, ou “Sacramentos diacônicos” que são a Ordem e o Matrimônio. Mas por que são considerados como “Sacramentos do
serviço”? Se os três Sacramentos
da Iniciação – Batismo, Confirmação e Eucaristia – são a base
da vocação comum de todos os
cristãos, que é a santidade em
vista da salvação pessoal, os sacramentos da Ordem e do Matrimônio se referem à vocação
específica de cada batizado, mas
em vista da salvação dos outros.
“Se contribuem também para a
salvação pessoal, isso acontece
por meio do serviço aos outros”
(CIgC 1534).
No Batismo e na Confirmação, Deus já nos consagrou para
sermos seus filhos. O mesmo
Senhor que nos fez este chamado à vida e à fé, convida-nos a
também servi-Lo nos outros por
meio de uma consagração especial. Portanto, esses dois sacramentos constituem um chamado
da parte de Deus, um dom, um
verdadeiro presente. Ao mesmo
tempo, trata-se de uma resposta
que cada pessoa dá a Deus, à medida que faz um discernimento
maduro e de fé.
Jesus foi constituído pelo Pai
como mediador da Nova e eterna
Aliança. Em vista de sua morte,
ressurreição e ascensão, Ele quis
que o “seu único sacerdócio se
perpetuasse na Igreja” por meio
da escolha de homens “que, pela
imposição das mãos, participem
do seu ministério sagrado [...],
renovando para nós o sacrifício
da redenção humana” (Prefácio
do Sacramento da Ordem). Dessa forma, compreendemos o sentido do Sacramento da Ordem: é
o sacramento dos dispensadores
dos mistérios sagrados, daqueles

Thalia Gonçalves

Pe. Leonardo Sérgio Rosa Carvalho
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Vida e Ministério: Dimensão
existencial, desafios e cuidados

Mariana Ferreira

Norteados pelo tema “Vida e Ministério: Dimensão existencial, desafios e cuidados”, Padres e
Diáconos participaram entre os dias 14 e 17 de março do 32º Encontro de Presbítero e Diáconos da
Arquidiocese de Mariana.

Para ajudar na reflexão, o Padre José Antônio de Oliveira foi o
responsável por fazer a
assessoria do encontro.
Para isso, ele propôs
três perguntas aos participantes: Você é feliz
como homem, como
cristão e como ministro da Igreja?; O que te
faz feliz, te motiva, te
dá prazer, te anima ou
estimula, e te faz sentir que esta vida vale a
pena?; E o que te entristece, machuca, desanima ou desmotiva?.
“Todo ano que tem
esse Encontro de Presbíteros e Diáconos, nós
temos um momento de reflexão. É claro
que todos os temas são
importantes, mas desta vez preferiu-se que
fosse uma coisa mais
prática, mais da vida.
Então, eles [me] pediram para refletir um
pouco sobre a dimensão existencial: a nossa vida enquanto pes-

soa, enquanto Padres
e membros do presbitério. E olhando as
questões dos desafios
que nós encontramos
e dos cuidados que devemos ter também”, explicou o sacerdote, que
atualmente é Pároco da
Paróquia São João Batista, em Matipó (MG),
sobre a escolha do assunto.
De acordo com o
Padre Paulo Barbosa, que até a 32ª edição do evento atuava
como Representante
dos Presbíteros, o tema
abordado foi importante para os integrantes do Clero revisarem
sobre a sua realidade
psíquica e mental, física e também espiritual.
“Ao mesmo tempo, podemos ver os desafios
que estamos também
enfrentado hoje na
realidade pandêmica:
a ansiedade, o suicídio
e a depressão, situações
que estão incididas na

vida do Clero e na vida
do ser humano como
um todo”, disse.
Pontuando que os
ministros ordenados
vivem no meio de conflitos, sejam os pessoais
ou aqueles próprios do
contexto em que estão
inseridos, Padre José
Antônio destacou que
o presbítero e o diácono são pessoas de
oração e de relações.
“Temos uma relação
com a gente mesmo
e nossas relações pessoais com nossas qualidades e limitações,
fragilidades, a relação
com o bispo, com os
colegas, com o povo
que nós atendemos e
com a Igreja, enquanto
instituição. [Por isso],
a importância de que
essas relações sejam
saudáveis, nunca tóxicas. Quando essas relações são saudáveis, nós
vivemos em harmonia
e estando bem, podemos fazer mais bem as

