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 Caro leitor, nos-
so jornal está vivendo uma 
nova fase. Acredito que você 
já tenha observado que a 
diagramação e o formato 
fotográfico mudaram e a úl-
tima página, além do Bispo 
homenageado, passou, des-
de janeiro, a incluir a história 
dos Padres que deram suas 
vidas à nossa Igreja Particu-
lar. 
 Neste mês, a mu-
dança ficará mais ainda 
evidente, pois, estamos bus-
cando, a partir da revisão do 
Sínodo Arquidiocesano, ou-
vir as sugestões do povo das 
90 Paróquias e concretizá-
las em nossas páginas. Deste 
modo, o leitor poderá per-
ceber uma leveza em nossos 
artigos e um acento mais for-
te às notícias das Paróquias. 
Nosso objetivo é informar e 
evangelizar. Queremos que 
o nosso povo fique por den-
tro da nossa história, dos 
fatos e acontecimentos do 
tempo presente. Em tempo 
de comunicação e de rede, é 
muito importante que o fiel 
tenha uma visão global da 
vida pastoral e social Arqui-
diocesana. Por isso, muitas 

vezes, trataremos de temas 
que dirão respeito, mais di-
retamente, à sociedade civil 
e ao cidadão, como é o caso 
grave da Dengue em Juiz 
de Fora e em alguns muni-
cípios vizinhos. Entretanto, 
a espiritualidade, a Palavra 
de Deus e a Catequese serão 
– como sempre foram – o 
cerne e a base da nossa pro-
dução de conteúdo. 
 Assim sendo, cada 
leitor pode enviar sua per-
gunta ou dúvida de fé para a 
nossa redação, através do e-
mail folha.missionaria@
gmail.com, que algum 
Padre ou leigo irão respon-
der a sua pergunta. Interaja 
conosco e dê suas sugestões, 
pois a “Folha Missionária”, 
a cada mês, é pensada para 
você. Insisto: toda essa mu-
dança que estamos fazendo 
no Jornal é fruto da Revisão 
Sinodal. São sugestões vin-
das das 90 Paróquias da Ar-
quidiocese. Portanto, através 
do e-mail supra-citado, faça 
suas observações e mande 
suas notícias e fotos para 
nossa redação.

Boa leitura!

Fiéis se despedem de Pe. Theodoro
Verbruggen em missa de corpo presente

 Na tarde do último 
dia 02 de março, quarta-
feira, centenas de pesso-
as estiveram presentes na 
missa de corpo presente 
do Padre Theodoro Joha-
nes Verbruggen, na Ma-
triz Santa Cruz, no bairro 
Bandeirantes.
 A celebração foi 
presidida pelo Arcebispo 
Dom Gil Antônio Morei-
ra, e concelebrada pelo 
Arcebispo Emérito, Dom 
Eurico dos Santos Velo-
so, pelo superior da Co-
munidade dos Crúzios no 
Brasil, Padre Júlio César 
Evangelista Resende, e 
por diversos padres da 
Arquidiocese.
 Durante a homi-
lia, Dom Gil recordou boa 
parte da história de fé de 
Padre Theodoro e afirmou 
que o sacerdote holandês 
é exemplo de perseveran-

ça na fé. “O resumo da 
história de Padre Theo-
doro é de alguém que, na 
juventude, foi capaz de 
não só dar o sinal da sua 
crença, do seu praticar os 
mandamentos, mas foi 
capaz de deixar tudo em 
sua terra, a Holanda, vir 
para o Brasil e entregar-
se totalmente à sua voca-
ção e congregação”.
 Ao final da cele-
bração, um representan-
te do Grupo Jovem Jevac 
(Jovens Evangelizadores 
de Cristo) fez uma home-
nagem ao Padre Theodo-
ro, grande responsável 
pela existência do grupo 
e “imbátivel na vontade 
de vencer pela paciência 
e humildade”. Ao tomar 
a palavra, o superior dos 
Crúzios no Brasil, Pe. Jú-
lio, lembrou os 40 anos 
em que o padre pertenceu 

à congregação e destacou 
o zelo e o gosto de Pa-
dre Theodoro por cons-
truir, não para si próprio, 
mas em prol do reino de 
Deus.
 Padre Theodoro 
era sacerdote Crúzio e, 
junto a outros Cônegos 
Regulares da Ordem da 
Santa Cruz, construiu as 
igrejas Divino Espírito 
Santo (Progresso), Sagra-
do Coração de Jesus (Bai-
ru),  a Matriz Santa Cruz 
(Bandeirantes), dentre 
outras. Ainda reformou as 
igrejas de Santo Antônio 
(Goianá) e São Vicente de 
Paulo (Coronel Pacheco) 
e o Centro de Pastoral da 
Paróquia Santa Rita de 
Cássia (Bonfim - JF).
 O sacerdote foi 
sepultado no túmulo dos 
Crúzios do Cemitério Par-
que da Saudade.

 Causou grande pesar 
e comoção a morte inespe-
rada do Seminarista Marcos 
Paulo Pires Rodrigues acon-
tecida dia 26 de fevereiro 
passado. Cursava o 1º ano de 
teologia do Seminário Arqui-
diocesano Santo Antônio de 
Juiz de Fora, tendo se forma-
do em filosofia, ano passado, 
no mesmo Seminário, curso 

que superou com brilhan-
tismo. Ao completar 21 anos 
no último dia 21 de fevereiro, 
domingo, veio, infelizmente, 
a falecer sexta feira, no CTI 
Geral da Santa Casa de Mi-
sericórdia, em Juiz de Fora, 
acometido por Acidente Vas-
cular Cerebral que o vitimou 
no curto espaço de oito dias.
 Em 2012, entrou 
para o Seminário Menor, 
no bairro Benfica, deixando 
exemplos de virtudes como 
amizade sincera, atenção, 
acolhimento, dedicação nos 
estudos e na pastoral, con-
selheiro, além de seus dotes 
musicais que punha a serviço 
da liturgia.

