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“Deus vive na cidade: a Igreja 
em saída para comunicá-lo”

 Este foi o tema 
do 3º Seminário de Co-
municação Social pro-
movido pela Arquidio-
cese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, entre 
os últimos dias 13 e 16 
de setembro. O objetivo 
do seminário foi ajudar 
padres e leigos a co-
municarem de maneira 
eficiente a mensagem 
Salvadora de Cristo e da 
sua Igreja.
 O Cardeal Arce-
bispo do Rio de Janeiro, 
Dom Orani João Tem-
pesta, ressaltou que o 
Papa Francisco é muito 
preocupado com as re-
alidades dos ambientes 
urbanos e das metrópo-
les. Desse modo, a refle-
xão teológica não pode 
esquecer a cidade, pois 
ela é a matriz dos gran-
des acontecimentos da 
história que forma, na 
maioria das vezes, uma 
nação. É preciso que a 
Igreja, com sua ação co-
municativa, ajude o povo 
e a mídia a enxergarem 
que a cidade não repre-
senta apenas riscos, mas 
também grandes opor-
tunidades. O grande de-
safio para a Igreja é re-
descobrir a presença de 
Deus nas diversas reali-
dades contemporâneas. 
Dom Orani foi incisivo 
ao dizer que “é obriga-
ção da Igreja ajudar os 
cristãos a ver neste falso 

pessimismo uma opor-
tunidade de aproveitar 
os modelos mais moder-
nos para transformar o 
mundo pela fé”. É preci-
so haver uma “autênti-
ca saída missionária da 
Igreja”; neste quesito, 
comunicadores capa-
citados terão um papel 
preponderante. 
 De fato, Deus 
está na cidade, está 
entre nós, mas como 
afirmou o Vigário Epis-
copal para a Comunica-
ção Social e Cultura da 
Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, Cônego Marcos 
Willian, ele “precisa ser 
evidenciado e lembra-
do”.
 Neste sentido, o 
mês de outubro apre-
senta uma grande opor-
tunidade para a Igreja 
cumprir seu papel. Por 
ser o mês das missões e 
de Nossa Senhora Apa-
recida, as cidades, com 
toda a sua engrenagem 
e instituições, inclusi-
ve a mídia, devem estar 
atentas para escutar a 
mensagem da Igreja. 
No entanto, é necessá-
rio que a linguagem dos 
comunicadores da Igre-
ja, sejam eles Bispos, 
Padres, Diáconos e/ou 
Leigos seja compreen-
sível. Daí a necessidade 
de aprimorar a comuni-
cação dos membros da 
Igreja.

Anuncie sua empresa na Rádio Catedral!
Anuncie seu produto ou marca

A Catedral FM apresenta um conteúdo educativo e 
cultural, voltado para a  formação cidadã e cristã.

Atingimos um público que gosta de uma 
programação diferenciada,  formadores de opinião 

que buscam conteúdos informativo, católico e  
atual.

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br

e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf

Pe. Cássio Barbosa de Castro

Maria, Mãe da Misericórdia
nos Santos Padres

Parte 1

 Na sua longa via-
gem em direção à Terra 
Prometida, Maria não é 
somente uma etapa encan-
tada, mas reassume em si e 
realiza, no mais alto grau, 
todas as etapas da viagem 
misericordiosa. Ela é a ex-
pressão genuína do povo 
de Israel. Nela começa e 
realiza a longa gestação do 
sêmen que no início da his-
tória estava prometida.
 Maria representa 
o Povo de Deus do Antigo 
Testamento, não só fisica-
mente, mas também espi-
ritualmente. Nela se con-
centra a religiosidade mais 
pura do “resto”. Ela é a pri-
meira entre os humildes e 
os pobres que permanecem 
fiéis, que esperam a reden-
ção. É a Filha de Deus por 
antonomásia, Cidade San-
ta, o lugar da Plenitude de 
Deus. Nela se efetua a pas-
sagem do Antigo ao Novo 
Povo de Deus, de Israel à 
Igreja. No segredo do seu 
coração misericordioso 
nasce o início da Religião 
Santa de Jesus. Quando, 
no Mistério da Encarna-
ção, o Rei Celeste celebrou 
o casamento de seu Filho, 
dando-lhe a Santa Igreja 
por esposa, o seio de Maria 
serviu de leito nupcial para 
este esposo real.
 E, na Igreja, Nos-
sa Senhora é a primícia, a 
primeira, a sua filha e irmã, 
a mais magnífica: associa-
da a todos os homens que 
necessitam de salvação e 