pessoas também”, afirmou.
“Os pontos que eu
quero levantar são justamente essa valorização da pessoa, do humano e de todos nós.
Esse lado humanizante
instituído, é importante que se ressalte, porque o padre, antes de
tudo, é um ser humano
que precisa cuidar da
sua humanidade que
está carregada tanto da
sua fragilidade, quanto embrenhada nos
seus sonhos, nas suas
metas, nas suas perspectivas. Um outro
aspecto é a questão da
comunitariedade, da
coletividade, porque
não se pode enfrentar
sozinho o problema
humano-existencial-espiritual.
Quanto
mais nós buscarmos
a fraternidade presbiteral, clerical, quanto
mais estivermos também unidos, engajados
e integrados, nós conseguiremos fortalecer
o nosso laço presbiteral
da consagração”, destacou o Padre Paulo Barbosa sobre a temática
meditada.
Apesar disso, segundo o Padre José
Antônio, há também
as tensões vivenciadas
enquanto pessoa e ministro ordenado. “As
tensões podem ser do
ponto de vista psicológico, espiritual e humano, porque se você tem
uma
espiritualidade
bem equilibrada, você

irá exercer melhor o
seu ministério até mesmo na própria visão
de Deus que a gente
tem vai depender da
maneira como nós tratamos as pessoas. Do
ponto de vista afetivo
e psicológico, uma pessoa que tem um certo
equilíbrio, ninguém é
equilibrado totalmente, consegue lidar muito mais com as dificuldades, os desafios, com
a sua missão e com a
sua tarefa de cada dia”,
comentou o sacerdote,
enfatizando que o mais
importante é a pessoa
ser realizada, ser feliz
e estar bem para que
possa fazer o bem aos
outros também.
CNBB
Atenta a essa realidade, a Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) divulgou durante a sua 59ª
Assembleia Geral que
realizará uma pesquisa
sobre a saúde dos bispos e padres no Brasil.
Segundo o Bispo
Diocesano de Novo
Hamburgo (RS) e presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para
os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, Dom
João Francisco Salm,
a motivação para essa
pesquisa surgiu após
a constatação de que
muitos padres e bispos
que se sentem cansados ou desanimados.
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Afinal, o que é o SAV?

Giro de Notícias

Divulgação SAV
Thalia Gonçalves

Fé, luta e resistência marcaram a 30ª Romaria dos
Trabalhadores e Trabalhadoras da Arquidiocese de
Mariana. Após dois anos sem acontecer por causa
da pandemia, a peregrinação, que tradicionalmente
acontece em 1º de maio, foi realizada na cidade de
Acaiaca (MG). Além da caminhada, o evento teve
momentos culturais, troca de sementes e a celebração
da Santa Missa.

Mariana Ferreira

Ana Lucia Monteiro Oliveira
Secretária do SAV da Região Sul

CNLB Leste 2

Aconteceu no dia 07 de maio, a Ordenação Diaconal
de Emanuel Tadeu Dias Teixeira, Johny Sales, Pedro
Hugo Alves Talin, Róbson da Cunha Chagas, Vitor
Nogueira de Campos e Wesley Pires dos Santos. A
celebração foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom Airton José dos Santos, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro
Lafaiete (MG).

A Arquidiocese de Mariana, a Faculdade Dom Luciano Mendes (FDLM), o Instituto Teológico São
José (ITSJ) e a Catedral Basílica de Mariana realizam
entre os dias 25 e 27 de maio o Simpósio Filosófico-Teológico. Neste ano, o evento tem como tema “Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção: um
olhar teológico, histórico e artístico do monumento”
e pretende refletir sobre os diversos aspectos da Catedral.

Divulgação

2

Inspirados pelo tema “Cristãos leigos e leigas: Sinodalidade e missão” e com a iluminação bíblica “Não
tenham medo! Vão à Galileia e me verão ali” (Mt
28,10), o Conselho Nacional do Laicato do Brasil do
Regional Leste 2 (CNLB/Leste II) realiza entre os
dias 27 a 29 de maio, em Congonhas (MG), a sua 27ª
Assembleia Geral Ordinária.

