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Abertura do Ano Pastoral 2019 

 

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2019 às oito horas e dezessete minutos, no Auditório da OAB,  

Pe. Aylton dá início aos trabalhos, apresentando a prioridade para este ano e acolhendo os 

participantes pela ordem: Padres, Diáconos Transitórios e Permanentes,  Seminaristas, Jovens, 

Religiosos e Religiosas, Conselho das Comunidades de Vida e Aliança, Conselheiros Paróquias, 

representantes dos Colégios Católicos, Coarpa, representante dos jovens: padre, religiosa, 

universitário, periferia, desempregado, pastoral social, atingido por mineradora, comunidade de Vida 

e Aliança e RCC, comunidades rurais, autoridades, quilombola e Dom João Justino. Passa-se a oração 

de abertura do Ano Pastoral 2019, presidida por D. João Justino que durante a homilia, expressa a 

alegria com a presença e compromisso de todos. Saúda D. Joaquim Mol como fonte salutar que nos 

interpela e enriquece, enviando nossa solidariedade ao povo de Brumadinho, falando do parágrafo 14 

de nossas Diretrizes que aborda o tema das Mineradoras e o parágrafo 15 e 16 que trata das barragens 

e diz que nossa Arquidiocese quer participar ativamente das discussões.  Saúda os religiosos e 

religiosas tendo em vista que celebrarão seu dia e a sua importância para nossa Arquidiocese. Fala 

das motivações, objetivos e desafios, para este momento que estamos vivendo com a Abertura do 

Ano Pastoral que tem como tema “A Comunidade que contempla os rostos das Juventudes”. 

Prosseguindo, aponta atitudes da juventude em sintonia com o evangelho: “gostam de viver; passam 

por dificuldades, mas não desanimam; apostam na vida e renovam a vida do mundo; proclama as 

maravilhas de Deus em sua vida e na vida do seu povo; alimenta o sonho de um mundo novo”. 

Conclama os jovens a virem revitalizar nossas comunidades e refletir sobre os desafios de se viver 

escutando juntos a Palavra que ilumina nosso viver.  Deseja que esta manhã seja um tempo de graça 

reavivando nosso compromisso de revitalizar com o mesmo entusiasmo que animou a vida dos 

apóstolos.  

Após a oração, Pe. Aylton registra a presença de reitor da UNIMONTES e do Vereador Aldair 

Fagundes. Convida D. Joaquim Mol e D. João Justino, o assessor eclesiástico do Setor Juventude, Pe. 

Gilberto e Kelly também do Setor Juventude, para compor a mesa. D. João Justino convida  Pe. 

Aylton para compor a mesa e comunica que o Pe.  Reginaldo Wagner, coordenador de pastoral, não 

está passando bem de saúde, motivo de sua ausência neste encontro. Fala da programação da manhã 

e apresenta D. Joaquim Mol e suas atribuições e experiências com a juventude. Passa a apresentar os 

participantes a D. Joaquim Mol que inicia nos questionando sobre a paz que temos em nosso coração 

e diz da alegria de estar conosco, embora esteja vivendo um momento de dor em sua Diocese. Diz 

que a fraternidade é uma obrigação e a amizade a gente vai construindo. Contempla o povo presente 

e diz se sentir amigo, agradecendo a D. João Justino o trabalho realizado em Juiz de Fora. Diz que 

não deve haver constrangimento entre nós e que podemos ficar à vontade para interferir em sua 

exposição, pois faremos uma conversa entre amigos. Pede que desliguemos o celular e passa a uma 

pesquisa para saber se pode levar esta experiência para Arquidiocese de BH, com objetivo de dizer 

que a ideia é boa. Prossegue apresentando slides que exprime a dor do Papa Francisco com a tragédia 

de Brumadinho e expõe a situação do povo e da Vale neste momento. Expõe a fala do Papa Francisco 

aos jovens para serem construtores de um mundo melhor, dizendo: “ Não olhem o mundo da varanda, 

entrem nela”. Convida-nos para que nos sintamos dentro deste cenário e passa-nos a apresentar 3 

tipos: Educação, Professor, Evangelização: 1. 0, 2.0, 3.0. Apresenta os cenários, com a velocidade 
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das mudanças e a dificuldade que temos de acompanhar, enfatizando suas 3 características: 

Velocidade, Profundidade e Amplitude. Apresenta um vídeo com a polinização feita por drones e faz 

a análise da velocidade das mudanças. Discorre sobre os diversos modelos de família e jovens; 

mudanças nos perfil das famílias; queda na taxa de fecundidade; geração lada ao lado, com 5 gerações 

tentando conviver;  Milennials (jovens da geração digital: religião a que pertencem: a influência da 

religião que é baixa; as  principais atividades que praticam estão na tecnologia; 58% preferem estudar 

no exterior;  Conselho de Framily (soma de família com amigo – precisamos ser amigos. Ser amigo 

é mais difícil que ser irmão); geração 2020 com excesso de informação e esta é sem compromisso.  