misericórdia; ela perma-
nece salva na forma mais 
sublime de virtudes dos 
méritos de seu Filho. A 
análise atenta do modo de 
referir-se a Maria, no arco 
dos primeiros séculos da 
época patrística, fez emer-
gir aqueles elementos sig-
nificativos que sublinham 
a relação de continuidade 
com a figura de Maria apre-
sentada na Bíblia, e indica 
também uma ruptura ou, 
pelo menos, um novo início 
metodológico e de conteú-
do.
 Meus escritos, aqui 
representados, giram em 
torno da Perpétua Virgin-
dade de Maria e do parale-
lismo Eva-Maria, comum 
em grande parte dos Pa-
dres da Igreja. Claramente, 
Maria é apresentada extre-
mamente ligada à pessoa 
do Filho, ou seja, quando 
estas pessoas explicam a 
Divina Escritura, aprofun-
dam e defendem o evento 
da salvação de Cristo, ilus-
trando-o com o mistério, a 
vida e o culto da Igreja, não 
falam em contexto, senão 
raramente de modo discre-
to e exclusivo.
 A Perpétua Vir-
gindade de Maria, da qual 
encontramos testemunhas 
explícitas, teve uma afir-
mação mais constante a 
respeito da sua Divina Ma-
ternidade; talvez também 
porque foi a primeira ver-
dade de fé atacada pelos 
heréticos.

 O primeiro padre 
apostólico que nos fala de 
Maria é Santo Inácio de 
Antioquia, que atesta ele 
próprio os dois Dogmas 
Marianos mais antigos: a 
Maternidade Divina e a 
Virgindade de Maria, ou 
melhor, a sua Maternidade 
Virginal. Realmente atesta: 
“Jesus nasceu de Deus e 
nasceu de Maria”.
 São apologistas, 
protagonistas do século II, 
Aristides e São Justino. O 
primeiro, do qual se recor-
da uma apologia de versão 
siríaca, leva a um ponto 
onde Maria é chamada 
“Virgem Hebraica” e “Filha 
do Homem”. E dirá depois 
que o nascimento virginal 
de Cristo e o encargo con-
fiado a Maria foi possível 
graças à intervenção mila-
grosa do Espírito Santo.
 No diálogo com 
Trifão, São Justino utiliza-
rá para Maria o apelativo 
de Virgem por excelência. 
“o Filho de Deus se fez ho-
mem por meio da Virgem”. 
E é sempre São Justino 
que fala do paralelismo 
Eva-Maria, desobediência, 
morte, fiat-vida. Poucos 
decênios separam as car-
tas de Santo Inácio de An-
tioquia dos escritos de São 
Justino. Assim, em pouco 
tempo, a imagem de Maria 
conquistou na cristandade 
as fisionomias mais claras e 
detalhadas. Aqui encontra-
se, por assim dizer, o em-
brião da Teologia Mariana.
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

A alegria de ser Família

 Um dos assuntos 
mais discutidos hoje é a 
respeito da família. Fala 
se sobre crise na institui-
ção familiar, alguns que-
rem atribuir o conceito 
de família a outros grupos 
sociais, e certo pessimis-
mo ronda no ar dos tem-
pos modernos sobre o as-
sunto. 
 O Papa Francisco, 
desde o início de seu pon-
tificado (13 de março de 