Vamos esclarecer e ser bem
objetivos: SAV significa Serviço
de Animação Vocacional. É
um “SERVIÇO” porque é o
cumprimento de uma missão,
que implica uma atitude e uma
ação concreta, e que tem muito
a contribuir para que todos nós
possamos dar sentido a nossa vida
pessoal e de comunhão. A nossa
Igreja é a “Assembleia dos que foram
chamados por Deus a formarem

uma grande família de AMOR”.
É “ANIMAÇÃO”, “ânimo”, porque lembra o sopro vital, alma, a vida que
recebemos. Não podemos confundir “animação” com empolgação ou com
euforia. Animação é a alegria consciente, contando com as graças de Deus,
para realizar uma animação vocacional. É “VOCACIONAL” porque nos
lembra o chamado, o projeto original que Deus pensou e desenhou para
cada um de nós.
Fazer animação vocacional é despertar em todos batizados o desejo e a
alegria de pertencer à Igreja. É importante darmos a oportunidade de todos
os batizados se descobrirem e se sentirem vocacionados, encontrando o
seu lugar na Igreja de acordo com os seus dons e carismas.
O SAV é a voz da Igreja que nos anuncia a principal vocação: AMAR,
para que nos realizemos, sejamos felizes e façamos felizes aqueles que nos
rodeiam. Deus é amor, nos criou por amor e para amar.
Podemos dizer que “a vocação é fruto do amor de Deus”. O primeiro
chamado de Deus é para a vida. Consequentemente há o chamado,com
amor, para a vocação laical/matrimonial, sacerdotal, diaconal, religiosa,
missionária e consagrada. Cada um tem um chamado diferente, é muito
pessoal e com muita liberdade de escolha.
Um dos grandes desafios para o SAV é o “preconceito vocacional”, porque
quando falamos em vocação, logo se pensa em ser padre ou ser freira. Difícil
também é a conscientização de que todo cristão é um animador, que todas
as pastorais e movimentos devem exercer a animação vocacional e rezar
sempre pelas vocações.
O SAV tem seus objetivos, suas metas e um sonho que todas as paróquias
tenham a sua Equipe Vocacional Paroquial (EVP). Gosto muito de dizer
que a EVP é o alicerce, é a base do SAV, ressaltando que o pároco é o
primeiro animador vocacional.
Ouvimos tanto dizer: “A messe é grande, mas os operários são poucos”
(Lc 10, 2). Mas quem são os operários? Todos nós, cristãos, somos os
operários, os discípulos chamados a continuar a missão de Jesus de anunciar
a Boa Nova do Reino de Deus.
A todo momento somos impelidos pelo Espírito Santo a avançar para as
águas mais profundas (cf. Lc 5), assumindo os desafios da atualidade e com
muita esperança honrar o nosso lema: “Discípulos missionários a serviço
das vocações”.
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Clericalismo e Sinodalidade
Mons. Luiz Antônio R. Costa
Vigário Geral e Pároco da Paróquia Santo
Antônio, em Itaverava (MG)

O termo grego kléros - de
onde vem clero e clérigo designa herança, sorte ou parte
que coube a alguém por sorteio.
Aparece duas vezes no Novo
Testamento: Atos 1,17 (escolha
de Matias) significando a
participação no serviço do
apostolado e 1 Pedro 5,3 onde
designa o serviço de pastoreio
na comunidade cristã. Os
teólogos Orígenes (185-253) e
Tertuliano (160-220) usaram
esse termo para diferenciar os
servidores da Igreja dos demais
membros, sendo que este
significado acabou se impondo.
A partir do século III
iniciou-se na Igreja um notável
processo de clericalização que,
ao longo do tempo, determinou
uma clara diferenciação entre
clero e leigos e adquiriu formas
de estrutura jurídica. No século
IV, com o reconhecimento
oficial da Igreja cristã pelo
império romano (e depois
pelos outros impérios e
reinos), o clero recebeu um
estatuto próprio, tornando seus
membros cidadãos distintos
do resto do povo e dotando-os
de uma dignidade específica
(privilégios, dispensas e leis
particulares).
A separação entre clérigos e
leigos foi ainda mais reforçada
quando se exigiu deles um estilo
de vida ascético, o celibato, e
um código moral específico. O

