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A política é a primei-
ra realidade apontada pelo 
papa São Paulo VI como o 
campo próprio da atividade 
evangelizadora dos cristãos 
leigos e leigas. Com ela apa-
recem a realidade social, a 
economia, a cultura, as ci-
ências, as artes e os meios 
de comunicação, além do 
amor, da família, da educa-
ção e do trabalho profissio-
nal (Cf. EN 70). 

A militância política 
pode ser partidária ou não 
e cada cidadão/ã deve as-
sumi-la de acordo com a 
sua vocação. A militância 
não partidária se dá, por 
exemplo, nos sindicatos, 
Movimentos Sociais ou 
Populares, em Associações 
de Bairros, Cooperativas e 
Organizações Não Gover-
namentais. Também pode 
ocorrer fora desses grupos. 

A militância partidária, 
por sua vez, exige vocação 
própria. Implica assumir a 
política como exercício do 
poder em vista do bem co-
mum. Daí a importância de 
os partidos reunirem pessoas 
impregnadas do mais alto in-
teresse coletivo, comprometi-

Militância política dos cristãos

das com a ética e o respeito 
aos bens públicos, sensíveis 
às causas dos mais vulnerá-
veis, pautadas e guiadas por 
valores universais como a 
dignidade humana, solidarie-
dade, liberdade e justiça.

Os cristãos leigos/as, 
comprometidos com o 
Evangelho, têm consciên-
cia de sua vocação política e 
agem na sociedade de forma 
a transformá-la. Os que se 
sentem interpelados por sua 
fé à militância político-parti-
dária devem fazê-lo destemi-
damente. Contudo, estejam 
bem preparados a fim de não 
serem tragados pelo sistema 
que corrompe até mesmo os 
bons e bem intencionados. 

Uma vez no poder, os 
cristãos compreendam os 
distintos campos de atuação, 
respeitem a laicidade do Es-
tado, governem ou legislem 
para todos, sempre a partir 
dos pobres e vulneráveis, 
a exemplo de Jesus Cristo. 
É impossível ser cristão na 
política, aliado aos grandes 
e poderosos, subserviente à 
economia que mata, e omis-
so diante da violação dos 
direitos humanos.

Pe. Geraldo Martins 
Pároco

A Dimensão So-
ciopolítica da Arqui-
diocese de Mariana 
promove, no dia 7 de 
setembro, o 26º Grito 
dos Excluídos com o 
tema “Vida em primeiro 
lugar: Basta de miséria, 
preconceito e repressão! 
Queremos trabalho, terra, 
teto e participação!”. 

Em entrevista ao 
site da Arquidiocese, o 
coordenador arquidio-
cesano da Dimensão 
Sociopolítica, padre 
Geraldo Martins des-
tacou a atualidade do 
tema considerando, 
“de um lado, a pro-
funda divisão da nossa 
sociedade que assiste a 

condenáveis manifes-
tações de intolerância, 
fundamentalismos e 
radicalismos, que obs-
truem o diálogo e a 
construção do bem 
comum. De outro 
lado, a abissal desigual-
dade social do Brasil”. 

Na semana do Gri-
to, de 2 a 6 de setem-
bro, haverá lives sobre 
o tema. No dia 7, em 
Congonhas que, tradi-
cionalmente, acolhe os 
participantes do Gri-
to, haverá missa, sem 
a presença dos fiéis, 
transmitida pela Rádio 
Congonhas e pelas mí-
dias sociais da arqui-
diocese.

Vida em primeiro lugar

Comunidades celebram seus padroeiros em outubro
Cinco comunidades da 

paróquia São João Batista 
se preparam para celebrar 
a festa de seus santos pa-
droeiros em outubro. San-
ta Terezinha (Vale do Sol), 
em 1/10; São Francisco de 
Assis (Vau-Açu), dia 4/10; 
Nossa Senhora Aparecida 
(Amoras), em 12/10; São 
Geraldo (Piúna) dia 18/10 
e São Judas Tadeu (Barri-
nha) em 28/10.

Devido às medidas de 
proteção por causa da 

pandemia, as celebrações 
do tríduo ou da novena 
que preparam a festa de 

cada padroeiro, serão rea-
lizadas de forma remota, 
seguindo orientações da 

Arquidiocese de Mariana 
e a normatização técnica e 
sanitária do município.