2013), tem se mostrado 
também muito preocupa-
do com o tema. Convocou 
dois Sínodos de Bispos, 
representantes das con-
ferências episcopais do 
mundo inteiro, para dis-
cutir o assunto, um em ou-
tubro de 2014 e outro em 
outubro de 2015, mandou 
fazer uma pesquisa minu-
ciosa em todas as dioceses 
do orbe e nomeou comis-
sões para aprofundar o 
estudo sobre a questão. 
Em setembro de 2015, pu-
blicou, em forma de Motu 
Proprio, novas medidas 
e orientações para pro-
cessos matrimonias nos 
Tribunais Eclesiásticos, 
possibilitando a celerida-
de e favorecendo diminui-
ção de custos e até mesmo 
gratuidade para os caren-
tes. As normas constam 
de dois documentos ema-
nados pelo Romano Pon-
tífice:  “Mitis Iudex Domi-

nus Iesus” (Senhor Jesus, 
manso juiz) e “Mitis et 
misericors Iesus” (Jesus, 
manso e misericordioso).
 Em 19 de mar-
ço do corrente ano de 
2016, Francisco publicou 
a Exortação Apostólica 
Pós Sinodal, Amoris Lae-
titia (A Alegria do Amor) 
que traduz visão positiva 
da família, chamando à 
atenção para os aspectos 
animadores da vida em 
família, em vez de fixar-se 
em lamentos e desilusões. 
O texto, mesmo não des-
conhecendo os sérios pro-
blemas vividos hoje em 
relação ao tema, deseja se 
fixar muito mais na espe-
rança que em derrotismo. 
Destaca a beleza e o prazer 
de se viver em família, e 
demonstra que no mundo 
de hoje há mais famílias 
felizes que lares derrota-
dos. Vence os perigos de 
associar desafios com der-

rota, e problemas naturais 
com crise insolúvel. 
 Tratando da rea-
lidade e os desafios das 
famílias, o Papa condena 
explicitamente a chamada 
‘ideologia de gênero’ que 
“esvazia a base antropo-
lógica da família”. (cf AL, 
56)  
 Reveste-se de im-
portância o capítulo VII, 
que trata da educação dos 
filhos, lembrando que a 
educação da consciência, 
da ética da fé cabe, em 
primeiro lugar, à família, 
sobretudo dos pais.  Li-
teralmente diz: “A tarefa 
dos pais inclui uma edu-
cação da vontade e um 
desenvolvimento de hábi-
tos bons e tendências afe-
tivas para o bem”.
 O oitavo capítulo 
da ‘Amoris Laetitia’ trata 
especificamente dos de-
safios, enfocando inclu-
sive os numerosos casos 

atuais de segunda união 
conjugal. O texto provo-
ca certa polêmica, porém 
não tem a pretensão de 
resolver juridicamente as 
questões de forma global, 
oferecendo, contudo, boas 
orientações pastorais para 
o discernimento das Igre-
jas locais.
 Sem dúvida, o 
capítulo mais bonito é 
o nono, que trata da Es-
piritualidade Conjugal e 
Familiar, onde se lêem 
indicações seguras sobre 
o lugar precípuo da fé na 
família, encerrando o do-
cumento com linda ora-
ção, cujo último período 
parecer resumir todo o 
espírito desta Exortação 
Apostólica: “Sagrada Fa-
mília de Nazaré, fazei que 
todos nos tornemos cons-
cientes do caráter sagra-
do e inviolável da família, 
da sua beleza no projeto 
de Deus!” 

Instituição de Ministérios e 
Ordenações na Arquidiocese

Inscrições abertas para o IV Seminário Igreja e Bens Culturais
 Entre os dias 24 e 
27 de outubro, a Comis-
são de Bens Culturais da 
Igreja do Regional Leste 
2 (Minas Gerais e Espí-
rito Santo) da CNBB pro-
move, em parceria com a 
Universidade Federal do 
Estado do Espírito Santo, 
o IV Seminário Igreja e 
Bens Culturais – Evange-
lização e Preservação. O 

evento será realizado no 
Centro de Treinamento 
Dom João Batista, em Vi-
tória (ES).
 O Seminário, que 
terá como tema “Arquite-
tura e Arte do Sagrado”, 
é destinado a bispos, pa-
dres, religiosos, arquite-
tos, conservadores, his-
toriadores, museólogos, 
pesquisadores, restaura-

dores, estudantes, pro-
fessores e pessoas inte-
ressadas na salvaguarda 
e preservação dos bens 
culturais da Igreja e arte 
sacra. O Arcebispo Metro-
politano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Morei-
ra, que também é o Bispo 
Referencial da Comissão 
Regional de Bens Cultu-
rais da Igreja do Leste 2, 

participará do evento.
 As inscrições es-
tão abertas e podem ser 
feitas no site do Regional 
Leste 2. A taxa de ins-
crição é de R$ 300. Es-
tudantes pagam meia. O 
pagamento das inscrições 
deverá ser feito mediante 
depósito bancário identi-
ficado para os seguintes 
dados bancários:

