
 

 

 

 

 

Considerações de dom José Luiz Majella Delgado, C.Ss.R., arcebispo 

metropolitano, no encerramento do Ano Pastoral de 2021 

 

Reunião virtual do Conselho Arquidiocesano de Pastoral (CAP) 

13 de novembro de 2021 

 

Avaliação do Ano Pastoral 2021 

 Considerações a respeito da avaliação das pastorais e movimentos. Estamos diante 

do “rosto pastoral” da arquidiocese. “Rosto” que adquiriu novos contornos com a 

pandemia.  

 

Pandemia – covid-19 

 Com o relaxamento das restrições para frear o Covid e o retorno das atividades 

pastorais e celebrativas nas paróquias (algumas com restrições), pergunto: com as 

mudanças provocadas pela pandemia o que permanece na sua pastoral ou movimento? 

 Com os recursos das plataformas digitais que a paróquias desenvolveram com a 

pandemia, o que deve continuar a ser promovido, com a necessária qualidade?  

 

Dia do pobre 

 A Igreja Católica celebra neste domingo, 14 a V Jornada Mundial dos Pobres, com 

o tema “Sempre tereis pobres entre vós” (cf. Mc 14,7). Sentes compaixão?”, uma 

iniciativa do Papa Francisco instituída no final do Ano da Misericórdia, em 2016. O Papa 

Francisco em sua mensagem deste ano destaca que os pobres têm muito para ensinar e 

são grandes evangelizadores. 



 Este dia pede as comunidades paroquiais que promovam um encontro efetivo com 

os mais necessitados. 

 Os pobres todas as semanas vão às nossas paróquias buscar a cesta básica dos 

alimentos, a roupa, o botijão de gás, mas depois não entram mais na igreja. O processo 

sinodal que estamos construindo deve incluir esta questão: Os pobres fazerem parte das 

nossas comunidades. É também uma oportunidade para as nossas comunidades 

paroquiais repensarem no lugar dos pobres dentro delas. Precisamos aprender a fazer o 

pobre entrar nas nossas Igrejas e não ficar à porta pedindo esmolas. Isto é caminhar todos 

juntos. 

 

Dia do cristão leigo e leiga 

 No próximo dia 21 de novembro celebraremos o dia Nacional do Leigo, com o 

tema: “Testemunhas de Jesus libertador no compromisso com a vida”. Como testemunhar 

Jesus e seu projeto fomentando estruturas de diálogo, reflexão e trabalho comum com a 

sociedade civil? 

 

Sínodo dos Bispos 

 O compromisso pastoral que assumimos no momento é a participação no Sínodo 

dos Bispos. A proposta é “escutar todos”, quem pertence à Igreja e os que não fazem parte 

deste caminho. Ser não só Igreja que escuta, mas também que aprende com aqueles que, 

mesmo não fazendo o nosso caminho, tem certamente algo importante a dizer e que nos 

pode ser útil para sermos cada vez mais a Igreja de Cristo, fiel à missão que Ele nos 

deixou. 

 O Papa Francisco pede para escutar “todos e uns aos outros, inclusive os que 

raramente participam nas celebrações e nas eucaristias”.  

 Sinodalidade é exprimir o ponto de vista com ousadia, liberdade e verdade. Todos 

se escutam uns aos outros, em espírito de comunhão fraterna e de empenho mútuo na 

realização da missão comum. Desta forma, a ação do Espírito Santo manifesta-se de 

múltiplas maneiras em todo o povo de Deus. 

 O caminho sinodal é um tempo de graça e dom para toda a Igreja, e de modo 

particular, para a Igreja arquidiocesana de Pouso Alegre. Todos são convidados para fazer 



um caminho espiritual, como nos pede o Papa Francisco, que nos deve conduzir a uma 

conversão pessoal e pastoral.  

 Iniciemos este caminho com entusiasmo, criatividade e a ousadia própria de quem 

se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Não nos recusemos a dar a nossa contribuição 

 Com a experiência já realizada na participação da Assembleia Eclesial da América 

Latina e do Caribe e agora, iniciando o processo de participação no sínodo dos Bispos 

conciliemos, ao mesmo tempo, esses caminhos para o discernimento do caminho a 

percorrer para a realização do primeiro Sínodo Arquidiocesano de Pouso Alegre. 

 Na prática, os grandes objetivos são: ajudar a crescer no ‘caminhar juntos’; tornar 

esse o método habitual da nossa Igreja; formar-nos para a ousadia de ir longe na escuta 

de todos; fazer participar o maior número possível nesta dinâmica sinodal e com a maior 

abertura; e envolver toda esta dinâmica com a oração, ‘componente’ imprescindível do 

Sínodo. 

 

Comunicados 

 

Novos assessores e coordenadores arquidiocesanos:  

 

- Comissão Arquidiocesana para a Liturgia – CAL. Assessor espiritual: Pe. Marcos 

Roberto da Silva  

 

- Pastoral Bíblico-catequética: Assessor espiritual: Pe. Luciano Aparecido Pereira 

     Coordenadora: Catequista Kelly Prado  

 

- Setor Juventude: Assessor espiritual: Pe. Robson Aparecido da Silva 

 

 Ao Pe. Vanildo de Paiva, da CAL; Pe. Tiago Vilella e a catequista Maria Cristina 

Souza Faria, da Pastoral Bíblico catequética e ao Pe. Marcos Eduardo Caliari – Setor 

Juventude, gratidão pelo empenho, dedicação e disponibilidade em servir à Arquidiocese 

com as respectivas assessorias. Foram relevantes trabalhos pastorais que muito 

contribuíram com a obra evangelizadora da Igreja particular de Pouso Alegre e sua missão 

na sociedade atual. Continuamos contando com a preciosa colaboração e criatividade. 



Considerações finais 

 Agradeço a presença de todos, cristãos leigos e leigas e dos sacerdotes, da 

coordenação pastoral do Pe. Edson e dos trabalhos da secretaria de Pastoral sob a 

orientação da Lucimara. Terminamos mais um ano pastoral marcado por muitos desafios, 

conquistas e esperanças. Em momento algum nos faltou a ação do Espírito Santo nesta 

lida cotidiana missionária para que a Igreja de Pouso Alegre se tornasse sinal e 

instrumento de esperança para todas as pessoas deste Sul de Minas.  

 Que a Bem Aventurada Virgem Maria e São Sebastião e os padroeiros e padroeiras 

das nossas comunidades eclesiais nos ajudem a fazer deste tempo do Advento que se 

aproxima e de todo o novo Ano Litúrgico, iluminado pela nossa caminhada sinodal, um 

caminho de autêntica santificação, para o louvor e glória de Deus Pai, Filho e Espírito 

Santo.  

 

Dom José Luiz Majella Delgado, C.Ss.R. 

Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre 

 

 

Pouso Alegre, 13 de novembro de 2021. 

 


