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 As referências dos 
Evangelhos e do Atos dos 
Apóstolos a Maria, Mãe de 
Jesus, apesar de poucas, 
deixam ver muito desta 
privilegiada criatura, es-
colhida para tão alta mis-
são. São Paulo, na Carta 
aos Gálatas (4,4), dá a en-
tender claramente que, no 
pensamento divino de nos 
enviar o Seu Filho, quan-
do os tempos estivessem 
maduros, uma Mulher era 
predestinada a no-Lo dar. 
Para que se compreenda a 
presença da Virgem Maria 
nesta predestinação divi-
na, a Igreja, na festa de 08 
de dezembro, aplica à Mãe 
de Deus aquilo que o livro 
dos Provérbios (8, 22) diz 
da sabedoria eterna: “Os 
abismos não existiam e 
eu já tinha sido concebi-
da. Nem fontes das águas 
haviam brotado nem as 
montanhas se tinham so-
lidificado e eu já fora ge-
rada. Quando se firma-
vam os céus e se traçava 
a abóboda por sobre os 
abismos, lá eu estava jun-
to dele e era seu encanto 
todos os dias”. Era, pois, 
a predestinada nos planos 
divinos.
 Para se perceber 
melhor o perfil materno 
de Nossa Senhora, três 
passagens bíblicas podem 
esclarecer isso. A primei-
ra é a das Bodas de Caná, 
que realça a intercesso-
ra. Quando percebeu – o 
olhar feminino que tudo 
vê e tudo observa – estar 
faltando vinho, sussurra 
no ouvido do Filho sua 
preocupação e obtém, 
quase sem pedir, apenas 
sugerindo, o milagre da 
transformação da água em 
generoso vinho. Ela é, de 
fato, a mãe que se interes-
sa pelos filhos de Deus que 
são seus filhos.
 Outra passagem do 
Evangelho esclarecedora 
da personalidade de Ma-
ria é a que nos mostra seu 
silêncio e sua humildade. 
O anjo a encontra na quie-

tude de sua casa, rezando, 
para dizer-lhe que fora 
escolhida por Deus para 
dar ao mundo o Emanuel, 
o Salvador. Ela se assusta 
com a mensagem celeste, 
porque, na sua humildade, 
nunca poderia ter pensado 
em ser escolhida do Altís-
simo. Acolhe assim, por 
vontade divina, a palavra 
do mensageiro, silencio-
samente, sem dizer, nem 
sequer ao noivo, José, o 
que nela se realizava. Deus 
tem o direito de escolher e 
por isso ela diz apenas o 
generoso “sim” que a tor-
nou Mãe de Deus.
 O terceiro traço de 
Maria-Mãe é sua corajosa 
atitude diante do sofri-
mento. Ao apresentar o 
seu Jesus no templo, ouve 
a assustadora profecia do 
velho Simeão: “Uma es-
pada de dor transpassará 
a tua alma”. Pouco mais 
tarde, estreitando ao peito 
o Menino Jesus, deve fugir 
para o Egito com o espo-
so, para que a crueldade 

de Herodes não atingisse 
a Criança que – pensava 
ele, Herodes – lhe poderia 
roubar o trono. Quando 
seu Filho tem doze anos, 
desencontra-se dele e, ao 
achá-Lo após três dias, 
queixa-se amorosamente: 
“Por que fizeste isto? Eu 
e teu pai te procuráva-
mos, aflitos”. Sua coragem 
se confirma na Paixão e 
Crucifixão de Jesus. De 
pé, ali no Calvário, sofre 
e associa-se ao sacrifício 
do Redentor. É a mulher 
forte, a mãe corajosa e fir-
me, a quem a dor não der-
ruba. De fato, a espada de 
Simeão lhe atravessara a 
alma e o coração. É a Se-
nhora das Dores.
 Maio, mês dedica-
do a Nossa Senhora, pela 
piedade cristã, é um con-
vite para voltarmos nosso 
olhar a esta Mãe querida 
para pedir-lhe que abra as 
mãos maternas em bênção 
de carinho sobre nossos 
passos nesta difícil escala-
da da Jerusalém celeste.