Todas as celebrações 
ocorrerão na igreja São 
João Batista com transmis-
são pelo facebook e youtu-
be. “Fizemos uma reunião 
do conselho e definimos a 
realização da festa na ma-
triz, como tem sido feito 
neste período”, explicou 
o coordenador da comu-
nidade São Judas, Cleiton 
Tiago do Amaral
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Que todos sejam um (Jo 17,21)

“Eu sou feliz na comunidade!”. Esse 
refrão, cantado em encontros das 
comunidades, reflete a experiên-
cia de quem acolhe a Boa Nova de 
Cristo e se alegra em segui-lo. Como 
os primeiros discípulos, a cada dia, 
o Mestre nos reúne e convoca a ser-
mos Igreja em saída, testemunhas 
do amor fraterno, da partilha da Pa-
lavra e do Pão. 

No Credo, tantas vezes repetimos 
nossa profissão de fé nas verdades 
recebidas dos Apóstolos, aprofunda-
das pelos Padres e Santos da Igreja, 
que cremos, para viver e anunciar es-
sas verdades. Entretanto, corremos 
o risco de repetir mecanicamente 
o Creio, esquecendo que esse é um 
sério compromisso da fé que profes-
samos, confessando publicamente. 
O próprio Jesus nos recomenda a 
estarmos vigilantes na oração... Por 
isso, seria bom reavaliarmos a ma-
neira como recitamos o Credo, junto 
à comunidade eclesial!

Mas aqui, interessa-nos recordar 
uma dessas verdades que afirma-
mos, mais explicitamente, no Credo 
Niceno-Constantinopolitano, que 
algumas vezes rezamos: “Creio na 
Igreja una, santa, católica e apostólica!” 

Somos um só corpo, em Cristo. 
Irmãos numa só fé, porque filhos do 
mesmo Pai! Entretanto, corremos o 
risco de esquecer a essência de nossa 
vida eclesial, quando nos distancia-
mos do Evangelho e exigimos uma 
Igreja de acordo com os nossos mol-
des e conceitos pessoais. A Igreja do 

Francis

Ressuscitado, que nos amou a ponto 
de entregar-se na Cruz por nós, dos 
santos e mártires que ousaram ser 
fieis à causa do Reino de paz e justiça; 
Igreja do Papa Francisco, incansável 
pastor, em defesa dos valores evan-
gélicos, da dignidade, da verdade e do 
cuidado com a vida. 

Vivemos hoje momentos difí-
ceis, mas quanto maior a crise, que 
mais cresçamos na unidade, vi-
vendo juntos o jeito de Jesus para 
que ninguém seja excluído e todos 
tenhamos vida em abundância! Sai-
bamos separar o joio do trigo e, em 
meio a tantas desinformações que 
nos podem dividir, peçamos ao Es-
pírito Santo os dons do Discerni-
mento, da Sabedoria, para crescer-
mos junto à Igreja de Cristo. 

Nós católicos temos o compro-
misso de escutar e acolher nosso 
Papa e seus ministros. O Papa Fran-
cisco, em seu incansável cuidado para 
com todos os povos, todas as criatu-
ras de Deus, nesta Casa Comum, me-
rece nossas orações, apoio e carinho. 
Ele, que recebeu do Cristo o legado 
de Pedro, sempre nos convoca a cres-
cermos na unidade. Deixemos cair no 
terreno fértil do nosso coração estas 
suas palavras de pastor, que congre-
ga e conduz as ovelhas para Deus: A 
Igreja é Casa de comunhão. (Papa Francis-
co, outubro 2013).

Eu e minha casa serviremos ao Senhor” 
(Jos 24, 15). Sejamos, pois, felizes em 
ser comunidade, Igreja de Jesus Cristo, 
com Maria, na unidade do Espírito!

Fique por dentro !
Semana Dom Luciano
A Faculdade Dom Luciano Mendes 

realizou de 24 a 29 de agosto, juntamen-
te com o Seminário São José e a Arqui-
diocese de Mariana, a III Semana Dom 
Luciano. O tema do evento recordou os 
270 anos de fundação do Seminário e foi 
debatido em conferências e mesas redon-
das transmitidas virtualmente. A Semana 
Dom Luciano fez memória também dos 
14 anos da morte de Dom Luciano, ocor-
rida em 27 de agosto de 2006. Dom Lu-
ciano foi arcebispo de Mariana de maio de 
1988 a agosto de 2006.  

Semana Nacional da Família
A paróquia São João Batista realizou, 

com muito sucesso, a Semana Nacional 
da Família. Destaque para a Hora Santa 
e para a Roda de Conversa sobre os te-
mas deste ano. Todas as atividades, com 
transmissão ao vivo pelo Youtube e Fa-
cebook da paróquia, foram organizadas 
e coordenadas pela Pastoral Familiar.