 Na E. E. Almirante 
Barroso, foi destacado como 
o “aluno do ano” em 2012. 
Nascido numa família fer-
vorosa, que o educou des-
de pequeno nos valores do 
Evangelho e no seguimento a 
Jesus, já fazia parte do Apos-
tolado da Oração antes de 
tornar-se seminarista.
 Sentimentos de mui-
ta emoção e pesar, mas tam-
bém de plena confiança em 
Deus e na ressurreição, fo-
ram marcantes em sua famí-
lia, como também na equipe 
de formação, seminaristas, 
funcionários e professores do 
Seminário Arquidiocesano, 
uma vez que todos tinham 

A Páscoa de Marcos Paulo
grande estima por ele.
 O jovem de visível e 
autêntica vocação para o sa-
cerdócio partiu no momento 
em que o Seminário se pre-
parava para celebrar os 90 
anos na formação de pasto-
res para a Igreja. 
 Seu corpo foi velado 
por algumas horas na cape-
la do Seminário, em Juiz de 
Fora, onde o Arcebispo, Dom 
Gil Antônio Moreira, presi-
diu a Missa de Corpo Presen-
te e a Liturgia de Laudes do 
Ofício de Defuntos, em can-
to gregoriano. Transladado 
para sua terra natal, Santos 
Dumont, foi velado na igreja 
paroquial Sant’Ana e São Jo-

aquim, onde sua família está 
bem integrada e participa-
tiva. Às 14h30, o Arcebispo 
Dom Gil presidiu a segunda 
Missa Exequial, concelebra-
da por um grande número de 
sacerdotes, com a participa-
ção de todos os seminaristas, 
que se encarregaram do can-
to litúrgico, além de uma ver-
dadeira multidão de fiéis que 
lotou inteiramente a igreja e 
espaços externos. Foi sepul-
tado no cemitério municipal 
de Santos Dumont.
 Descanse em paz, 
Marcos Paulo, nesta sua Pás-
coa definitiva e ore por nós 
diante do Pai das Misericór-
dias!
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

90 anos do Seminário Santo Antônio

 Entre os ensina-
mentos de Jesus aos seus 
discípulos, destaca-se lu-
gar privilegiado às lições 
de misericórdia. Expres-
sões do Divino Mestre 
como “Sede misericor-
diosos como vosso Pai é 
misericordioso”, equiva-
lem a outras semelhan-
tes como roteiro de vida: 
“Sede perfeitos como vos-
so Pai celeste é perfeito” e 
ainda “Sede santos como 
vosso Pai celeste é santo”.  
Tais lições se destinam a 
todos os que nele crêem, 
mas têm lugar especialís-
simo para a vida dos que 
se consagram ao sacerdó-
cio. 

 Nosso Seminário 
Santo Antônio comemo-
rou 90 anos de fundação 
no dia 1º de março últi-
mo, tendo sido fundado 
pelo primeiro bispo, Dom 
Justino José de Santa-
na (1924-1958). Organi-
zou-o de forma excelente, 
como Seminário Menor, 
recebendo alunos para 
os cursos ginasial e cien-
tífico. Para a filosofia e a 
teologia, os perseverantes 
eram enviados ao históri-
co Seminário Maior São 
José de Mariana. Nestes 
dois celeiros de vocações, 
foram formados centenas 
de bons padres, autên-
ticos discípulos do Bom 
Pastor e Mestre da Mise-
ricórdia, dos quais vários 
ainda convivem conosco 
e são modelares para os 
padres mais jovens e se-
minaristas de hoje. 
 Em 1969, Dom 
Geraldo Maria de Morais 
Penido (1958-1976), pri-
meiro Arcebispo Metro-
politano, fundou o Semi-
nário Maior em Juiz de 

Fora, iniciando com o cur-
so de filosofia e, em 1981, 
Dom Juvenal Roriz inau-
gura o curso de teologia. 
Estas novas fases foram 
motivadas pelas inova-
ções do Concílio Vaticano 
II (1962-1965), marcando 
fortemente o crescimento 
espiritual e pastoral de 
alunos da Arquidiocese 
local e outros pertencen-
tes a outras dioceses e a 
várias congregações reli-
giosas.
 Segundo as orien-
tações comuns da Igre-
ja em todo o universo, e 
em particular em nosso 
país, a formação passou 
a primar pelos quatro 
grandes pilares: forma-
ção espiritual, formação 
intelectual, formação hu-
mano-afetiva, e formação 
pastoral. Centrado no eixo 
integrador da pastoral, 
o Seminário se destacou 
pela preocupação com as 
periferias, antecipando 
as atuais orientações de 
Papa Francisco. 
 Sem dúvida, deve-

mos elevar agradecimen-
tos a numerosas pessoas 
que nestes 90 anos com-
puseram o corpo docente, 
o quadro dos funcioná-
rios e colaboradores des-
ta escola do evangelho, 
porquanto dedicaram 
trabalhos incansáveis na 
preparação de diáconos 
e presbíteros. Como sím-
bolo de gratidão a esta 
boa gente que dignifica a 
história eclesiástica local, 
é justo destacar os no-
mes dos reitores: 1°) Côn. 
Afonso Daniel Intrie-
ri (1926-1927); 2°) Côn. 
Raimundo Rodolfo Cor-
rêa (1927-1928); 3°) Pe. 
Francisco de Paula T. Sal-
gado (1928-1930); 4°) Pe. 
Vicente Sombrok (1930);   
5°) Pe. João Maria Rio-
lo (1930); 6°) Mons. Cí-
cero Portela (1930); 7°) 
Pe. Demerval Gomes 
(1930);  8°) Pe. Saturni-
no Casas (1930); 9°) Pe. 
Abílio Mendes (1930); 
10°) Pe. José Leite (1931-
1933); 11°) Pe. Apolônio 
Rodrigues (1933-1934); 