Caro comunicador,

 A Igreja celebra, 
no Domingo da Ascen-
são do Senhor, o 50º Dia 
Mundial das Comunica-
ções Sociais. O Papa Fran-
cisco escolheu como tema 
“Comunicação e Mise-
ricórdia: um encontro 
fecundo”, com a inten-
ção de levar os comunica-
dores do mundo inteiro, 
em especial os católicos, 
a meditarem e rezarem o 
tema da misericórdia e do 
encontro. Estamos diante 
de novos modos de comu-
nicar, novas linguagens e 
novos meios que parecem 
alterar o tempo e o espaço, 
mas que, por isso mesmo, 
tornam-se potentes instru-
mentos de humanização e 
de encontro com as pesso-
as. Devemos, pois, colocá-
los a serviço do Evangelho 
de Cristo, comunicando a 
fé da Igreja.
 Em sua mensa-
gem, o Santo Padre confia 
aos comunicadores católi-
cos a responsabilidade de 
ajudar a Igreja a anunciar 
a misericórdia, pois a “co-
municação tem o poder 
de criar pontes, favorecer 
o encontro e a inclusão”. 
Cada pessoa, em especial 
o comunicador católico, 
deve “escolher cuidado-
samente palavras e gestos 
para superar as incompre-
ensões, curar a memória 
ferida e construir paz e 
harmonia”. É missão de 
quem comunica na Igre-
ja “viver a misericórdia 
como traço característico 
de todo o seu ser e agir”, 
ou seja, “aquilo que di-
zemos e o modo como o 
dizemos, cada palavra e 
cada gesto deveria poder 
expressar a compaixão, 
a ternura e o perdão de 
Deus para todos”. Comu-

nicar é, antes de tudo, um 
ato concreto de amor, pois 
“o amor, por sua natureza, 
é comunicação”. Somente 
com esta consciência nos-
sa comunicação será por-
tadora da força de Deus. 
 A comunicação 
católica, seja através dos 
meios tecnológicos ou do 
encontro pessoal, através 
da vida em comunidade 
nas celebrações litúrgi-
cas, na catequese, nas 
pastorais, movimentos, 
Conselhos Eclesiais, nas 
assembleias e nas reuni-
ões, deve ajudar a pessoa 
a “sair dos círculos vicio-
sos de condenações e vin-
ganças” e “fazer crescer a 
comunhão”. Francisco in-
siste que mesmo quando 
deve condenar o mal com 
firmeza, jamais se deverá 
romper “o relacionamen-
to e a comunicação”.
 Para Francisco, 
toda a Igreja deve dar pas-
sos no sentido de compre-
ender as novas tecnologias 
de comunicação. Os “e-
mails, sms, redes sociais, 
chat podem ser formas de 
comunicação plenamen-
te humanas”. Alerta que 
“não é a tecnologia que 
determina se a comuni-
cação é autêntica ou não, 
mas o coração do homem 
e a sua capacidade de fa-
zer bom uso dos meios 
ao seu dispor”. Alude às 
redes sociais como “ca-
pazes de favorecer as re-
lações e promover o bem 
da sociedade”, entretanto 
alerta: “mas podem tam-
bém levar a uma maior 
polarização e divisão en-
tre as pessoas e os grupos. 
O ambiente digital é uma 
praça, um lugar de encon-
tro, onde é possível acari-
ciar ou ferir, realizar uma 
discussão proveitosa ou 
um linchamento moral”.
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Comunicação em Misericórdia

 “Sede misericordio-
sos como vossos Pai é mise-
ricordioso” (Lc 6,36). À luz 
destas palavras de Cristo, 
traduzidas pelo evangelis-
ta Lucas, o Papa Francisco 
quis convocar o Ano Santo 
Extraordinário da Mise-
ricórdia, que durará até o 
mês de novembro próximo. 
Ao enviar a sua mensagem 
para o Dia Mundial das 
Comunicações que celebra-
mos, este ano, no dia 8 de 
maio, 7º Domingo da Pás-
coa, centrou sua reflexão so-
bre o tema: “Comunicação e 
Misericórdia: um encontro 

fecundo”. 
 Chama a atenção 
de todos os comunicado-
res para a necessidade de 
impregnar todo tipo de co-
municação com sentimen-
tos nobres de bondade, de 
perdão, de compreensão, 
de solidariedade, pois isto 
transforma as relações en-
tre os seres humanos e en-
tre os povos. Somente este 
caminho pode vencer a 
onda de ódio, de violência, 
de vingança tão presentes 
no mundo de hoje. É trans-
formando a pessoa humana 
por dentro que se consegui-
rá transformar a realidade 
social.
 Todo ato comunica-
tivo deveria ser revestido de 
misericórdia, mesmo dian-
te de provocações, ou quan-
do temos a difícil tarefa de 
corrigir e até mesmo de pu-
nir alguém por algum mal 
cometido. Afirma o Papa: 
“...a palavra do cristão visa 
fazer crescer a comunhão e, 
mesmo quando deve com 
firmeza condenar o mal, 