Fala sobre os principais conflitos da Igreja; desigualdade social; igualdade x meritocracia; principais 

desigualdades; mundo mais inovador; o mundo está menos sustentável; o mar não está para peixe. 

Por isso, para evangelizar hoje é preciso trabalhar em redes, tecer, confiar. 

Passa a discorrer sobre a pastoral das juventudes como:  a- antiga cura das almas; b- pastoral e 

chave rural; c- pastoral com registro teológico; d- ela tem que ser juventudes – substantivo;  e- Ela 

tem que ser juvenil  adjetivo; f- Pode organizar-se em setor juventude. 

Enfatiza sobre a idade de quem é jovem, as fases da vida: a- 0 a 14 anos - infância e adolescência;   

b- 15 e 29 – jovem;  c- entre 15 e 17 anos: adolescente jovem;  d- 18 e 24 - Jovem-jovem;  e- 24 a 29: 

jovem adulto;   f- 30 a 58: adultos de meia idade; g- 59 e 74: adulto de 3º idade;  h- 75 e mais: anciãos. 

Prosseguindo, passa a falar sobre o tema: A Comunidade que contempla os rostos das Juventudes 

e diz que a Comunidade faz a arte da fé na ressurreição de Jesus Cristo e convida-nos a caprichar na 

comunidade, pois ela á a mais bela e forte expressão da Igreja. Questiona-nos: Nos rostos das 

juventudes, que marcas vemos?  

E apresenta-nos: 

a- Os jovens são profetas com asas; 

b- os jovens crescem numa sociedade desenraizada; 

c-  precisamos pedir perdão aos jovens; 

d- trabalho é a comida da alma, não o dinheiro; 

e- jovens são empurrados para uma cultura do efêmero; 

f- Deus é jovem porque faz jovem todas as coisas; 

g- viver em vez de ir vivendo; 

h- sonhai grandes coisas (Cuba 20/09/015); 

i- Não beber a fé espremida; 

j- aprendam a chorar; 

k- quem não arrisca, não caminha; 

l- Andar contra a corrente; 

Finalizando, agradece a atenção. Pe. Aylton fala da riqueza que foi a exposição de D. Joaquim Mol e 

o despertar para o chão que devemos evangelizar. Convida a todos para o intervalo. 

Após o lanche, D. João Justino convida Aparecida de Cássia Vieira Gomes (Cida) para apresentação 

de um projeto novo da Cáritas. Cida se apresenta e apresenta o Centro de Referência dos Direitos 

Humanos e os membros da equipe de coordenação do projeto. Ao final, D. João Justino diz que o 

trabalho da equipe será publicado na próxima edição da Revista Clarão do Norte. Registra que estão 

participando deste encontro 503 pessoas e agradece a OAB pelo espaço cedido e diz que ter um espaço 

assim é um sonho da Arquidiocese. Fala do Calendário Pastoral Arquidiocesano 2019 e que 

podemos incluir os eventos e registros de ações de nossas Paróquias no site da Arquidiocese. Fala do 
horário de encerramento, do almoço, da Bênção de Envio e convida Sônia Gomes para conduzir o 

próximo momento. 

Sônia convida para a Fila do Povo, ou Fila dos Jovens, relembrando que a juventude é o coração da 

Igreja. Explica que foram indicados 12 jovens para este momento. Ela convida D. Joaquim Mol, D. 