Mês Vocacional
O Serviço de Animação Vocacional 

(SAV) da forania de Viçosa desenvol-
veu extensa atividade durante o mês de 
agosto, dedicado às vocações. Todas as 
quartas-feiras houve live com convidados 
debatendo o tema deste ano “Amados e 
chamados por Deus”. Na paróquia São 
João Batista, foi rezado o Terço Vocacio-
nal, no dia 17/8, e a Hora Santa Vocacio-
nal, no dia 24/8. 

Capela de Santa Luzia
A paróquia fechou contrato com a 

Construtora Silva Saraiva, de Eduardo 
Marota Saraiva, para a primeira etapa 
das obras de construção da capela Santa 
Luzia, no bairro Boa Vista. O contrato 
é de R$ 32.000,00 e a empresa deixará a 
capela no ponto de receber o telhado. As 
obras começaram no dia 17 de agosto e 
essa primeira fase deve durar três meses. 
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Deus tem nos conduzido

Coragem! E sedes fortes. 
Nada vos atemorize, porque é o 
Senhor, vosso Deus, que marcha 
a vossa frente: ele não vos deixará 
nem vos abandonará (Deuteronô-
mio 31, 6).

De repente, nossa vida 
mudou e nos encontramos 
em um momento tão inusi-
tado que parece até que esta-
mos em outro mundo! Vidas 
estão sendo ceifadas, perde-
mos nossa rotina, tudo está 
diferente, estamos isolados e 
inseguros! Mas olhando pelo 
lado positivo, temos visto 
as famílias buscarem muito 
mais a presença de Deus. 

Na nossa casa, Deus já 
era o Pilar e, neste momen-

to de distanciamento social, 
tem nos conduzido e nos 
dado forças, paz e alegria 
para seguir agradecendo pela 
dádiva da vida. E quando 
buscamos a Deus, as coisas 
boas nos são acrescentadas!

Para nossa surpresa e ale-
gria, a Paróquia de São João 
Batista, nos presenteou com 
a oportunidade de dar conti-
nuidade à catequese de nos-
sa filha e tem sido uma bên-
ção! O que parecia ser um 
distanciamento, de repente, 
se tornou aproximação, pois 
estamos morando no estado 
da Paraíba, a mais de 2000 
km de distância, e ela segue 
a catequese em Viçosa, sua 
cidade natal! 

Recebemos como tarefa 
familiar o estudo da Leitu-
ra Bíblica Lc 24, 13-24, que 
trata das mudanças de vida 
dos viajantes de Emaús, 
após o encontro com Jesus! 
Na nossa vida também é as-
sim! Quando reconhecemos 
Jesus como nosso Salvador, 
a cada encontro com Ele, 
seja em nossas orações em 

casa, na comunidade reu-
nida ou até mesmo online, 
nos enchemos do Espírito 
Santo, esbanjando alegria e 
motivação para viver! 

Só tenho a agradecer à Pa-
róquia São João Batista e as 
catequistas por nos propor-
cionar esses momentos tão 
especiais em nossas vidas! 
Que Deus abençoe a todos! 

Depoimento de Márcia Cândido,  
mãe da catequizanda Amanda Moura 

Paróquias de Viçosa intensificam ajuda a famílias carentes
A pandemia causada pelo 

novo coronavírus despertou 
a solidariedade de muitas pes-
soas que têm doado às paró-
quias de Viçosa cestas básicas, 
mantimentos e material de 
limpeza para serem repassa-
dos às famílias mais carentes 
de suas comunidades. 

A paróquia São João Batis-
ta, no mês de agosto, atendeu 
a 34 famílias nas comunidades 
de São Judas (7), Santa Terezi-
nha (5), São João Batista (9), 
São Sebastião (9), Santa Luzia 
(1) e Divino Espírito Santo 
(3). Entre abril e julho, mais 
de 100 cestas já haviam sido 
distribuídas por uma equipe 
constituída para esse trabalho. 
Além da paróquia, a Sociedade 
São Vicente de Paulo (SSVP)  
atende a muitas famílias.

A paróquia São Silvestre, 

entre maio e julho, distribuiu 
250 cestas. “O trabalho vem 
sendo coordenado pelo pró-
prio pároco [padre José Afon-
so de Lemos] em parceria com 
a direção da Sociedade São 
Vicente de Paulo”, explica o 
seminarista Leonardo Sérgio 
Rosa de Carvalho. “Antes, em 

parceria com a prefeitura, cer-
ca de 500 cestas foram entre-
gues em todo o território da 
paróquia”, acrescenta.

