
                                                                  COMUNICADO ELEIÇÕES 2020                                                       
 

Montes Claros, 5 de novembro de 2020. 

 

Prezados Padres e Diáconos, 

Consagrados/as e Leigos/as. 

 

Saudações de paz. 

Aproxima-se o dia das eleições municipais. Nesse tempo de pandemia vamos às urnas, 

com todos os cuidados e protocolos, exercitar o dever e o direito de participar da escolha dos 

que governarão nossas cidades e daqueles que haverão de compor cada câmara municipal. 

Preparemo-nos para ir às urnas.  

1. Com o intuito de oferecer aos membros de nossas comunidades alguns critérios para 

o discernimento em quem votar, DETERMINO que em todas as igrejas e capelas da 

Arquidiocese de Montes Claros, nas missas dos dias 07 e 08 de novembro, antes da 

bênção final, se faça a leitura da MENSAGEM POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES 

MUNICIPAIS 2020 (em anexo) assinada pela presidência da CNBB e preparada pelo 

Conselho Permanente do qual faço parte. Permitam-me sugerir que a leitura seja feita 

por dois leitores que alternariam os parágrafos. Onde for possível recorra-se ao apoio 

da projeção em datashow. 

2. Foi organizado na cidade de Montes Claros, para o dia 11/11, às 19h, um debate 

entre os candidatos a prefeito desse município. Pedimos o apoio das Pascom’s das 

paróquias de Montes Claros para a divulgação desse evento a ser transmitido pelas 

redes sociais. Haverá cards preparados pela Assessoria de Comunicação que poderão 

ser compartilhados. 

3. Domingo 15 de novembro, nós, sacerdotes, exercitemos nosso compromisso de 

presidir a eucaristia em nossas comunidades. Nenhum sacerdote está dispensado 

dessa responsabilidade. O pároco ou administrador paroquial que votar em outra 

localidade, organize-se para que a paróquia não fique sem as missas dominicais. 

Eventualmente, onde após o término da votação houver manifestações de eleitos nas 

proximidades da igreja, cancele-se a celebração da missa, se outra já tiver sido 

celebrada naquela igreja.  

4. Nesse mesmo domingo, dia 15/11, XXXIII do Tempo Comum, será celebrado o IV 

Dia Mundial do Pobre. Organizamos algumas atividades para marcar a Semana 

Arquidiocesana do Pobre. Nos próximos dias enviaremos uma carta mais detalhada 

com a programação. Aos que estão à frente de paróquias peço que organizem dentro 

das possibilidades, no Dia do Pobre, ou na semana seguinte, uma celebração – da 

eucaristia ou da palavra – com os irmãos mais pobres. A título de exemplo, celebrarei 

a missa no dia 15/11, às 9h, num galpão de reciclagem de descartáveis (Montesul) 

junto com os catadores e catadoras.  

Agradeço a atenção de todos, suplicando ao Senhor que das urnas saiam nomes de 

pessoas realmente comprometidas com a fraternidade entre todos. 

Com a proteção de Maria, Mãe da Igreja, o meu abraço fraterno, 

 

+ João Justino de Medeiros Silva 

Arcebispo Metropolitano de Montes Claros 