João Justino, Pe. Gilberto e Kelly para comporem a mesa. Explica a dinâmica do momento. Inicia a 

Fila convidando Pe. Alan Sávio Silva que saúda e deseja bom dia a todos. Fala de um dado trazido 

por D. Mol e da necessidade de ir traçando um rosto com característica própria com essencial de 

cristianismo. Questiona sobre trabalhar diante da polarização de jovens rígidos e outro livres, sem 

identidade.  
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Erick, seminarista, coloca que nos Seminários há uma mentalidade de ancião. Questiona como 

trabalhar na formação esta juventude de seminarista, este ser jovem, uma vez que entramos com a 

cabeça de ser padre já ancião, e não vivemos esta juventude. Daí a dificuldade de ser jovem e ser 

jovem com eles 

Cleidimar, noviça, fala da gratidão a Deus por este dia e agradece a presença da Congregação neste 

solo.  E questiona sobre como desenvolver um projeto que aproxime esta juventude da vida religiosa. 

D. Mol diz que que as questões são pertinentes e que para fazer uma contraposição na sociedade, vem 

outro movimento como de fechamento. A rigidez não é própria do jovem. A abertura, a capacidade 

de dialogar é inerente ao jovem. Quanto mais aberto, mais comunitário. É importante: 1º fazer pensar; 

fazer boas experiências. A experiência vai entrando na pessoa. Fazer a experiência de ser jovem e 

fazer a experiência lidando com o jovem, com o ser jovem, possibilitando assim, a abertura para o 

diálogo, que o faça entrar neste processo de maturação. 

D. João Justino diz que não é do espírito de Deus a rigidez. É preciso suscitar uma experiência 

espiritual mais forte que entre pela via do encontro com Jesus Cristo. Com a flexibilidade do espírito, 

forte e capaz de movimento. É preciso fomenta o serviço de animação vocacional. Traz a proposta 

de criar um grupo vocacional de universitários, pois estão atuando em nossas Paróquias e é preciso 

ouvi-los e acompanhá-los.  

Prosseguindo, Sônia convida os próximos jovens. Jeferson, representando o Setor Juventude, 

questiona como construir uma relação de confiança entre os jovens e os adultos que assessoram os 

jovens e sobre quais luzes para construir esta relação de confiança.  

Otavio, setor universitário, fala de sua experiência e trabalho de evangelização dentro do universo 

universitário para construir a evangelização do amor, levando corajosamente o nome de Jesus a este 

ambiente. Diante deste desafio de um ambiente onde a fé é às vezes desconhecida e ideologia 

desafiantes da nossa fé, questiona como conciliar fé e razão para construir a civilização do amor. 

Rogério da Comunidade Quilombola fala das conquistas de sua comunidade e expõe situações de 

racismo, drogas, violências...  E questiona: como a Igreja pode contribuir com estas comunidades? 

D. Joaquim Mol diz que ao mesmo tempo que a Arquidiocese se abre para a vida religiosa, é preciso 

que as comunidades religiosas vivam sua essência com uma transparência e beleza que encantem os 

jovens. Quanto à relação de confiança diz que a primeira coisa a ser feita é a parte adulta deixar de 

fazer de conta com os jovens. É preciso levar em consideração o que os jovens ponderam, apontam e 

considerá-lo como importante, cujo testemunho, presença é norteador de ações. Há de se conseguir 

que os jovens participem eficazmente. Estabelecer a confiança é deixar de fazer de conta. E os jovens 

olhar para os lados porque tem gente querendo caminhar com eles. Com relação à Pastoral 

Universitária, diz que fazer pastoral universitária não é como numa Paróquia, pois não é uma 

comunidade definida pela fé. Numa universidade só consegue se dialogar com a fé e a razão, 

explicitando a fé com o conhecimento. Bom projeto significa colocar cristãos que confessam sua fé 

dialogando com a tecnologia, direito, poderes de gestão, nutrição, entre outros, que derivarão o desejo 

de partilhar a fé. Com relação ao questionamento quilombola, diz que é mais delicado porque o 

território faz parte da vida e da cultura do povo. São marginalizados e excluídos do contexto da 

sociedade. A Igreja precisa acolher, ir e apoiar projetos interessantes, reativando as Pastorais Sociais. 

Cita o profeta Isaías no cuidado com as viúvas e órfãos. 

D. João Justino fala do movimento realizado pelo Pe. Maciel em Brejo dos Crioulos que ajuda a 

compreender de fato a Comunidade Quilombola e reforça a necessidade das Pastorais Sociais. Quanto 
a relação entre jovens e adultos, diz que é preciso escutar os jovens. Escutar significa ter disposição 

para escutar sem condenar, impedindo que ele se revele. Este é um caminho muito importante. 

