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Mudanças na religião católica com a Pandemia

 Em 19 de fevereiro de 2020, Padre 
Gedeão Maia, CMF, foi recebido na 
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, 
como novo pároco. Menos de um mês 
d e p o i s ,  t i v e m o s  a s  a t i v i d a d e s 
interrompidas pela pandemia da 
covid19 que assolou o mundo. Foi 
preciso muita sabedoria de sua parte 
para conhecer, acolher e manter os 
paroquianos envolvidos nas atividades 
da Basílica
Em 23 de fevereiro primeiro na 
Lombardia e depois em toda a Itália, 
foram vetadas as celebrações de todos 
os ritos religiosos,
Em maio de 2020, voltamos com as 
atividades da secretaria da Basílica de 

Lourdes. Nesse tempo foi preciso usar 
das mídias sociais para a transmissão 
das missas e louvores. Para a Igreja 
Católica, foi uma situação muito difícil, 
já que os momentos coletivos ligados 
aos sacramentos são momentos 
centrais na vida do católico.
Os sacramentos da vida católica como 
B at i s m o,  C at e c i s m o,  P r i m e i r a 
Eucaristia e Crisma foram suspensos. 
Casamentos e as missas presenciais, 
tiveram o número reduzido de pessoas 
para evitar assim a propagação do vírus. 
Durante a quarentena, os padres 
decidiram transmitir suas celebrações 
online. 
Com a transmissão online, os católicos 

puderam acompanhar as missas, terços 
e louvores sem sair de casa e reunindo a 
família. Se antes, só o pai frequentava a 
i g re j a ,  c om  o  i s o l am e nto  e  a s 
transmissões via facebook e youtube, 
reuniu as famílias e a fé aumentou entre 
os católicos.
Mesmo com tantas mudanças que a 
pandemia impôs, ainda há razões de 
esperança. O coronavírus revelou uma 
fome de fé e mostrou que a Igreja atende 
a uma necessidade essencial. 

Por: Pastoral da Comunicação

Novos Canais de Comunicação da Igreja
A Pascom (Pastoral da Comunicação) tem um novo canal de comunicação com 
os paroquianos. Através do número (31) 99904-0657, os �éis recebem 
mensagens diárias, notícias e horários das celebrações da Igreja. Adicionem!
Outro Canal muito usado é nosso site, que desde o ano passado está de cara 
nova: www.basilicadelourdes.com.br.
Para acompanhar louvores e missas de domingo através do nosso canal no 
Facebook: basilicadelourdesbh e do nosso instagram: @basilicadelourdes_bh



Atualização de atividades no 

Centro Social Santa Dulce Dos Pobres em 2021
por Fabrício Eduardo Brito

 O documento destaca que as atividades pastorais, em vista da ação 
evangelizadora e da implementação do Projeto “Proclamar a Palavra”, 
realizadas nos espaços eclesiais (paróquias, centros pastorais, casas de 
retiro etc.), como reuniões, retiros e demais iniciativas, seguirão as 
normas previstas pelas autoridades sanitárias de cada município, bem 
como as orientações arquidiocesanas. 
Desse modo, o Centro Social Santa Dulce dos Pobres, localizado no 
Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte - MG, apoiado pela Basílica 
de Nossa Senhora de Lourdes através do Núcleo de Acolhida e 
Articulação da Solidariedade Paroquial (NAASP), seguindo as 
recomendações das autoridades sanitárias, juntamente com as 
orientações previstas pela Arquidiocese de Belo Horizonte decidiu 
pela suspensão temporária das o�cinas de modalidade prática, bem 
como a realização de cursos oferecidas à comunidade como culinária 
básica I, aulas de instrumentos musicais, curso de corte e costura 
dentre outras atividades, com o objetivo de conter e evitar 
aglomerações para amenizar a propagação do Coronavírus 
(COVID-19.).
Respeitando, portanto, as diretrizes propostas pelo Município de Belo 
Horizonte, juntamente com as orientações recomendadas pela 
Arquidiocese de Belo Horizonte, a Obra Social Santa Dulce dos Pobres 
tem prestado assistência às famílias que possuem cadastro no seu 
sistema com o auxílio de alimentos não perecíveis e cestas básicas. A 
entrega é realizada através de agendamento prévio, sendo 
concretizada no último �nal de semana de cada mês. 
A Basílica Nossa Senhora de Lourdes se coloca à disposição para a 
arrecadação de alimentos não perecíveis e cestas básicas que serão 
destinadas às famílias com maior índice de vulnerabilidade e que 
necessitam de maior assistência com o agravamento das di�culdades e 
os impasses ocasionados pela pandemia.  As doações também podem 
ser realizadas através do PIX da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes.