Reprodução Pixabay

Os debates que precedem
o
próximo
Sínodo
frequentemente mencionam o
fenômeno do clericalismo como
o obstáculo por excelência
que a Igreja deverá superar.
O clericalismo é classificado
com um desvio da identidade
original dos ministros da Igreja.
Uma deformação causada
pelo exagero das prerrogativas
da missão do clero. Por isso,
convém considerar alguns
elementos da nossa história,
capazes de esclarecer um pouco
mais essa questão.
fato da ordenação concedeulhes um verdadeiro poder sobre
os demais fiéis e centralizou nos
ministros ordenados não só a
celebração dos sacramentos,
mas até as mínimas questões
práticas da vida eclesial.
Em 1140, o Decreto de
Graciano confirmou, de forma
jurídica e determinante, uma
estrutura bipolar para a Igreja, ao
falar de duas classes de cristãos
(duo genera christianorum):
os clérigos, dedicados ao
serviço divino e alheios às
realidades temporais (ao menos
teoricamente), e os leigos, que
vivem no ambiente do mundo.
Um dos efeitos dessa distinção
jurídica foi uma tal apropriação
clerical da eclesialidade, a
ponto de se identificar a Igreja
quase que somente com o clero.
Os clérigos praticamente se
tornaram os únicos portadores
e protagonistas da ação eclesial.
Aos leigos cumpria assistir,
apoiar e coadjuvar quando
convocados.
De certa forma, o Código
de Direito Canônico de 1917
sancionou essa concepção ao
considerar os clérigos como
os únicos sujeitos de potestade
na Igreja (Cân.118), ao mesmo
tempo que lhes impôs uma série
de obrigações e proibições que
confirmavam a sua distinção
dos demais membros da Igreja

(Cân.119-144).
O Concílio Vaticano II
(1962-1965) operou uma
reviravolta nesse esquema
ao enfatizar um elemento
da mais antiga Tradição: a
afirmação de que clérigos e
leigos compartilham a mesma
condição fundamental de
batizados e possuem a mesma
dignidade de membros do
Povo de Deus. O Concílio
não enfatizou a clássica
diferenciação e oposição,
mas acentuou a igualdade
básica que existe entre todos
os membros da comunidade
eclesial (LG 9-13). O mesmo
Concílio iniciou uma crítica
à redução do ministério
ordenado à gestão sacral das
necessidades religiosas (culto,
piedade, administração de
bens eclesiásticos) e abriu
novos horizontes e lugares de
presença: a atenção e o serviço
aos pobres e marginalizados, o
diálogo com os não-crentes, a
inserção social e a encarnação
do ministério em realidades
desafiantes (PO 3,9,22).
O teólogo Juan José Tamayo
afirmou que “é inegável
a vontade de reforma do
estatuto dos clérigos por
parte do Vaticano II, mas essa
vontade de reforma ficou no
papel e não se fez realidade.
Por quê? A razão última do

fracasso há de ser buscada na
indecisão e na ambiguidade
do decreto conciliar sobre os
sacerdotes
(Presbyterorum
Ordinis), aferrado à teologia
pós-tridentina do sacramento
da Ordem”.
A tendência de numerosos
teólogos
pós-conciliares
caminhou na linha de uma
desclericalização da Igreja
que implique concretamente
na superação da rígida
diferenciação
entre
clero
e laicato (com evidente
centralização no clero), ainda
intacta e operante, apesar
das atenuações que recebeu.
Diante da longeva bipolaridade
clero-laicato, esses teólogos
e pastoralistas propõem a
reconfiguração da Igreja em
torno do binômio comunidadeministérios. É esse caminho
que o Papa Francisco reabriu,
com todos os seus riscos e
possibilidades.

Para Refletir
com seu grupo ou equipe pastoral

1- Na sua experiência
pessoal e comunitária como
se verifica a relação entre
clero e laicato?
2- Por onde passa a
superação concreta do
clericalismo, não só no
próximo sínodo, mas
no cotidiano das nossas
comunidades?