procura não romper jamais 
o relacionamento e a comu-
nhão”. 
 O nobre sentimento 
da misericórdia nunca nos 
permitirá guardar rancor, 
desejar mal, aspirar, ainda 
que mentalmente, a morte 
física ou moral de alguém.  
Nas palavras semeamos o 
ódio ou a paz. Diz-nos o Papa 
ainda: “como é bom ver pes-
soas esforçando-se por es-
colher cuidadosamente pa-
lavras e gestos para superar 
as incompreensões, curar a 
memória ferida e construir 
paz e harmonia. As palavras 
podem construir pontes en-
tre as pessoas, as famílias, 
os grupos socais, os povos”.
 Aos Pastores, cujo 
ministério é eminentemen-
te marcado pela comuni-
cação, gostaria de destacar 
duas palavras do Sucessor 
de Pedro. A primeira se re-
fere `a madura acolhida aos 
que erram: “Como gostaria 
que nosso modo de comuni-
car e também nosso serviço 
de pastores na Igreja nunca 

expressassem o orgulho so-
berbo do triunfo sobre um 
inimigo, nem humilhassem 
aqueles que a mentalidade 
do mundo considera per-
dedores e descartáveis!”  A 
segunda palavra indica a 
correção na paz, segundo o 
método: “Palavras e gestos 
duros ou moralistas correm 
o risco de alienar ainda mais 
aqueles que queríamos levar 
à conversão e à liberdade, 
reforçando o seu sentimen-
to de negação e defesa”.
 Atualmente, os 
meios, instrumentos e 
técnicas de comunicação 
atingiram um tal desenvol-
vimento   que são capazes 
de resultados incríveis. As 
redes sociais, chat, sms, e-
mail, whatsApp, instagram, 
etc, possibilitam comuni-
cações excelentes e super 
rápidas. Porém, não é a tec-
nologia que faz a comunica-
ção ser boa o ruim huma-
namente falando.  É o que 
está no coração e na mente 
de quem os utiliza, que faz a 
diferença. Se a obseção por 

estes meios pode levar a ati-
tudes doentias, a determi-
nação por comunicar a bon-
dade e a misericórdia pode 
conduzir a um encontro 
profundamente fecundo.
 No exercício da co-
municação é também im-
portante a atitude de escuta. 
Escutar nem sempre é fácil. 
Neste mundo de correrias 
e ambições, há muitos que 
só querem falar e são inca-
pazes de ouvir.  Para haver 
diálogo e repeito pela opi-
nião alheia, é necessária a 
atitude humilde da escuta. 
O Papa chega a dizer que 
esta atitude é quase como o 
martírio, ou seja, saber per-
der de si, para dar espaço ao 
outro que fala e colocar os 
dotes pessoais a serviço do 
próximo.
 Comunicar, afinal, 
só tem sentido se for para 
transformar o mundo em 
melhor.
 Aos profissionais e 
agentes de comunicação, 
nossa mais viva e cordial 
saudação e bênção.

 A Pastoral Carce-
rária do Regional Leste 2 
promoveu, entre os dias 22 
e 24 de abril, uma Assem-
bleia Regional. O evento 
foi realizado no Santuário 
Diocesano Nossa Senhora 
Aparecida, em Uberlândia 
(MG).
 O encontro contou 
com a participação de 120 
agentes da Pastoral Carce-
rária do Regional e o tema 
proposto foi “ecumenismo, 
justiça e misericórdia”. A 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora foi representada pelo 
Pe. Welington Nascimen-
to de Souza, pelo diácono 
Nivaldo Dias Pereira, pelo 

seminarista Robert e pelo 
agente da Pastoral Carcerá-
ria, Murilo.
 Foi refletido duran-
te o encontro que a pastoral 
vai até as Unidades Prisio-
nais para expressar o amor 
de Deus, o amor humano às 
pessoas. O objetivo é ajuda-
las nesse processo de rein-
serção na sociedade e não 
mediante julgamento, pres-
são ou acusação.
 Durante a assem-
bleia, foi realizada eleição 
para a nova Coordenação 
Colegiada. Pe. Welington 
Nascimento foi eleito Coor-
denador da Pastoral Carce-
rária no Regional Leste 2.

Arquidiocese envia
representantes para
Assembleia Regional

da Pastoral Carcerária
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Milhares de pessoas participam do 
“Quero Deus” em Juiz de Fora

 No último dia 
23 de abril, milhares 
de pessoas estiveram 
presentes no evento 
“Quero Deus - Não dei-
xe que te roubem a es-
perança!”. A iniciativa, 
promovida pelo Grupo 
Hesed, da Arquidio-
cese de Juiz de Fora, 
tinha como objetivo 
arrecadar fundos para 
ir à Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) 
deste ano, na Polônia, 
porém, este objetivo fi-
nanceiro não se verifi-
cou, infelizmente. Além 
da apresentação prin-
cipal da noite, que foi o 
show da banda Rosa de 
Saron, o evento contou 
com a apresentação 
de diversas bandas da 
Arquidiocese, além do 
show do cantor Eros 
Biondini.
 O Arcebispo Me-
tropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, afirmou que 
essa data se torna his-