O documento “Evangelização Missionária: Um novo tempo”, lançado 
pela Arquidiocese de Belo Horizonte, juntamente com as Orientações 
Gerais da CNBB sobre as Celebrações Comunitárias no contexto de 
pandemia, tem por �nalidade orientar e instruir a comunidade eclesial 
e pastoral nestes tempos em que somos condicionados pelo necessário 
distanciamento social.

Dados para doações:
Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte 

PIX - CNPJ: 17.505.249/0171-27
Referências: Evangelização Missionária: um novo tempo. Arquidiocesebh.org.br, 2020. Disponível em: 

https://arquidiocesebh.org.br/wpcontent/uploads/2020/06/evangelizacao-missionaria-um-novo-tempo.pdf. Acesso em: 06 de maio de 2021.



Porque o Mês de Maio é considerado 

Mês de Maria?

Muitos leitores já devem ter se perguntado, 
porque o mês de maio é dedicado a virgem 
Maria, uma vez que em outros meses há festas 
litúrgicas até mais importantes em honra da 
Mãe de Deus, como a Solenidade de Santa 
Maria Mãe de Deus, em janeiro, Nossa 
senhora de Lourdes em fevereiro, ou a 
Imaculada Conceição, em dezembro.
Segundo a história, a tradição surgiu na antiga 
Grécia. O mês de Maio era dedicado a 
Artemisa, deusa da fecundidade. Algo 
semelhante ocorreu na antiga Roma, pois 
maio era dedicado a Flora, deusa da 
vegetação. Naquela época, celebravam os 'ludi 
�orals' (jogos �orais) no �m do mês de abril e 
pediam sua intercessão.
Na época medieval abundaram costumes 
similares, tudo centrado na chegada do bom 
clima e o afastamento do inverno. O dia 1º de 
maio era considerado como o apogeu da 
primavera.

Durante vários séculos a Igreja Católica 
dedicou todo o mês de Maio para honrar a 
Virgem Maria, Mãe de Deus. 

Durante este período, antes do século XII, 
entrou em vigor a tradição de Tricesimum ou 
“A devoção de trinta dias à Maria”. Estas 
celebrações aconteciam do dia 15 de agosto a 
14 de setembro e ainda são comemoradas em 
alguns lugares.
A ideia de um mês dedicado especi�camente 
a Maria remonta aos tempos barrocos – 

Por isso, merece um mês inteiro para ser 
homenageada.

Fonte: João Antônio Johas Leão
Licenciado em �loso�a, mestre em direito e pedagogo em 

formação. Pós-graduado em antropologia cristã .

As paróquias costumam rezar no mês de maio 
uma oração diária do Terço e muitas 
preparam um altar especial com um quadro 
ou uma imagem de Maria. Além disso, trata-
se de uma grande tradição a coroação de 
Nossa Senhora, um costume conhecido como 
Coroação de Maio.
Deve-se separar um lugar especial para Maria, 
não por ser uma tradição comemorada há 
muitos anos na Igreja ou pelas graças especiais 
que se pode alcançar, mas porque Maria é 
nossa Mãe, Mãe de todo o mundo e porque se 
preocupa com todos nós, intercedendo 
inclusive nos assuntos menores.

século XVII. Apesar de nem sempre ter sido 
celebrado em maio, o mês de Maria incluía 
trinta exercícios espirituais diários em 
homenagem à Mãe de Deus.
Foi nesta época que o mês de Maio e de Maria 
combinaram,  fazendo com que  esta 
celebração conte com devoções especiais 
organizadas cada dia durante todo o mês. Este 
costume durou sobretudo durante o século 
XIX e é praticado até hoje.
As formas nas quais Maria é honrada em maio 
são tão variadas como as pessoas que a 
honram.

Pastoral do Dízimo

Pastoral do Dízimo

“Ao tornar-se dizimista, o �el realiza a 
experiência da partilha e colabora para 
o crescimento evangelizador da igreja.”

Seja dizimista! Conheça a Pastoral do 
Dízimo no Instagram. 

@dizimobazilica
SIGA-NOS!

Evangelho 
Durante o ano de 2021, os dizimistas 
terão em mãos, para meditar.
“Palavra e Vida”
Um p e queno  l iv ro  contendo  o 
Evangelho comentado, um singelo 
presente da Pastoral do Dízimo.