12°) Pe. José Ferrer d’ 
Afonseca (1934-1945); 
13°) Pe. José Eugênio 
Corrêa (1945-1947);14°) 
Pe. Wilson Vale da Cos-
ta (1949-1952); 15°) Côn. 
Antônio Pacheco (1952); 
16°) Mons. Luiz de Frei-
tas Pires (1952-1978);     
17°) Mons. Osvaldo Ri-
beiro Lage (1979-1984); 
18°) Pe. Eduardo Be-
nes de Sales Rodrigues 
(1985-1988);19°) Pe. 
Walmor Oliveira de Aze-
vedo (1989-1998); 20°) 
Pe. Geraldo Dondici Viei-
ra (1998-2003); 21°) Pe. 
João Justino de Medeiros 
Silva (2004-2011); 22°) 
Pe. Geraldo Dondici Viei-
ra (2012 -...).
 Agradecimentos 
sejam alevantados a Deus 
por todos os benefícios e 
pela força dada nos mo-
mentos difíceis, além de 
súplicas para que conti-
nue assistindo a formação 
de novos discípulos e mis-
sionários da misericórdia 
para hoje e amanhã, em 
favor do Povo de Deus. 

 Na manhã do últi-
mo dia 28 de fevereiro, A 
Web TV “A Voz Católica” foi 
lançada durante a missa de 
encerramento do Retiro dos 
Comunicadores da Provín-
cia Eclesiástica. A celebra-
ção, presidida por Dom Gil 
Antônio Moreira e concele-
brada por vários padres da 
Arquidiocese, contou com a 
participação dos comunica-
dores que participaram do 
retiro, do vice-prefeito de 
Juiz de Fora, Sérgio Rodri-
gues, e autoridades da cida-
de.
 Segundo Dom Gil, 
hoje o mundo está muito de-
senvolvido na questão técni-
ca da comunicação e a cada 
dia aparecem coisas novas. 
Ele reflete que “a Igreja não 
pode ficar para trás. Ela 
deve utilizar esses meios 
que são até inspirados por 
Deus, pois foi Ele que deu a 
inteligência ao homem para 

poder progredir. A Web 
TV está sendo inaugurada 
para que possamos passar 
a mensagem de Jesus Cristo 
ao maior número de pesso-
as possível”, finalizou.
 O Vigário-Geral da 
Arquidiocese e Pároco da 
Catedral, Mons. Luiz Carlos 
de Paula, afirmou ser uma 
alegria muito grande para 
todos e para a Arquidiocese 
ter mais esse meio de comu-
nicação. “Estamos investin-
do em algo novo que vem 
com muita força. O trabalho 
é muito bonito e muito mo-
derno. A Web TV veio para 
atender a nossa necessida-
de de comunicar até com os 
que estão distantes. Qual-
quer pessoa em qualquer lu-
gar do mundo, com acesso à 
internet, poderá nos acom-
panhar”.
 De acordo com o Vi-
gário-Episcopal para Educa-
ção Comunicação e Cultura, 

Pe. Antônio Camilo de Pai-
va, a inauguração da Web 
TV é um momento impor-
tante para a Arquidiocese. 
"A Igreja tem que transmi-
tir a mensagem com todos 
os meios de comunicação e 
a Web TV é uma mídia que 

aparentemente vem cres-
cendo, por isso nós temos 
que estar lá. A Web TV será 
mais uma plataforma, mais 
um horizonte que teremos 
para nos comunicar".
 A Coordenadora da 
Web TV, Mônica Mendes, 

ressaltou que essa nova mí-
dia é uma grande conquista 
da Arquidiocese de Juiz de 
Fora. “O nosso objetivo é 
formar, informar e interagir 
com o público. Queremos 
ser um instrumento vivo de 
evangelização”.

Arquidiocese lança Web TV “A Voz Católica”

Para acompanhar a programação da Web TV A Voz Católica, basta acessar o site www.avozcatolica.com.br, ou o Youtube: A Voz Católica. 
O site já pode ser acessado e em breve terá programação diária ao vivo.

Participe, mande a sua sugestão, através do e-mail: avozcatolicadejuizdefora@hotmail.com. Ou ligue para: (32) 3083-1995.
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Seminário Santo Antônio Completa 90 anos

 No dia 1º de março, 
os padres da Arquidiocese de 
Juiz de Fora participaram da 
primeira reunião do clero de 
2016. A data também foi mo-
tivo de comemoração pelos 
90 anos do Seminário Arqui-
diocesano Santo Antônio.
 A acolhida dos sa-
cerdotes aconteceu durante 
um café da manhã na Cúria 
Metropolitana. Em seguida, 
o Arcebispo Metropolitano 
Dom Gil Antônio Moreira 
abriu os trabalhos da reunião. 
Pela manhã, os presbíteros 
assistiram a uma palestra mi-
nistrada pelo Frater Henrique 
Cristiano José Matos, com o 
tema “A Misericórdia e a Casa 
Comum”, em consonância 
com o tema da Campanha da 
Fraternidade 2016.
 Às 11h30, os padres 
concelebraram com Dom Gil 
uma missa festiva na capela 
do Seminário, em comemo-

ração ao aniversário da ins-
tituição. A celebração contou 
com a presença do Arcebispo 
Metropolitano de Sorocaba 
(SP), Dom Eduardo Benes de 
Sales Rodrigues, que é natu-
ral de Juiz de Fora e foi aluno 
e reitor do Seminário.
 Logo no início da 
missa, Dom Gil pediu que os 
sacerdotes dessem o abraço 
da paz, celebrando o aniver-
sário do Seminário Santo An-
tônio. Durante a homilia, ele 
leu um breve histórico sobre a 
instituição, lembrando de to-
dos os reitores que passaram 
pela administração. O texto 
falava ainda dos grandes fei-
tos de Dom Justino José 
de Santana, primeiro bispo 
da então Diocese de Juiz de 
Fora, como a fundação do 
Seminário, do Patronado São 
José (que atendia às crianças 
carentes) e a criação do jornal 
“O Lampadário”.