tórica para a Arquidio-
cese, por ser a primeira 
vez que se realiza um 
evento como esse. “O 
objetivo desse even-
to foi também levar o 
Cristo ressuscitado aos 
jovens. Com iniciativas 
como essa, queremos 
celebrar a Páscoa não 
só liturgicamente, mas 
dando testemunho pú-
blico da nossa fé para 
todo o povo de Juiz de 
Fora e região”, refletiu.
 Dom Gil ressal-
tou estar muito feliz 
com o resultado da ini-
ciativa. “Esse evento 
foi organizado pelos jo-
vens que vão à Jornada 
Mundial da Juventude, 
na Polônia. Eles se des-
dobraram e fizeram um 
excelente trabalho, com 
muita fé em Deus”.
 Durante coletiva 
de imprensa, o baixista 
da banda Rosa de Sa-
ron, Rogério Feltrin, 
afirmou que a Igreja, 
desde sempre, utilizou 

os meios da época para 
fazer o seu anúncio e 
destacou a importân-
cia de evento como o 
“Quero Deus” para a 
propagação da fé. Ro-
gério refletiu também 
sobre a importância de 
se apresentar em um 

evento que vai ajudar 
jovens a irem para a 
Jornada Mundial da 
Juventude. “A jorna-
da é um evento muito 
bacana, edificante e 
motivador, pois leva o 
jovem a entender que 
ele faz parte de algo 
muito maior e que vai 
além da comunidade 
que ele vive. Isso faz o 
jovem querer propagar 
a mensagem de Deus 
para os outros”.
 A integrante do 
Grupo Hesed, Ana Ma-
ria Roberto, afirmou 
que o evento foi muito 
positivo e surpreen-
deu os organizadores. 
“Foi o primeiro que fi-
zemos e o retorno que 
estamos recebendo de 
quem participou está 
sendo muito positivo. 
O nosso objetivo prin-
cipal, que foi incentivar 
a evangelização através 
da música, foi atingi-
do.
 Ana Maria des-
tacou que o grupo só 

tem a agradecer a Deus 
e a todos que, de algu-
ma forma, contribuí-
ram para a realização 
da iniciativa.

Alimentos
arrecadados

 Os alimentos ar-
recadados com a reali-
zação do “Quero Deus” 
já foram entregues às 
instituições que pres-
tam trabalhos sociais 
na Arquidiocese de 
Juiz de Fora. A doação 
de um quilo de alimen-
to era necessária para 
aquelas pessoas que 
compraram o ingresso 
promocional.
 Ao todo, foram 
arrecadados 338 kg de 
alimentos. Tal quanti-
dade foi dividida entre 
a Obra dos Pequeninos 
de Jesus, a Fazenda da 
Esperança, a Associa-
ção de Caridade São 
Vicente de Paulo e a 
Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP).

 Padre Moacir Sil-
va Arantes, escolhido 
como assessor da reunião 
do clero de Juiz de Fora, 
neste mês, foi nomeado 
Bispo Auxiliar de Goiâ-
nia pelo Papa Francisco, 
no último dia 11 de maio.
 Nascido em Ita-
pecerica (MG) em 03 de 
junho de 1969, Padre 
Moacir é conterrâneo de 

Dom Gil. Foi seu semina-
rista no Seminário Maior 
de Divinópolis, em Belo 
Horizonte.
 Atualmente, Pa-
dre Moacir é assessor 
nacional da Comissão 
Episcopal Para a Vida e 
Família da CNBB e mem-
bro da Diocese de Divi-
nópolis (MG).
 Seus estudos fo-

ram agraciados por aju-
da fraterna conseguida 
por Dom Gil na Itália, 
quando este estudou em 
Roma.
 A Arquidiocese 
de Juiz de Fora cumpri-
menta alegremente ao 
novo Bispo Dom Moacir 
Arantes e pede infinitas 
graças de Deus para seu 
episcopado.

Pe. Moacir Arantes é nomeado Bispo Auxiliar de Goiânia
Este mês, ele será assessor da reunião do clero em Juiz de Fora

Padre Moacir Arantes. Foto: Divulgação
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Trechos da Mensagem do Papa Francisco para 
o Dia Mundial das Comunicações Sociais

Catequese do Papa

“Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo”

Queridos irmãos
e irmãs!