Caixa Econômica
Federal

Agência: 0171
Operação: 003
Conta Corrente: 91-0 

Nome:
Diocese de Cachoeiro de 
Itapemirim

CNPJ:
27.071.950/0001-63
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VI Seminário da Caridade é realizado na
Associação de Assistência Social Padre João Emílio

 Entre os dias 27 e 
29 de setembro, o Vica-
riato Episcopal para a Ca-
ridade da Arquidiocese de 
Juiz de Fora promoveu a 
sexta edição do Seminário 
da Caridade. O evento, re-
alizado na Associação de 
Assistência Social Padre 
João Emílio, teve as ati-
vidades regidas pelo tema 
“A Profecia de Miquéias e 
a Misericórdia” e o lema 
“Praticar a justiça, amar 
a Misericórdia e cami-
nhar humildemente com 
seu Deus” (Mq 6,8).
 A abertura do se-
minário foi oficializada 
com a celebração da San-
ta Missa, presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Morei-
ra, e concelebrada pelo 
Vigário Episcopal para a 
Caridade, Pe. José de An-
chieta Moura Lima, além 
de outros sacerdotes e di-
áconos. A celebração ain-
da contou com a presença 
de seminaristas da Igreja 
Particular de Juiz de Fora. 
Os leigos presentes repre-
sentaram os movimentos 
e pastorais que realizam 
trabalhos sóciocaritativos 
na Arquidiocese de Juiz 
de Fora por meio do Vica-

riato para a Caridade.
 Durante a homi-
lia, Dom Gil falou sobre 
a importância de São 
Vicente de Paulo, santo 
celebrado no dia, desta-
cando as obras que reali-
zou em vida e do exemplo 
que deixou, dando nome 
a um dos movimentos de 
caridade mais importan-
tes da Igreja – a Socieda-
de São Vicente de Paulo 
(SSVP), fundada em 1833 

por Frederico de Ozanan. 
O Arcebispo revelou ser 
de família vicentina e de 
ter sido, quando semi-
narista, confrade e disse 
sê-lo até hoje. “Uma vez 
vicentino, sempre vicen-
tino”, afirmou.
 Dom Gil destacou 
ainda que “sem carida-
de, não há Igreja, não há 
Cristianismo” e ressaltou 
o trabalho promovido 
pelo Vicariato para a Ca-

ridade, por meio de suas 
pastorais, movimentos 
e associações. “Nós te-
mos muitas frentes que 
praticam e organizam a 
caridade na Arquidioce-
se de Juiz de Fora. Isso a 
Arquidiocese quer valo-
rizar porque representa 
o braço da própria Igreja 
praticando a caridade nas 
mais variadas formas”, fi-
nalizou.
 O Vigário Episco-

pal para a Caridade, Pe. 
Anchieta, falou sobre os 
objetivos do Seminário da 
Caridade que, juntamen-
te com a Semana da Cari-
dade, realizada em maio, 
marcam o calendário do 
vicariato arquidiocesano. 
“É um prazer muito gran-
de fazermos a abertura 
do Seminário da Carida-
de justamente no Dia de 
São Vicente de Paulo, o 
santo que é modelo da ca-
ridade para toda a Igreja. 
O seminário é uma opor-
tunidade de fazer um 
momento de reflexão, de 
oração, de parada e de 
estudo sobre o sentido 
da caridade para a Igreja, 
para as entidades da nos-
sa Arquidiocese”.
 O VI Seminário da 
Caridade teve continui-
dade na noite do dia 28, 
quarta-feira, com a pales-
tra da professora Maria 
de Lourdes Souza sobre 
a Profecia de Miqueias. 
Na quinta-feira, último 
dia do seminário, o Diá-
cono Miguel Souza Lima 
conduziu um momento 
de oração com os parti-
cipantes, quando ainda 
houve avaliação do even-
to e confraternização.