 Após a celebração, 
todos foram convidados a 
participar de um almoço fes-
tivo, antes de retornarem 
para as atividades da primeira 
reunião do clero deste ano. À 
tarde, os religiosos assistiram 
a palestras sobre a Campa-
nha da Fraternidade e a res-

peito da preservação do Rio 
Paraibuna. Ao final, depois 
das comunicações habituais e 
encaminhamentos, Dom Gil 
lançou oficialmente o Catálo-
go 2016 da Arquidiocese de 
Juiz de Fora, que foi entregue 
aos presentes.

O Seminário

 Fundado em 1º de 
março de 1926, por Dom Jus-
tino José de Santana, primei-
ro Bispo da Diocese de Juiz 
de Fora, o Seminário acolhe 
os candidatos ao presbitério 
da Arquidiocese. Além disso, 
o local abriga o ITASA – Ins-
tituto Teológico Arquidioce-
sano Santo Antônio, que, em 
parceria com o CES/JF, ofe-
rece os cursos de Filosofia e 
Teologia.

Aula inaugural

 Ainda no dia 1º de 
março último, a Comunidade 
do Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio esteve reunida 
para a aula inaugural do 1º 
semestre de 2016 do Curso de 

Teologia. A atividade contou 
com a participação de alunos, 
formadores e seminaristas da 
Arquidiocese.
 A palestra da aula 
inaugural foi conduzida pelo 
Arcebispo de Sorocaba (SP), 
Dom Eduardo Benes Sales 
Rodrigues, que falou sobre 
“A misericórdia na Formação 
Presbiteral”. Em entrevista, 
Dom Eduardo lembrou que 
ingressou no Seminário San-
to Antônio aos dez anos de 
idade, em 1952, retornando 
já como padre para lecionar 
no Curso de Teologia. “Tenho 
minhas raízes bem plantadas 
neste Seminário. Para mim é 
uma alegria muito grande po-
der estar aqui, ter celebrado 
a Santa Missa dos 90 anos e 
agora poder dirigir uma pala-
vra aos presentes”, finalizou. 
 Estiveram presen-
tes o Arcebispo metropolita-
no de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, o Reitor do 
Seminário Santo Antônio, Pe. 
Geraldo Dondici Vieira e o 
Coordenador do Curso de Te-
ologia, Pe. Tarcísio Marcelino 
Ferreira Monay.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida reaviva a fé do povo em Jesus Cristo
Forania de Nossa Senhora das Dores

Março
20 a 22 - Paróquia Santo Antônio - Olaria

23 a 27 - Paróquias Nossa Senhora das Dores (Lima Duarte) e 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Conceição do Ibitipoca)
28 a 31 - Paróquia Nossa Senhora de Lourdes - Pedro Teixeira

Abril
31/03 a 03/04 - Paróquia Nossa Senhora das Dores - Bias Fortes
04 a 06 - Paróquia Santa Rita de Cássia - Santa Rita de Ibitipoca

Próximas Visitas:
A Imagem Peregrina passará, nos próximos meses,

pelas Foranias Bom Jesus e São Miguel.

Padres da Arquidiocese se reuniram para celebrar a 
data e participar da primeira reunião do clero de 2016

As Paróquias que já receberam a Imagem Peregrina, 
de maneira geral, tiveram o mesmo sentimento:

“a presença de Nossa Senhora Aparecida desperta, 
no povo, o desejo de rezar”.

Testemunhos: Padre Leonardo Pinheiro, de Bicas, recebeu a Imagem no primeiro 
Domingo da Quaresma, realçando o aspecto da Mãe da Misericórdia. O Padre Ricardo 
Alexandre, do bairro Floresta, afirmou que a visita de Nossa Senhora aproximou as 
famílias. Já o Padre Dislau, de Santa Bárbara do Monte Verde, disse que a presença da 
imagem trouxe alegria, entusiasmo na fé e força para vencer as dificuldades. 
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Mensagem do Papa Francisco aos
fiéis brasileiros por ocasião da

Campanha da Fraternidade 2016

Catequese do Papa

Queridos irmãos e 
irmãs do Brasil!

 Em sua grande 
misericórdia, Deus não 
se cansa de nos oferecer 
sua bênção e sua graça e 
de nos chamar à conver-
são e ao crescimento na 
fé. No Brasil, desde 1963, 
se realiza durante a Qua-
resma a Campanha da 
Fraternidade. Ela propõe 
cada ano uma motivação 
comunitária para a con-
versão e a mudança de 
vida. Em 2016, a Cam-
panha da Fraternidade 
trata do saneamento bá-
sico. Ela tem como tema: 
«Casa comum, nossa res-
ponsabilidade». Seu lema 
bíblico é tomado do Pro-
feta Amós: «Quero ver o 
direito brotar como fonte 
e a justiça qual riacho que 
não seca» (Am 5,24).

“O objetivo principal 
deste ano é o de 

contribuir para que 
seja assegurado o 

direito essencial de 
todos ao saneamento 

básico.”