Tenhamos experiência de círculos de escuta com os jovens. É preciso tempo, criar tempo para estar 

ao lado da juventude para construir uma saída juntos. Quanto à Universidade, reitera as palavras de 

D. Mol, que é preciso estabelecer diálogo nas Universidades que temos muita chance de recorrer pois 

temos uma presença significativa em nossa Arquidiocese. 

Pe. Gilberto diz que o amor deve gerar proximidade para que os jovens sintam que podem confiar 

nos adultos. 

Kelly diz que gostaria de lançar o desafio de que os jovens sejam inseridos nas atividades a exemplo 

do Papa Francisco que sempre inseriu o jovem na construção do documento do Sínodo. 
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D. Mol diz que muitos têm medo da Universidade, e conta um exemplo de um professor que narrou 

a ele as experiências sofridas com o racismo, mas praticava os valores cristãos e ele o convidou para 

ser pro reitor da Universidade. Ao ser chamado para renovar o mandato, o professor o chamou para 

partilhar sua revisão pessoal expondo que no decorrer do exercício do cargo e funções, ele foi se 

redescobrindo e professou a sua fé, rezando para ele o Creio, num diálogo entre fé e razão. 

Conclui dizendo que esta realidade nos apresenta fé e vida.  Recorda Isaías1: aprendei a fazer o bem, 

defendei o direito do oprimido. 

Sônia convida os próximos jovens para a apresentação.  

Tiago Batista, representando os residenciais Minha Casa Minha Vida diz se sentir cheio de desejo de 

mudar a realidade dos jovens, que vivem na droga e no abandono e pergunta sobre o que podemos 

fazer para tirar os jovens da margem em que vivem. 

Dhara, representando os jovens das comunidades rurais, questiona sobre que forma podemos 

trabalhar os jovens que estão nas comunidades rurais, porém vivem fora da vida da comunidade. Diz 

ter visto uma imagem na internet que chamou sua atenção, pois dizia que devemos procurar a Deus 

como procuramos um carregador de bateria quando nossa carga está somente 1%. 

Leonardo, representando os jovens desempregados, fala da falta de oportunidade de emprego para os 

jovens e questiona sobre o que a Igreja e nós jovens podemos fazer para não perder a esperança na 

busca do emprego. 

D. Mol diz que devemos colocar nosso desejo de buscar os jovens. Nossa tendência é rebater os 

defeitos. Precisamos rebater com nossos testemunhos e ações de solidariedade, de presença, como 

resultado da fé. Conta sua experiência em entender a linguagem do jovem, mas a linguagem do 

testemunho é o mais importante. 

Diz que o desemprego é um dos dramas. O emprego nos possibilita comprar livros, ler; e fala da 

importância da leitura. O caminho mais importante do emprego são os caminhos da Política Pública, 

mobilizando a comunidade e o poder para criar Política Pública de emprego para jovens para 

satisfazer suas necessidades básicas. 

D João Justino diz que temos aqui nesta fala de D. Mol, uma indicação muito preciosa e que 

precisamos chegar em nossas Paróquias para mudar ações concretas em nossas comunidades e pede 

ajuda aos jovens para fazer este caminho. 

Sonia convida mais três jovens para se apresentarem.   

Fernanda Santos se apresenta falando da alegria de representar as Pastorais Sociais e de seu 

engajamento na evangelização, através da dedicação no campo do empoderando do jovem na 

construção deste projeto. Pergunta sobre a habilidade do trabalho em rede e gostaria de ouvir a 

experiência deste trabalho e parabeniza a apresentação de D. Mol.  

Paulo José, representando os atingidos por Mineradoras, fala da sua cidade que é o pior IDH de 

Minas, das dificuldades da região e faz alusão ao crime de Brumadinho. Fala do Projeto da Barragem 

que querem fazer em sua região e que há 7 anos estão lutando para que não ocorra. Fala das pessoas, 

rios, florestas, cavernas que serão destruídas pela mineração. Fala da dificuldade e falta de opção para 

o jovem na região que tem que sair em busca de trabalho fora e questiona sobre o que a Igreja pensa 

deste cenário apresentado e como encantar estes jovens enquanto leigos. 

Fabrício fala das Comunidades de Vida e Aliança e questiona sobre o que a Igreja espera dos jovens 

destas Comunidades. 