Dica de Cinema 
por Fabrício Eduardo Brito

A obra cinematográ�ca de Rodrigo 
Garcia, Últimos Dias no Deserto, 
produzida em 2015, é um drama 
l iv re me nte  b as e a d o  no  Novo 
Testamento, que retrata o embate 
sofrido no deserto entre Jesus Cristo, 
vivido na obra por Ewan McGregor e 
a personi�cação do diabo, também 
interpretado pelo ator, cuja �nalidade 
na trama é colocar em dúvida o amor 
e a graça de Deus mediante um 
dramático teste de fé.
O enredo busca despertar em nós a 
imensidão do deserto, revelando 
momentos de angustia sofrido por 
Jesus, trazendo à tona a humanidade 
do homem Santo que vive as agonias 
do autoconhecimento. A obra retrata 
a imagem de Jesus que longe dos 
discípulos e dos apóstolos encontra 
na solidão do deserto a oportunidade 
d e  p o d e r  e x p e r i m e n t a r  s u a 
humanidade, suas mazelas e �nitude. 
Jesus, como pode ser observado nas 
Sagradas Escrituras passou por 
g r a n d e s  t e n t a ç õ e s  e m  s e u 
recolhimento no deserto; na obra de 
Garcia (2015), o homem Santo 
encontra em sua perambulação uma 
família sedenta de humanidade e 
muito abalada pela doença da mãe; tal 
acontecimento pode ser interpretado 
como mais uma das tentações 
provindas pelo maligno, embora, 
também se permita re�etir como 
mais um dos acontecimentos que 
despertaram a auto compreensão de 
Jesus mediante sua condição como 
homem e como o �lho de Deus.

Em doses existencialistas, Últimos 
Dias no Deserto retrata por meio da 
�gura de Jesus profundas re�exões a 
respeito da fé e da compressão de 
Deus; o autor não propõe um �lme 
sobre religião, mas sim, uma obra 
profundamente antropológica, que 
nos apresenta uma nova forma de 
experimentar o recolhimento como 
um modo de autoconhecimento e 
fortalecimento da nossa fé.
A obra Últimos Dias no Deserto não 
apresenta blasfêmias; ao contrário, 
leva-nos à compreensão do sacrifício 
de Jesus na sua terr ivelmente 
dolorosa dimensão humana. Com 
duração de 98 minutos, a obra de 
G a rc i a  e s t á  d i s p on í v e l  p e l a s 
plataformas da Net�ix e também pelo 
Globoplay.

Fabrício Eduardo de Brito – Graduado 
em Filoso�a pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais 

O jornal voltou com mais uma novidade: 
Agora teremos dicas de cinema para os 

paroquianos e nesse mês o �lme escolhido foi:  
Últimos Dias no Deserto.

Espaço para o Leitor
Envie seu depoimento de dizimista, dú-
vidas e sugestões sobre o Dízimo para 
dizimobasilica@gmail.com. Também as 
colunas “Em Destaque” e “Meu Balu-
arte” são abertas à participação do lei-
tor, devendo o texto ser enviado para
comunicacao@basilicadelourdes.com.br

Basílica de Lourdes
Rua da Bahia, 1.596 – Lourdes

Telefone: (31) 3213-4656

Secretaria Paroquial

• 2ª a 6ª: 8h às 12 e 13 às17h
• Sábado: 8h às 12h
secretaria@basilicadelourdes.com.br

Secretaria Casamentos
• 2ª a 6ª: 13h às 16h
casamentos@basilicadelourdes.com.br

Missas
• 2ª a 6ª: 18h
• Sábado: 16h45 e 18h.
• Domingo: 7h30; 9h; 10h30; 

12h;18h; 20h

• Feriados e Dias Santos: 7h30
Con�ssões
• 2ª a 6ª: 9h às 11h 
(agendar na secretaria)

Expediente
O Voz de Lourdes é uma publicação 
bimestral da Paróquia Nossa Senhora 
de Lourdes.
Direção: Padre Gedeão Maia, cmf
Pastoral da Comunicação (Pascom)
Equipe: Aline do Espírito Santo, 
Anne Paiva, Fernando Gomes, 
Goretti Paiva, Kenia Toscano, 
Leonardo Droshi e Luiz Lana
Revisão: Anne Paiva
Fotos: Acervo da Paróquia
pascom.lourdesbh@gmail.com
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