 É a quarta vez 
que a Campanha da Fra-
ternidade se realiza com 

as Igrejas que fazem parte 
do Conselho Nacional das 
Igrejas Cristãs do Brasil 
(CONIC). Mas, desta vez, 
ela cruza fronteiras: é feita 
em conjunto com a Misere-
or, iniciativa dos católicos 
alemães que realiza a Cam-
panha da Quaresma desde 
1958. O objetivo principal 
deste ano é o de contribuir 
para que seja assegurado 
o direito essencial de to-
dos ao saneamento básico. 
Para tanto, apela a todas 
as pessoas convidando-as 
a se empenharem com po-
líticas públicas e atitudes 
responsáveis que garan-
tam a integridade e o futu-
ro de nossa Casa Comum.

Todos nós temos 
responsabilidade por 
nossa Casa Comum, 

ela envolve os 
governantes e toda a

sociedade.

 Por meio desta 
Campanha da Fraterni-
dade, as pessoas e comu-
nidades são convidadas a 
se mobilizar, a partir dos 
locais em que vivem. São 
chamadas a tomar inicia-
tivas em que se unam as 
Igrejas e as diversas ex-
pressões religiosas e todas 

as pessoas de boa vontade 
na promoção da justiça e 
do direito ao saneamento 
básico.

O acesso à água 
potável e ao 
esgotamento 

sanitário é condição 
necessária para 
a superação da 

injustiça social e 
para a erradicação 

da pobreza e da fome, 
para a superação 
dos altos índices 
de mortalidade 

infantil e de doenças 
evitáveis, e para a 
sustentabilidade 

ambiental.

 Na encíclica Lau-
dato si’ (LS), recordei que 
«o acesso à água potável e 
segura é um direito huma-
no essencial, fundamental 
e universal, porque deter-
mina a sobrevivência das 
pessoas e, portanto, é con-
dição para o exercício dos 
outros direitos humanos» 
(n. 30) e que a grave dívi-
da social para com os po-
bres é parcialmente salda-
da quando se desenvolvem 
programas para prover de 
água limpa e saneamento 
as populações mais pobres 

(cf. ibid.). E, numa pers-
pectiva de ecologia inte-
gral, procurei evidenciar 
o nexo que há entre a de-
gradação ambiental e a de-
gradação humana e social, 
alertando que «a deterio-
ração do meio ambiente e 
a da sociedade afetam de 
modo especial os mais frá-
geis do planeta» (n. 48).
Aprofundemos a cultura 
ecológica. Ela não pode 
se limitar a respostas 
parciais, como se os pro-
blemas estivessem isola-
dos. Ela «deveria ser um 
olhar diferente, um pen-
samento, uma política, um 
programa educativo, um 
estilo de vida e uma espi-
ritualidade que oponham 
resistência ao avanço do 
paradigma tecnocrático» 
(LS, 111). Queridos irmãos 
e irmãs, insisto que o rico 
patrimônio da espirituali-
dade cristã pode dar uma 
magnífica contribuição 
para o esforço de renovar 
a humanidade. Eu os con-
vido, principalmente du-
rante esta Quaresma, mo-
tivados pela Campanha da 
Fraternidade Ecumênica, 
a redescobrir como nossa 
espiritualidade se apro-
funda quando superamos 
«a tentação de ser cristãos, 

mantendo uma prudente 
distância das chagas do 
Senhor» e descobrimos 
que Jesus quer «que to-
quemos a carne sofredo-
ra dos outros» (EG, 270), 
dedicando-nos ao «cui-
dado generoso e cheio 
de ternura» (LS, 220) de 
nossos irmãos e irmãs e 
de toda a criação.
Eu me uno a todos os 
cristãos do Brasil e aos 
que, na Alemanha, se en-
volvem nessa Campanha 
da Fraternidade Ecumê-
nica, pedindo a Deus: 
«ensinai-nos a descobrir 
o valor de cada coisa, a 
contemplar com encan-
to, a reconhecer que es-
tamos profundamente 
unidos com todas as cria-
turas no nosso caminho 
para a vossa luz infinita. 
Obrigado porque estais 
conosco todos os dias. 
Sustentai-nos, por favor, 
na nossa luta pela justi-
ça, o amor e a paz» (LS, 
246). Aproveito a ocasião 
para enviar a todos mi-
nhas cordiais saudações 
com votos de todo bem 
em Jesus Cristo, único 
Salvador da humanidade 
e pedindo que, por favor, 
não deixem de rezar por 
mim!

Uma perda para a Igreja do Brasil e do mundo:
Frei Antônio Moser é morto a tiros no Rio de Janeiro

 Frei Antônio Moser 
estudou Filosofia e Teolo-
gia em Petrópolis. Cursou 
a licenciatura em Teologia 
em Lyon - França e obteve 
o doutorado em Teologia, 
com especialização em Mo-
ral, na Academia Alfonsia-
num - Roma, com a tese 
“O compromisso do cristão 
com o mundo na teologia 

de M.D. Chenu”, obtendo 
Summa cum laude, (Com a 
Maior das Honras) que re-
presenta a maior distinção 
e é o reconhecimento por 
obter a máxima qualifica-
ção possível em uma titula-
ção universitária.
 Durante 10 anos 
lecionou Teologia Patrísti-
ca, foi professor na Ponti-

fícia Universidade Católica 
(PUC) do Rio de Janeiro, 
lecionando na graduação e 
na pós-graduação, além de 
ter passagens como profes-
sor convidado na Universi-
dade Católica de Lisboa – 
Portugal e na Universidade 
de Berkeley - Califórnia.
 É autor de 25 li-
vros, vários deles tradu-
zidos para outras línguas. 
Participou como coautor e 
colaborador de inúmeros 
títulos e publicou incontá-
veis artigos espalhados por 
revistas nacionais e inter-
nacionais.
 Era Diretor Pre-
sidente da Editora Vozes, 
professor de Teologia Mo-