D Mol diz ter gostado muito da fala de Fernanda. Diz que a vocação da fé é inerente e diz que gosta 
de ser catequista e que foi sua primeira vocação. Diz que a educação não resolve tudo, mas nenhuma 

solução é plausível sem a educação. Se quisermos um país melhor daqui a 30 ano temos que começar 

agora a melhorar a educação. Diz que a questão das minerações é gravíssima e que não é contra a 

mineração. É uma riqueza, mas tem que ser feita de forma sustentável. É preciso saber que o povo de 

uma comunidade não é amontoado de pessoas, ele é sujeito capaz de muitas coisas. As coisas erradas 

acontecem quando o povo deixa de ser povo e sujeito de sua história. Tem que se construir 

mineradoras de forma sustentável e pede que procurem Leninha (deputada estadual) que está 

assumindo agora e que haverá uma reunião para se pensar e articular a recolocação do projeto de lei 

que muda a legislação com relação a mineração para evitar estas tragédias. Se unam com Leninha 

que poderá levar suas preocupações. Desanimam não. Prossegue dizendo que nossas comunidades 
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são primavera e devem florescer dentro da comunidade estando a serviço da comunidade eclesial.  

Vocês devem assumir com a força do seu carisma o que a Arquidiocese propõe como caminho de 

evangelização 

D. João Justino relembra que grande quantidade de jovens em nossa Arquidiocese são moradores de 

rua e presidiários e esta realidade saltam aos nossos olhos. 

Pe. Gilberto Jr. convida toda a juventude para o encontro do DOCAT 16 e 17\03 na Casa de Pastoral. 

Analu agradece por este momento, relembra a JMJ e fala desta experiência em representar nossa 

Arquidiocese neste evento e das palavras motivadoras do Papa Francisco e o exemplo de Maria. 

Agradece a D. Joaquim Mol e pede as bênçãos para sua vida. 

D. Mol finaliza dizendo que não temos noção do que provocamos em seu interior e pede orações, por 

ele e todas as comunidades para que se mantenham vivas. Fala que D. João Justino é um homem 

muito especial e que vai nos ajudar muito nesta caminhada. Num momento emocionante, fala que 

Jesus estava pregando na Arquidiocese de Montes Claros e João Batista estava preso e mandou seus 

discípulos virem aqui para perguntar a Jesus se ele era ele mesmo e Jesus falou que era Ele. E 

questiona-nos: E agora, o que vamos mandar falar para João? E ele mesmo responde: falaremos que 

a Igreja em Montes Claros está viva; há compromisso, engajamento, participação, perseverança, 

estamos em saída, na alegria, com comunidades de vida, um povo missionário, temos centenas de 

catequistas... Aí, João ficou em paz porque Jesus está vivo e atuante através dos discípulos e 

missionários na Igreja de Monte Claros. 

D. João Justino diz que D. Mol irá almoçar com D. José Alberto e registra os agradecimentos.  

Conclui os trabalhos dizendo que deixemos que seja Jesus quem nos envie em missão. 

Pe. Gilberto proclama o Evangelho que envia os discípulos em missão. D. João Justino questiona-

nos: Vocês querem anunciar por palavras e gestos o Evangelho de Jesus Cristo em todas as 

comunidades do território da Arquidiocese de Montes Claros? Vocês querem estabelecer diálogos 

com as juventudes, escutando e acolhendo? Jovens, vocês querem colaborar para que nossa 

Arquidiocese assuma o trabalho evangelizador?  

Ao final de cada interpelação a assembleia respondia: Sim! 

Finalizando, profere a bênção de envio com a proteção de Maria, diz-nos: VÃO EVANGELIZAR! 

Este encontro contou com a participação de 503 pessoas, incluindo equipes de trabalho, conforme 

especificado abaixo: 

 

 

PRESENÇAS REGISTRADAS Nº 

CATEGORIA  

Bispos 02 

Padres 79 

Diáconos transitórios 02 

Diáconos permanentes 32 

Irmãs das Congregações Religiosas  22 

Seminaristas 64 

Conselheiros das Paróquias 68 

Conselho das Comunidades de Vida e Aliança 07 

Pastorais / Movimentos / Organismos 61 

Jovens das Paróquias 130 

COARPA (coordenação arquid. de pastoral) 11 

Autoridades convidadas 03 

Equipes de trabalho 22 

TOTAL 503 

  

 