8

|

Arte, cultura e fé
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Museu Boulieu: uma história de
amor e de fé
Obras doadas à Arquidiocese de Mariana pelo casal franco-brasileiro Maria Helena de Toledo e Jacques Boulieu compõem o acervo

Thalia Gonçalves Guatemala e Brasil destacam a
preciosidade da arte e expresSe fosse possível traduzir a sões diversas da fé. As obras
história do “Museu Boulieu – foram adquiridas pelo casal
Caminhos da Fé” em somen- Maria Helena de Toledo Boute um verso seria este: “Deus lieu e Jacques Boulieu, a partir
quer, o homem sonha, a obra da década de 1950, em suas
nasce”. Entoado por Maria Be- viagens pelo mundo.
Quadros, oratórios, objetos
thânia, “O Infante”, de Fernando Pessoa, é ressignificado e litúrgicos, esculturas e imagens
deseja boas-vindas aos visitan- dos mais variados tamanhos,
tes do novo espaço cultural da formas e matérias-primas escidade histórica de Ouro Preto tão entre as peças expostas,
revelando, assim, o apreço do
(MG).
Enquanto se deixa envolver casal pela arte sacra. Foi tampela voz da artista brasileira, bém por causa da vivência de
que ora recita poesias de Fer- sua fé que o casal doou grannando Pessoa, ora de Luís de de parte do seu acervo pessoal
Camões, um painel interati- à Arquidiocese de Mariana, o
vo, com imagens das ondas do que possibilitou que houvesmar, convida o público a mer- se parcerias para a criação do
2 gulhar nas narrativas ali pre- Museu.
sentes: amor, arte, paixão, beSegundo eles, a motivação
leza, cultura e, principalmente, surgiu, durante um evento
fé.
ocorrido em Ouro Preto há alNo prédio do antigo Asilo guns anos, após conversas com
São Vicente de Paulo, a tradi- alguns integrantes do Cleção e o histórico reafirmam ro Marianense como o então
a influência do barroco não Arcebispo Metropolitano de
somente na cidade declara- Mariana, Dom Geraldo Lyrio
da Patrimônio Mundial pela Rocha, o Bispo da Diocese
Unesco, mas também em ou- de Colatina (ES), Dom Lautras regiões colonizadas pelos ro Versiani Barbosa, e Padre
portugueses e espanhóis.
Marcelo Moreira Santiago, de
No local, peças sacras ori- quem são amigos desde a déginadas de países como Ín- cada de 1980.
dia, Sri Lanka, Filipinas, Peru,

A história de amor de
Maria Helena e Jacques,
entrelaçada com a devoção e
a religiosidade, foi o início de
tudo. A paixão em comum pela
arte foi o que primeiramente os
uniu, quando se conheceram
em um concerto no Theatro
Municipal do Rio de Janeiro.
Depois, a fé.
Com os destinos traçados
para percorrem as estradas,
céus e mares juntos, em 1959,
Maria Helena e Jacques se
casaram na Igreja de Nossa
Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro (RJ). À
época, tiveram um padrinho
ilustre: o presidente Juscelino
Kubitschek.
Da então capital brasileira, partiram para Salvador, na
Bahia de todos os santos, para
passarem a lua de mel. Lá, tiveram contato mais profundo
com o barroco e compraram
a primeira peça como recordação: uma imagem de Nossa Senhora da Conceição do
século XVIII. Desde então,
o casal Boulieu formou uma
vasta, rica e encantadora coleção. “Sempre adquirimos
[as obras] não com ideia de
[constituir] coleção nem museu, mas para a nossa alegria.

Então, assim que começou”,
conta Maria Helena.
Em sua primeira visita à instituição, no dia 25 de março,
ela disse que o nome, “Museu
Boulieu – Caminhos da Fé”,
foi escolhido ainda em 2009,
quando surgiram as primeiras conversas sobre o assunto.
“São os caminhos e as maneiras pelas quais a religião Católica chegou aos povos que não
conheciam a sua existência”,
explica Jacques sobre a origem.
Um sonho que não era somente do casal, mas plano de
Deus para eles, como gosta de
enfatizar Maria Helena. Por
isso, o sentimento de ver essa
concretização é de gratidão.
“Tem uma palavra de Jesus que
disse ‘tudo que é meu, é teu’. Eu
sou feliz de partilhar a alegria
que tivemos em nossa vida de
ter essas peças”, ressalta.
Sobre o museu
O Museu Boulieu – Caminhos da Fé está localizado na
Rua Padre Rolim, nº 412, no
centro de Ouro Preto, e está
aberto para visitação do público desde o dia 14 de abril
nos seguintes horários: quinta
a domingo, das 10h às 18h, segunda-feira, das 10h às 18h, e
na quarta-feira das 13h às 22h.

Nelson Kon - Acervo Instituto Pedra

Thalia Gonçalves

O casal