ral e Bioética no Institu-
to Teológico Franciscano 
(ITF) em Petrópolis, Páro-
co da Igreja de Santa Clara, 
além de conferencista no 
Brasil e no exterior. Antô-
nio Moser vivia na cidade 
da Região Serrana por mais 
de 40 anos e teria promovi-
do a construção de 12 igre-
jas na cidade. O religioso 
era famoso pelo grande 
conhecimento teológico e é 
considerado um líder espi-
ritual pelos moradores do 
município.
 Frei Antônio Mo-
ser foi baleado e morto na 
manhã do último dia 09 de 
março, quarta-feira, após 
ser abordado por assaltan-

tes na Rodovia Washington 
Luiz, na altura de Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense. O crime aconteceu 
por volta das 6h10, quando 
o frade se dirigia ao Aero-
porto de Galeão. Mesmo 
ferido, o religioso, de 75 
anos, ainda conseguiu di-
rigir o carro até o acosta-
mento. Os bandidos, que 
estariam de moto, conse-
guiram fugir. Uma perda 
para a Teologia do Brasil, 
pois Antônio Moser tinha 
75 anos, mas gozava de 
uma ótima saúde, era mui-
to atuante e comprometido 
com as causas da Igreja. Ele 
deixa um legado de escritos 
e grandes ensinamentos.

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira
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Celebração marca Jubileu de Prata do Pe. José Maurício de Paula
 Na noite do últi-
mo dia 28 de fevereiro, o 
Pe. José Maurício de Pau-
la celebrou seu Jubileu de 
Prata, tendo completado 
25 de anos de sacerdócio 
no dia 22 de fevereiro. 
A celebração ocorreu às 
19h, na Igreja Matriz São 
Sebastião, em Chácara 
(MG) – onde é pároco – 
na presença do Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira e diver-
sos padres da Arquidio-
cese. Na ocasião, Dom 
Gil passou a presidência 
da celebração ao próprio 
padre jubilando, concele-
brando com ele e fazendo 
a reflexão da homilia. Es-
tavam também presentes 
familiares, seminaristas, 
além de centenas de fiéis 
que foram prestigiar o sa-
cerdote.
 O Arcebispo agra-
deceu ao Pe. José Maurí-
cio pelos serviços presta-

dos à Igreja, ressaltando 
a importância do trabalho 
de um sacerdote. “Hoje 
estamos celebrando os 25 
anos de sacerdócio do pa-
dre José Maurício. Um pa-
dre é chamado a cumprir, 
hoje, aquilo que um dia 
Jesus Cristo cumpriu. Es-
pecialmente neste tempo 
de Quaresma, o sacerdote 
tem a função de orientar 
a conversão de seus fiéis. 
Há 25 anos, José Maurí-
cio foi debruçar-se sobre 
o chão da igreja matriz de 
Arantina (MG), sua ter-
ra natal, diante do bispo, 
para ser ordenado padre. 
Naquela igreja foi batiza-
do, fez sua primeira con-
fissão, recebeu a Primeira 
Eucaristia, foi crismado e 
agora se tornava padre. 
Agradeço a Deus pelo sa-
cerdote que você é, não só 
por aquilo que faz, mas 
por aquilo que vive no dia 
a dia”.

 Ao final da cele-
bração, padre José Mau-
rício foi homenageado 
pelo grupo Jovens Uni-
dos por Cristo (JUC) com 

uma carinhosa carta es-
crita pelos adolescentes. 
Todos entoaram a canção 
“Parabéns a você”. Após a 
missa, o sacerdote rece-

beu os cumprimentos dos 
fiéis e foi confraternizar 
com seus irmãos de or-
dem que estavam presen-
tes.

Celebração do Jubileu de Prata do Pe. José Maurício, em Chácara (MG)
Foto: Leandro Novaes

Arquidiocese ordena dois novos presbíteros
e um diácono transitório

 Centenas de fiéis 
lotaram a Catedral Me-
tropolitana no último dia 
05 de março, sábado, para 
acompanhar a ordenação 
presbiteral de Jorge Luis 
Duarte e Wellington Gui-
marães da Silva e a orde-
nação diaconal de Miguel 

Souza Lima Campos. A ce-
lebração foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano 
de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, e con-
celebrada por cerca de 80 
presbíteros da Arquidioce-
se, incluindo vários da Dio-
cese de São João del Rei e 

ainda alguns de outras par-
tes. Estiveram presentes 
também vários diáconos e 
seminaristas.
 Dom Gil afirmou 
que ordenar novos padres 
e um novo diácono é uma 
grande alegria para to-
dos. Durante a homilia, o 

Arcebispo refletiu que os 
sacerdotes são escolhidos 
por Deus para o trabalho e 
dão o seu sim à vocação de 
forma radical e feliz. O pas-
tor falou também sobre a 
importância da celebração 
diária da Eucaristia para 
os padres. “Não deixem 
de celebrar a missa em ne-
nhum dia, mesmo que não 
haja fiéis, pois a missa é um 
ato de Igreja, uma vez que 
a Igreja toda participa de 
toda missa que é celebra-
da em qualquer parte do 
mundo, além de ser um ato 
de piedade pessoal muito 
salutar para o próprio sa-
cerdote.” finalizou
 Pe. Jorge Luis falou 
sobre a emoção de se tornar 
padre. “É uma alegria mui-
to grande ser ordenado, 
pois esse é um sonho que 
tenho desde criança. Supli-
co a Deus que me abençoe e 
me guie nesse caminho que 
Ele escolheu para mim”. 
Pe. Wellington também 
refletiu sobre o momento. 
“Estou muito feliz por ter 