Edwiges e a Economia da Misericórdia
“A Vitória sobre Mãmôn”

Novena: 07 a 15 de outubro de 2016

Gestos de amor para a preparação da festa de Santa Edwiges:

1 - Três visitas a doentes, necessitados ou presidiários
2 - Adoração semanal ao Santíssimo Sacramento
3 - Visita à Obra do Apostolado de Santa Edwiges
4 - Preparar uma oferta (alimento ou dinheiro) para as obras de Santa Edwiges.

16 de outubro - Festa de Santa Edwiges

5h às 22h – Santíssimo exposto para adoração pessoal

Celebrações Eucarísticas:

5h - Celebrante: Pe. José de Anchieta Moura Lima
7h - Celebrante: Pe. José Custódio de Oliveira
9h - Celebrante: Pe. Wellington Nascimento de Souza
11h - Celebrante: Pe. José Domício Ferreira da Silva
13h - Celebrante: Pe. Wellington Guimarães da Silva
15h - Celebrante: Pe. Liomar Rezende de Moraes   
17h - Celebrante: Pe. Geraldo Dondici Vieira
19h - Celebrante: Pe. Tarcísio Marcelino Ferreira Monay

- Após a celebração das 19h, haverá procissão pelas ruas do bairro Bairu.

No Salão Paroquial:

- Cantina aberta durante todo o dia, funcionando após as celebrações;
- Bazar de roupas e trabalhos produzidos pela Obra do Apostolado de Santa Edwiges.

Festa de Santa Edwiges
Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Bairu - Juiz de Fora

 A Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, loca-
lizada no bairro de mesmo 
nome em Juiz de Fora, este 
celebra o dia da Padroei-
ra de maneira especial. A 
comunidade irá receber a 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida que percorreu 
as 90 paróquias da Ar-
quidiocese entre janeiro e 
agosto. Ela foi doada pelo 
Santuário Nacional à nos-

sa Igreja Particular e, por 
escolha do Arcebispo Dom 
Gil Antônio Moreira, ficará 
sob a guarda da paróquia.
 A chegada da 
imagem será marcada por 
uma grande carreata sain-
do da Catedral às 17h30. 
Às 19h, haverá Missa sole-
ne presidida por Dom Gil 
e concelebrada por vários 
padres e diáconos visitan-
tes. 

Veja a programação das celebrações ao longo do dia:

6h – Celebração da Acolhida / Celebração Sertaneja
          Celebrante: Pe. José Domício
8h – Celebração Especial para Motoristas
          Celebrante: Pe. Tarcísio Monay
10h – Celebração Especial para a Caridade
          Celebrante: Pe. Luciano Atanázio
12h – Celebração Afro-Brasileira
          Celebrante: Pe. José Chitumba
14h – Celebração Especial das Crianças
          Celebrante: Pe. José Anchieta Lima
16h – Celebração Especial para os idosos
          Celebrante: Pe. Pierre Maurício Cantarino

 Para aqueles que desejam acompanhar as cele-
brações, o endereço paróquia é Rua Nossa Senhora Apa-
recida, nº 120.

Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida recebe imagem 

da Padroeira que percorreu 
toda a Arquidiocese este ano
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Visita do Papa Francisco a Assis para a
Jornada de Oração pela Paz

Catequese do Papa

    

“Sede de Paz. Religiões e culturas em diálogo”