 O Ano Santo da 
Misericórdia convida-nos 
a refletir sobre a relação 
entre a comunicação e a 
misericórdia. Com efeito, a 
Igreja unida a Cristo, encar-
nação viva de Deus Miseri-
cordioso, é chamada a viver 
a misericórdia como traço 
característico de todo o seu 
ser e agir. Aquilo que dize-
mos e o modo como o di-
zemos, cada palavra e cada 
gesto deveria poder expres-
sar a compaixão, a ternura 
e o perdão de Deus para to-
dos. O amor, por sua natu-
reza, é comunicação: leva a 
abrir-se, não se isolando. E, 
se o nosso coração e os nos-
sos gestos forem animados 
pela caridade, pelo amor 
divino, a nossa comunica-
ção será portadora da força 
de Deus.
 Como filhos de 
Deus, somos chamados a 
comunicar com todos, sem 
exclusão. Particularmente 
próprio da linguagem e das 
ações da Igreja é transmitir 
misericórdia, para tocar o 
coração das pessoas e sus-
tentá-las no caminho rumo 

à plenitude daquela vida que 
Jesus Cristo, enviado pelo 
Pai, veio trazer a todos. Tra-
ta-se de acolher em nós mes-
mos e irradiar ao nosso redor 
o calor materno da Igreja, 
para que Jesus seja conheci-
do e amado; aquele calor que 
dá substância às palavras da 
fé e acende, na pregação e 
no testemunho, a “centelha” 
que os vivifica.
 A comunicação tem 
o poder de criar pontes, fa-
vorecer o encontro e a inclu-
são, enriquecendo assim a 
sociedade. Como é bom ver 
pessoas esforçando-se por 
escolher cuidadosamente 
palavras e gestos para supe-
rar as incompreensões, curar 
a memória ferida e construir 
paz e harmonia. As palavras 
podem construir pontes en-
tre as pessoas, as famílias, 
os grupos sociais, os povos. 
E isto acontece tanto no am-
biente físico como no digital. 
Assim, palavras e ações hão 
de ser tais que nos ajudem 
a sair dos círculos viciosos 
de condenações e vinganças 
que mantêm prisioneiros 
os indivíduos e as nações, 
expressando-se através de 
mensagens de ódio. Ao con-
trário, a palavra do cristão 

visa fazer crescer a comu-
nhão e, mesmo quando deve 
com firmeza condenar o mal, 
procura não romper jamais o 
relacionamento e a comuni-
cação.
 Por isso, queria con-
vidar todas as pessoas de boa 
vontade a redescobrirem o 
poder que a misericórdia tem 
de curar as relações dilacera-
das e restaurar a paz e a har-
monia entre as famílias e nas 
comunidades. Todos nós sa-
bemos como velhas feridas e 
prolongados ressentimentos 
podem aprisionar as pesso-
as, impedindo-as de comu-
nicar e reconciliar-se. E isto 
aplica-se também às relações 
entre os povos. Em todos 
estes casos, a misericórdia 
é capaz de implementar um 
novo modo de falar e dialo-
gar, como se exprimiu muito 
eloquentemente Shakespe-
are: “A misericórdia não é 
uma obrigação. Desce do céu 
como o refrigério da chuva 
sobre a terra. É uma dupla 
bênção: abençoa quem a dá e 
quem a recebe” (O mercador 
de Veneza, Ato IV, Cena I).
 [...] Como gostaria 
que o nosso modo de co-
municar e também o nosso 
serviço de pastores na Igreja 

nunca expressassem o orgu-
lho soberbo do triunfo sobre 
um inimigo, nem humilhas-
sem aqueles que a mentali-
dade do mundo considera 
perdedores e descartáveis! 
A misericórdia pode ajudar 
a mitigar as adversidades 
da vida e dar calor a quan-
tos têm conhecido apenas a 
frieza do julgamento. Seja o 
estilo da nossa comunicação 
capaz de superar a lógica 
que separa nitidamente os 
pecadores dos justos. Pode-
mos e devemos julgar situa-
ções de pecado – violência, 
corrupção, exploração, etc. 
–, mas não podemos julgar 
as pessoas, porque só Deus 
pode ler profundamente no 
coração delas. É nosso de-
ver admoestar quem erra, 
denunciando a maldade e a 
injustiça de certos compor-
tamentos, a fim de libertar 
as vítimas e levantar quem 
caiu. O Evangelho de João 
lembra-nos que “a verdade 
[nos] tornará livres” (Jo 8, 
32). Em última análise, esta 
verdade é o próprio Cristo, 
cuja misericórdia repassa-
da de mansidão constitui a 
medida do nosso modo de 
anunciar a verdade e conde-
nar a injustiça. É nosso dever 

principal afirmar a verdade 
com amor (cf. Ef 4, 15). Só 
palavras pronunciadas com 
amor e acompanhadas por 
mansidão e misericórdia 
tocam os nossos corações 
de pecadores. Palavras e 
gestos duros ou moralistas 
correm o risco de alienar 
ainda mais aqueles que 
queríamos levar à conver-
são e à liberdade, reforçan-
do o seu sentido de negação 
e defesa.
 [...] A comunicação, 
os seus lugares e os seus ins-
trumentos permitiram um 
alargamento de horizontes 
para muitas pessoas. Isto 
é um dom de Deus, e tam-
bém uma grande respon-
sabilidade. Gosto de definir 
este poder da comunicação 
como “proximidade”. O en-
contro entre a comunicação 
e a misericórdia é fecundo 
na medida em que gerar 
uma proximidade que cui-
da, conforta, cura, acompa-
nha e faz festa. Num mun-
do dividido, fragmentado, 
polarizado, comunicar com 
misericórdia significa con-
tribuir para a boa, livre e 
solidária proximidade entre 
os filhos de Deus e irmãos 
em humanidade.