Desde abril, a paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima auxilia famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social 
com cestas básicas e kits de hi-

giene pessoal. O trabalho está 
sendo feito em conjunto com a 
SSVP e com os Conselhos Co-
munitários de Pastoral (CCPs). 

“Foram distribuídas 1.200 
cestas básicas no mês de abril, 
continuando as distribuições 
mensais (maio, junho, julho e 
agosto) de acordo com as fa-
mílias que foram cadastradas. 
São 828 [cestas doadas] pela 
Prefeitura Municipal, 200 pela 
Pequena Via e 172 por doa-
dores anônimos”, explica o 
pároco, Côn. Lauro Versiani.

Na paróquia Santa Rita, 
segundo o pároco, padre 
Paulo Dionê, a distribuição 
das cestas é feita a partir das 
comunidades que, de forma 
autônoma, tomaram essa ini-
ciativa, não sendo possível, 
ainda, contabilizar o total de 
famílias assistidas.



O Mensageiro | SETEMBRO 2020

Cantinho das crianças
Você conhece bem as pessoas citadas na Bíblia?   

Preencha esta cruzadinha e teste seus conhecimentos. 
Depois encontre esses 20 nomes no caça-palavras.

Horizontal
1. Rainha israelita bonita, sábia e temente a Deus.
2. Apóstolo, irmão de Pedro.
3. Rei dos israelitas, escreveu muitos Salmos.
4. Anunciou o nascimento de Jesus e João Batista.
5. Irmã de Maria e Lázaro 
6. Jacó trabalhou sete anos para se casar com ela.
7. Filho favorito de Jacó. 
8. Significa princesa.
9. Mãe de João Batista 
10. Perseguiu os cristãos antes de se converter. 

Vertical
1. Antes de seguir Jesus, era cobrador de impostos. 
2. Significa rocha.
3. Significa “Deus conosco”.
4. Mãe do profeta Samuel. 
5. Evangelista.
6. Mae de Jesus
7. Apóstolo, escreveu um evangelho e o Apocalipse.
8. Escreveu um evangelho e Atos dos Apóstolos.
9. Patriarca de Israel. Moisés era de sua tribo. 
10. Primeira esposa de Jacó.

4Catequese em tempos de pandemia
Preocupados com a 

continuidade da catequese 
durante a pandemia da CO-
VID 19, em maio, o pároco, 
Pe. Geraldo Martins, e a co-
ordenação da catequese na 
paróquia (Jaqueline Ferreira, 
Madalena Jacovine e Silvia 
Pacheco) começaram a ava-
liar a possibilidade de orien-
tar a catequese nas famílias. 

Assim, a catequese fa-
miliar, de uma forma mais 
sistemática, teve início em 
agosto. Segundo Silvia, “o 
trabalho é online, sendo a 
família responsável pelo en-
contro. O material prepara-
do por nossa arquidiocese é 
organizado e adaptado por 
idades. Para os catequizan-
dos que possuem WhatsApp 
enviamos o conteúdo digi-

talmente. Para quem não 
tem acesso à internet ou re-
side em comunidades rurais, 
disponibilizamos apostilas”. 

Para Jaqueline, coorde-
nadora de catequese na Co-
munidade São Judas Tadeu, 

“os pais assumem com as 
catequistas um papel que já 
é deles. E tem sido melhor 
do que esperávamos”. Al-
guns pais dessa comunidade 
avaliam de forma positiva a 
iniciativa da paróquia: “Es-

tamos conversamos muito, 
lendo a Bíblia e rezando 
com mais frequência” (Ro-
sana, mãe de João e Gabriel). 
Para Poliana, mãe de Davi e 
Isabela, “sentimos muito 
forte a presença de Deus”. 
A mesma opinião tem José 
Roberto: “Conseguimos pa-
rar e conversar. Até o terço 
rezamos. Foi muito bom”. 

“O povo de Deus con-
tinua em caminhada. Neste 
momento de grande so-
frimento, a catequese cria 
oportunidades para as famí-
lias se abraçarem na fé, for-
talecendo valores que po-
dem nortear a vida, a partir 
dos ensinamentos de Jesus, 
propondo acolhimento, vi-
vência, testemunho e servi-
ço”, completa Jaqueline.

Marciane, seu filho Rafael e avó Maria (comunidade Santa Terezinha)