sido ordenado. Quando es-
tamos no seminário, fica-
mos ansiosos pela chegada 
do grande dia e, graças a 
Deus, o momento chegou. 
Estou, enfim, dando o meu 
sim ao chamado de Deus. 
Quero servir à Igreja, aos 
fiéis e sobretudo a Deus”.
 Ao final da celebra-
ção, Dom Gil falou sobre 
o trabalho missionário da 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora na Diocese de Óbi-
dos (PA). Pe. Wellington, 
que foi ordenado durante 
a celebração, vai começar 
o seu trabalho atuando na 
Paróquia São Martinho de 
Lima, localizada em Óbi-
dos. O sacerdote vai ajudar 
o Pe. Leonardo Loures, que 
já está atuando no local. 
Daqui a seis meses, confor-
me o Arcebispo ressaltou, 
será a vez do Pe. Jorge Luis 
atuar na Igreja Irmã da Ar-
quidiocese.
 Após a missa, hou-
ve um almoço de confra-
ternização no Seminário   
Santo Antônio.

Dom Gil com os novos padres e o novo diácono transitório. Foto: Divulgação

Apresentação
em Juiz de Fora

23 de abril
No Parque de

Exposições
Garanta já seu 

ingresso!
Informações: (32) 3229-5450
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Comunicadores Católicos participam
de retiro espiritual no Ceflã

1º Retiro dos Comunicadores Católicos da
Província Eclesiástica de Juiz de Fora

 Nos dias 27 e 28 
de fevereiro, cerca de 
40 comunicadores ca-
tólicos da Província 
Eclesiástica de Juiz de 
Fora participaram de 
retiro espiritual no Ce-
flã. Os participantes do 
evento representaram 
paróquias da Arquidio-
cese de Juiz de Fora e 
da Diocese de São João 
del-Rei. Ainda estiveram 
presentes o Arcebispo 
Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira, o 
Vigário Episcopal para 
Educação, Comunicação 
e Cultura da Arquidio-
cese, Pe. Antônio Camilo 
de Paiva e seminaristas.
 O evento teve iní-
cio na manhã de sábado 
(27) com uma leitura 
orante do Capítulo 15 de 

São Lucas, que explana 
em três parábolas a Mi-
sericórdia de Deus Pai. 
Em seguida, foi proposto 
um momento de deserto 
e, posteriormente, parti-
lha. A manhã de sábado 
terminou com a celebra-
ção da Eucaristia. A tar-
de e noite foi vivenciada 
a Via-Sacra, aprofun-
damento na capela das 
obras de Misericórdia 
espirituais e corporais. 
O dia foi consagrado 
com o momento peni-
tencial (confissão indi-
vidual dos retirantes). 
 A manhã de do-
mingo (28) iniciou-se 
com o momento maria-
no, a recitação do Santo 
Terço. Logo após, houve 
o último momento de re-
flexão e deserto. O retiro 

foi finalizado com a pas-
sagem dos comunicado-
res na Porta Santa da 
Catedral Metropolitana 
e celebração da Santa 
Missa.
 Dom Gil comen-
tou que o retiro espiri-
tual foi uma proposta 
da coordenação da Co-
missão Episcopal para 
Comunicação e Cultura 
do Regional Leste 2 da 
CNBB (Minas Gerais e 
Espírito Santo), a qual 
ele preside. O Arcebis-
po ainda ressaltou que 
o objetivo do evento “é 
procurar fazer os comu-
nicadores refletirem, a 
partir da sua fé e a res-
peito da sua missão. Para 
comunicar, é preciso ter 
técnica e conhecimento, 
mas, para aquele que co-

munica coisas da Igreja, 
é necessário aprofundar 
a sua fé, a sua vida espi-
ritual.”
 Nesse sentido, 
Lucas Silveira, jorna-
lista da Diocese de São 
João del-Rei, afirma  
que o retiro possibilitou 
“o contato com outros 

comunicadores, e enri-
queceu o lado espiritual 
do nosso trabalho”.
 Na ocasião, os co-
municadores participa-
ram do lançamento da 
Web TV “A Voz Católi-
ca” e de um almoço fes-
tivo no Seminário Santo    
Antônio.

Centenas de pessoas participam
do abraço ao rio Paraibuna

 Na manhã do úl-
timo dia 26 de fevereiro, 
centenas de pessoas par-
ticiparam do abraço ao 
rio Paraibuna, no bairro 
Santa Terezinha, em Juiz 
de Fora.
 As concentrações 
aconteceram às 7h30, nas 
paróquias de Santa Te-
rezinha e Bairu. Os par-
ticipantes partiram em 
caminhada para as mar-
gens do rio, onde se en-
contraram para o abraço. 
Estudantes de escolas das 
redes pública e privada 
ajudaram no plantio de 
várias árvores no local. 
Todos receberam peque-
nos pacotes com sal, que 
foram abençoados pelos 
padres Everaldo Borges e 
Tarcísio Monay, para se-
rem jogados nas águas do 
rio, simbolizando a pu-

 Visando uma leitura mais leve e a inclusão de crianças, jovens, adultos e ido-
sos numa evangelização descontraída, estamos iniciando em nosso jornal esta coluna 
de entretenimento e catequese.

Entretenimento e Catequese

rificação da água, como 
fez o profeta Elizeu no rio 
Jordão. Autoridades civis 
e militares também parti-
ciparam da solenidade.
 Para o vice-prefei-
to, Sérgio Rodrigues, “o 
rio Paraibuna merece to-
das as nossas atenções", 
ressaltou.
 Segundo o Pe. Eve-
raldo Borges, “esse gesto 
representa nosso com-
promisso público, dentre 
outras coisas, em relação 
ao surto de dengue e com 
a vida, o meio ambiente e 
o saneamento básico."
 O estudante do co-
légio Jesuítas, Leonardo 
Sotto Maior, relata que “o 
abraço ao rio Paraibuna 
é uma forma de respon-
sabilidade da população 
para proteger o meio am-
biente”.