 Neste mês de maio, 
o Apostolado da Oração da 
Paróquia São Geraldo, loca-
lizada no Bairro Teixeiras, 
completa 50 anos de atuação. 
Em comemoração à data, 
foi celebrada uma Missa em 
Ação de Graças, no último 
dia 06, na Matriz São Geral-
do. A celebração contou com 
a presença do Orientador 
Espiritual do Apostolado da 
Oração, Pe. José Cisneiro, e o 
Vigário Geral da Arquidioce-
se, Monsenhor Luiz Carlos de 
Paula.
 O Apostolado da 
Oração propõe um caminho 
rumo à santidade, a partir do 
oferecimento diário ao Sa-
grado Coração de Jesus. “A 
devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus é viver o amor como 
princípio”.
 Na primeira sexta-

feira de cada mês, os mem-
bros do grupo se reúnem na 
celebração da Santa Missa e 
praticam a Hora Santa, com 
a presença do Santíssimo Sa-
cramento. Também são rea-
lizados encontros mensais, 
que é uma proposta do movi-
mento.
 As ações concretas 
dos membros do Apostolado 
da Oração são visitas aos en-
fermos, visitas aos hospitais, 
oração pelas vocações sacer-
dotais e pelas famílias.
 Os membros do mo-
vimento são identificados por 
fitas vermelhas sobre os om-
bros e guardam em seus co-
rações as palavras de Jesus e 
o maior ensinamento que Ele 
nos deu, por meio do amor 
vindo de seu Sagrado Cora-
ção: “Amai uns aos outros, 
como eu vos amei”.

Apostolado da Oração da
Paróquia São Geraldo

celebra Jubileu de Ouro
Colaboração: Pascom da Paróquia São Geraldo



6   FOLHA MISSIONÁRIA   6  

Programação da visita da
Imagem Peregrina de

Nossa Senhora Aparecida
na Arquidiocese

Forania Nossa Senhora da Conceição
(mês de maio)

15 a 16 - Barreira do Triunfo (Juiz de Fora)
                  Paróquia São Sebastião
17 a 18 - Rosário de Minas (Distrito de Juiz de Fora)
                  Paróquia Nossa Senhora do Rosário
18 a 19 - Igrejinha (Juiz de Fora)
                  Paróquia Nossa Senhora das Estradas
20 a 21 - Benfica (Juiz de Fora)
                  Paróquia Nossa Senhora da Conceição
22 a 23 - Santa Cruz (Juiz de Fora)
                  Paróquia Nossa Senhora de Fátima
24 a 25 - Nova Era (Juiz de Fora)
                   Paróquia São João Paulo II
26 a 27 - Barbosa Lage (Juiz de Fora)
                   Paróquia Nossa Senhora de Fátima
28 a 30 - Francisco Bernardino (Juiz de Fora)
                   Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
31/05   -  Cerâmica (Juiz de Fora)
                  Paróquia Nossa Senhora da Cabeça
1º e 02/06 - Monte Castelo (Juiz de Fora)
                  Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

 No último dia 30 
de abril, foi inaugurada, 
em Bom Jardim de Minas 
(MG), a Fazenda da Espe-
rança Santo Egídio. A sole-
nidade contou com a pre-
sença do Vigário Geral da 
Arquidiocese, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, que 
presidiu a Santa Missa, re-
presentando Dom Gil, que 
por motivo de saúde não 
pôde estar presente. Para 
ele, “é uma alegria poder 
participar da inauguração 
de mais uma Fazenda da 
Esperança na Arquidiocese 
de Juiz de Fora, esse bonito 
trabalho que nossa Igreja 
assumiu, na recuperação de 
dependentes químicos”.
 De acordo com 
a Presidente da Fazenda 
Da Esperança de Guarará 
(MG), Tereza Cristina Coe-
lho Pires, a unidade de Bom 
Jardim de Minas ainda está 
passando por reformas e, 

por isso, ainda não está re-
cebendo internos. Ela res-
salta que, atualmente, um 
grupo de jovens vindos da 
unidade de Guarará está em 
missão no local, ajudando 
na reforma e organização.

A Fazenda da 
Esperança

 A Fazenda da Es-
perança é uma comunida-
de terapêutica que ajuda 
dependentes químicos a se 
recuperarem sem nenhum 
tipo de medicação, apenas 
com trabalho, convivência e 
espiritualidade.
 Uma das espiritua-
lidades vividas na institui-
ção é a de São Francisco de 
Assis, baseada na vida em 
fraternidade, pobreza e obe-
diência. Por este motivo, o 
santo é comemorado nas 
fazendas espalhadas pelo 
mundo.

Nova unidade da Fazenda da 
Esperança é inaugurada na 

Arquidiocese de Juiz de Fora
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Entretenimento e Catequese
Para colorir

Grupos da Paróquia Santa 
Luzia e Padre Pierre 

recebem homenagem
da Câmara Municipal

 No último dia 03 
de maio, terça-feira, o Gru-
po Semana Santa e os res-
ponsáveis pelo Festival de 
Música “Santa Luzia Canta 
Para Cristo”, ambos per-
tencentes à Paróquia Santa 
Luzia, receberam o título 
de benemérito na Câmara 
Municipal de Juiz de Fora.
 O Grupo Semana 
Santa, formado há aproxi-
madamente 31 anos, pro-
move, anualmente, a ence-
nação da Paixão de Cristo 
e, mais recentemente, Au-
tos de Natal. Para Renato 
Costa, um dos coordena-
dores do Grupo Semana 
Santa, o reconhecimento é 
resultado de um trabalho 
de muito tempo. “Já são 31 
anos de apresentações na 
paróquia. Várias gerações 
de fiéis contribuíram com 
muita dedicação e com-
prometimento para que 
hoje o grupo tenha chega-
do firme e forte até aqui, e 
sempre buscando um nível 
de excelência. O Título de 

Benemérito vem reforçar 
o sentimento de que nosso 
trabalho vale a pena, e nos 
dá ânimo para buscarmos 
ainda mais”, afirma.
 Já o Festival de 
Música “Santa Luzia Canta 
para Cristo” é realizado há 
19 anos e tem como prin-
cipal objetivo evangelizar 
através da música e pro-
mover a interação entre 
os jovens e as outras gera-
ções.
 A cada ano, grupos 
e membros da Igreja Parti-
cular de Juiz de Fora têm 
seu trabalho reconhecido 
pelo Legislativo Municipal. 
No último dia 28 de abril, 
o Padre Pierre Maurício 
de Almeida Cantarino, 
responsável pela Paróquia 
São José do Bairro Costa 
Carvalho, recebeu, tam-
bém na Câmara Municipal, 
o Mérito Excepcional 2016. 
O Sacerdote tem atraído 
multidões em suas Missas 
do Impossível, às terças-
feiras, na Matriz São José.

Solenidade na Câmara Municipal. Foto: Humberto Nicoline

Colaboração: Renato Costa

Dom Gil lança livro
“A recitação do Rosário em

vários idiomas”
 O Arcebispo Me-
tropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, lançou o livro 
“A Recitação do Rosário 
em vários idiomas”, no 
último dia 14 de maio. 
O evento foi realizado 
no Edifício Christus Lu-
men Gentium, prédio da 

Cúria Metropolitana.
 De acordo com 
Dom Gil, a obra “ensi-
na a meditação sobre a 
vida de Cristo através 
da devoção do Santo 
Rosário em várias lín-
guas: português, latim, 
grego, italiano, inglês, 
espanhol e francês”.

Rir faz bem!
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Homenagens Especiais

Dom Vilson Basso
Bispo Diocesano de Caxias (SC) e Presidente da Comissão Episcopal para a Juventude

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Padre João Bosco Penido Burnier
Sacerdote natural de Juiz de Fora, fundador do Colégio dos Jesuítas

Dom Vilson Basso. Foto: Divulgação

Padre João Bosco Penido Burnier
Foto: Divulgação

 Nasceu em 16 de 
fevereiro de 1960, em 
Tuparendi (RS), cidade 
pertencente à Diocese de 
Santo Ângelo. Após os es-
tudos em sua cidade natal, 
ingressou na Congregação 
dos Padres do Sagrado Co-
ração de Jesus - Dehonia-
nos. Em 1979, entrou para 
o Seminário de Filosofia 
em Brusque (SC); mais 
tarde, em 1985, concluiu 
a formação em Teologia, 
em Taubaté (SP). Em 02 
de fevereiro de 1985, fez 
a Profissão Perpétua e, no 
dia 28 de dezembro do 
mesmo ano, foi ordenado 
Presbítero, na Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde, 
em Tuparendi (RS). Com 
um mês de ordenado foi 
ser missionário no Mara-
nhão.
 Em 1986 e 1987, foi 
Vigário Paroquial em San-
ta Inês e Assessor da Pas-
toral da Juventude na Dio-
cese de Viana. De 1988 a 
1993, foi Vigário Paroquial 
na Paróquia Nossa Senho-
ra da Conceição do Mon-
te Castelo e Assessor da 
Pastoral da Juventude, na 
Arquidiocese de São Luís 