Abraço ao rio Paraibuna, em Juiz de Fora
Foto: Leandro Novaes
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Homenagens Especiais

Dom Darci José Nicioli
Novo Arcebispo Metropolitano de Diamantina (MG)

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Padre Abílio da Silva Mendes
9º Reitor do Seminário Santo Antônio (1930)

Dom Darci José Nicioli. Foto: Divulgação

Padre Abílio Mendes
Foto: Divulgação

 Nasceu no dia 1º 
de maio de 1959, na cidade 
de Jacutinga, no interior 
de Minas Gerais. Entrou 
para o Seminário Reden-
torista Santo Afonso de 
Aparecida, em 1974, onde 
cursou o Ensino Médio. 
Em 1977, iniciou o curso 
de Filosofia na Pontifícia 
Universidade Católica de 
Campinas. Em 1982, fez 
a sua profissão religiosa 
na Congregação do San-
tíssimo Redentor, indo 
morar em São Paulo para 
iniciar os estudos teológi-
cos no ITESP – Instituto 
de Estudos Superiores 
São Paulo, em São Paulo 
(SP).
 Em 1986 foi orde-
nado padre em sua cidade 
natal. Neste mesmo ano 
seguiu para Roma, onde 
estudou Teologia Dogmá-
tica, no Pontifício Ateneo 
Sant’Anselmo di Roma, 
conquistando o título de 
mestre em teologia.
 Retornando de 

Roma para o Brasil, exer-
ceu inúmeros serviços na 
Província Redentorista 
de São Paulo: foi Dire-
tor de Seminário (1989-
1996), Vigário Paroquial 
(1989-1996), Conselheiro 
Provincial (1996-2002) 
e Professor de Teologia 
Dogmática-Sacramenta-
ria – ITESP/SP e PUC-
CAMP (1989-1996).
 Já foi ecônomo 
do Santuário Nacional de 
Aparecida entre os anos 
de 1997 e 2005. Três anos 
depois, residiu em Roma, 
ocupando a função de 
Reitor da Casa Geral dos 
Missionários Redentoris-
tas e do Santuário Inter-
nacional de Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro. 
Em dezembro de 2008, 
foi nomeado Reitor do 
Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida 
(SP).
 Aos 14 de novem-
bro de 2012, foi nomea-
do pelo Papa Bento XVI 

como Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Apare-
cida (SP). Dom Darci es-
colheu o lema “Signum 
tuum Luceat” (Que a Tua 
luz brilhe), expressando 
a motivação espiritual do 
seu Ministério: Que brilhe 
a Luz de Cristo por Maria, 
intercessora e perpétuo 
socorro em sua vida. 
 Durante a 53ª As-
sembleia Geral da CNBB, 
em abril de 2015, foi no-
meado Presidente da Co-
missão Episcopal Pasto-
ral para a Comunicação, 
para o quadriênio (2015-
2019). Aos 09 de março 
de 2016 foi nomeado pelo 
Papa Francisco como Ar-
cebispo Metropolitano da 
Arquidiocese de Diaman-
tina (MG).
 A Dom Darci, a 
Folha Missionária quer 
saudar com grande ale-
gria, expressando de sua 
parte simpática acolhida 
neste retorno ao seu Es-
tado natal, Minas Gerais.

 Pe. Abílio da Silva 
Mendes nasceu em 12 de 
março de 1886, em Portu-
gal. Sacerdote muito hu-
mano, sempre atento ao 
próximo. Conhecido pela 
sua serenidade, franque-
za e simplicidade, foi um 
bom exemplo de amigo e 
conselheiro, renunciando 
às suas próprias como-
didades a favor dos mais 
necessitados.
 Outra das suas 
características mais mar-
cantes foi sem dúvida a 
sua grande cultura. Ho-
mem de vasto conheci-
mento, mas acima de tudo 
com uma experiência de 
vida muito alargada, que 
lhe permitia ser dota-
do em várias áreas como 
carpintaria, serralheria, 
sapateiro, costura, escri-
ta, encadernação, poesia 

e música.
 Foi ordenado 
Presbítero em 15 de ju-
nho de 1911. Incentivou 
e promoveu a criação de 
numerosas associações 
religiosas, através das 
quais estabeleceu e alar-
gou o contato com a po-
pulação. Fundou também 
várias Conferências de S. 
Vicente de Paulo, através 
das quais, juntamente 
com os seus Vicentinos, 
pôde ajudar os carentes e 
enfermos.
 Após a instaura-
ção da República, exilou-
se no Brasil (primeiro em 
Aracajú, depois Campos 
dos Goytacazes e, mais 
tarde, em Juiz de Fora). 
Em Campos dos Goytaca-
zes, na Paróquia de Santo 
Antônio de Guarus, toma 
contato com o escotismo 

e funda o 11º Grupo da 
Associação dos Escotei-
ros Fluminense, em 1921. 
Mais tarde, em Juiz de 
Fora, assumiu o cargo de 
Reitor do Seminário San-
to Antônio, em 1930, an-
tes de seu regresso a Por-
tugal.
 Padre Abílio sem-
pre foi conhecido pela in-
teira dedicação aos seus 
paroquianos, tendo-se 
despojado dos seus bens 
a favor dos outros, nome-
adamente para construir 
a casa paroquial e ajudar 
os pobres.
 Em 23 de Feverei-
ro de 1953, após doença 
prolongada, Padre Abílio 
Mendes morre no Hospi-
tal de São Luís dos Fran-
ceses, em Lisboa, como 
"o mais pobre dos seus 
paroquianos."