(MA). No ano de 1991, fez 
curso de especialização em 
Planejamento Pastoral na 
Universidad Javeriana de 
Bogotá, na Colômbia, onde 
estudou espanhol.
 Nos anos de 1991 a 
1993, foi Assessor da Pas-
toral da Juventude do Ma-
ranhão, Regional Nordeste 
5 da CNBB. Nos anos de 
1994 a 1998, foi Assessor 
Nacional da Pastoral da 
Juventude, na CNBB, em 
Brasília (DF).
 Nos anos de 1998 
a 2003, retornou ao traba-
lho missionário no Mara-
nhão, sendo Pároco na Pa-
róquia de Santa Luzia, na 
cidade homônima, tendo 
sido também o Coordena-
dor de Pastoral da Diocese 
de Viana, de 1998 a 2002. 
Nos anos de 2004 e 2005, 
foi Pároco e Reitor do San-
tuário Nossa Senhora da 
Conceição, no Monte Cas-
telo, em São Luís do Mara-
nhão.
 Em 2006, foi en-
viado para ser missioná-
rio nas Filipinas e, por 
isso, estudou inglês nos 
Estados Unidos, chegan-
do às Filipinas no dia 12 

de dezembro daquele ano. 
No primeiro semestre de 
2007, estudou o Cebuano, 
língua indígena falada em 
Mindanao, no sul das Fili-
pinas, e depois trabalhou 
como Vigário Paroquial 
em Kumalarang. Nos anos 
de 2008, foi formador no 
Seminário dos Padres do 
SCJ em Cagayan de Oro 
City e Pároco em Danso-
lihon, atendendo a 29 co-
munidades indígenas.
 Em março de 2010, 
foi nomeado Bispo de Ca-
xias do Maranhão, pelo 
Papa Emérito Bento XVI, e 
recebeu a ordenação epis-
copal no dia 30 de maio 
desse mesmo ano, pelas 
mãos de Dom Murilo Se-
bastião Ramos Krieger. No 
dia 19 de junho de 2012, foi 
empossado como o quar-
to bispo daquela Diocese. 
Seu lema episcopal é “Ecce 
venio, Domine”, que signi-
fica “Eis-me aqui Senhor”.
 R e c e n t e m e n t e , 
Dom Vilson Basso foi elei-
to Presidente da Comissão 
Episcopal para a Juventu-
de, da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB).

 João Bosco Penido 
Burnier nasceu em Juiz de 
Fora (MG), quinto filho 
de uma família de nove 
irmãos. Dois de seus oito 
irmãos também se dedi-
caram à vida religiosa: 
frei Martinho, dominica-
no, e Monsenhor Vicente 
Burnier, o primeiro sacer-
dote surdo do Brasil, que 
ficou conhecido como um 
dos padres mais atuantes 
da Pastoral dos Surdos.
 João Bosco estu-
dou em Roma, na Ponti-
fícia Universidade Gre-
goriana, onde concluiu a 
graduação em Teologia. 
Lá, foi ordenado Sacer-
dote, em 1946, comple-
mentando a formação na 
Espanha. Nomeado As-
sistente para a América 
Latina da Companhia de 
Jesus, retornou ao Brasil 
em 1954, designado Vice-
Provincial da região de 

Minas Gerais, Goiás e Es-
pírito Santo.
 Participou da fun-
dação do Colégio dos Je-
suítas, em Juiz de Fora, 
respondeu pelos cargos 
de Mestre de noviços e Di-
retor Espiritual dos junio-
res. Os anos de sua vida 
madura foram dedicados 
à Missão de Diamantino 
(MT), servindo junto aos 
índios, quando participou 
da coordenação regional 
do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI). Mas 
seu trabalho mais impor-
tante com os índios foi na 
Missão Anchieta, segun-
do o Padre Egon Heck, 
ex-Coordenador do CIMI 
de Mato Grosso do Sul.
 Padre João Bos-
co Burnier faleceu tragi-
camente em 12 de outu-
bro de 1976, em Goiânia 
(GO), depois de ter sido 
baleado por um policial, 

na tarde de 11 de outubro, 
em Ribeirão Cascalheira 
(MT), quando, junto com 
Dom Pedro Casaldáli-
ga, intercedia em favor 
de duas mulheres presas 
que eram torturadas. Seu 
corpo permanece sepulta-
do no Seminário Menor, 
Jesus o Bom Pastor, em 
Diamantino (MT).
 Com 33 anos de 
atraso, o Governo Federal 
admitiu, no início de de-
zembro de 2009, através 
do trabalho da Comissão 
Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos, 
que o assassinato do Pa-
dre Burnier foi provocado 
pelo governo, na época 
do regime militar. O re-
conhecimento oficial da 
culpa do Estado na morte 
repara um erro histórico 
e abre caminho para a in-
denização dos familiares 
de Burnier.