Meditação

 À vista de Jesus 
crucificado, ressoam 
também para nós as 
suas palavras: “Tenho 
sede!” (Jo 19, 28). A 
sede é, ainda mais do 
que a fome, a necessi-
dade extrema do ser hu-
mano, mas representa 
também a sua extrema 
miséria. Assim contem-
plamos o mistério do 
Deus Altíssimo que se 
tornou, por misericór-
dia, miserável entre os 
homens.
 De que tem sede 
o Senhor? Certamente 
de água, elemento es-
sencial para a vida; mas 
sobretudo de amor, ele-
mento não menos es-
sencial para se viver. 
Tem sede de nos dar a 
água viva do seu amor, 
e também de receber o 
nosso amor. O profeta 
Jeremias expressou o 
comprazimento de Deus 
pelo nosso amor: “Re-
cordo-me da tua fide-
lidade no tempo da tua 
juventude, dos amores 
do tempo do teu noiva-
do” (Jr 2, 2). Mas deu 
voz também ao sofri-
mento divino, quando o 
homem, ingrato, aban-
donou o amor, quando 
– parece dizer também 
hoje o Senhor – “Aban-
donou a mim, nascente 
de águas vivas, e cons-
truiu cisternas para si, 
cisternas rotas, que não 
podem reter as águas” 
(Jr 2, 13). É o drama 
do “coração árido”, do 
amor não correspon-
dido; um drama que se 
renova no Evangelho, 
quando, à sede de Je-
sus, o homem respon-
de com vinagre, que é 
vinho estragado. Como 
profeticamente lamen-
tou o salmista, “deram-
me (…) vinagre, quando 
tive sede” (Sal 69/68, 
22).
 “O Amor não é 
amado”: tal era, segun-
do algumas crônicas, 

a realidade que turvava 
São Francisco de Assis. 
Por amor do Senhor que 
sofre, não se envergonha-
va de chorar e lamentar-
se em voz alta (cf. Fontes 
Franciscanas, n. 1413). 
Esta mesma realidade 
nos deve estar a peito, 
ao contemplarmos Deus 
crucificado, sedento de 
amor. Madre Teresa de 
Calcutá quis que, nas 
capelas de cada comu-
nidade, estivesse escri-
to perto do Crucifixo: 
“Tenho sede”. Apagar a 
sede de amor de Jesus na 
cruz, através do serviço 
aos mais pobres dos po-
bres, foi a sua resposta. 
Na verdade, o Senhor é 
saciado pelo nosso amor 
compassivo; é consolado 
quando, em nome dele, 
nos inclinamos sobre 
as misérias alheias. No 
Juízo, chamará “bendi-
tos” aqueles que deram 
de beber a quem tinha 
sede, aqueles que ofere-
ceram amor concreto a 
quem estava necessitado: 
“Sempre que fizestes isto 
a um destes meus irmãos 
mais pequeninos, a mim 
mesmo o fizestes” (Mt 
25, 40).
 As palavras de 
Jesus interpelam-nos, 
pedem acolhimento no 
coração e resposta com a 
vida. Na sua exclamação 
“tenho sede”, podemos 
ouvir a voz dos que so-
frem, o grito escondido 
dos pequenos inocentes 
a quem é negada a luz 
deste mundo, a súplica 
instante dos pobres e dos 
mais necessitados de paz. 
Imploram paz as vítimas 
das guerras que poluem 
os povos de ódio e a terra 
de armas; imploram paz 
os nossos irmãos e irmãs 
que vivem sob a ameaça 
dos bombardeios ou são 
forçados a deixar a casa 
e emigrar para o desco-
nhecido, despojados de 
tudo. Todos eles são ir-
mãos e irmãs do crucifi-
cado, pequeninos do seu 
reino, membros feridos 

e sedentos da sua carne. 
Têm sede. Mas, frequen-
temente, lhes é dado, as-
sim como a Jesus, o vina-
gre amargo da rejeição. 
Quem os ouve? Quem se 
preocupa em responder-
lhes? Deparam-se muitas 
vezes com o silêncio en-
surdecedor da indiferen-
ça, o egoísmo de quem 
se sente incomodado, a 
frieza de quem apaga o 
seu grito de ajuda com 
mesma facilidade com 
que muda de canal na te-
levisão.
 À vista de Cris-
to crucificado, “poder 
e sabedoria de Deus” 
(1 Cor 1, 24), nós, cris-
tãos, somos chamados 
a contemplar o mistério 
do Amor não amado e a 
derramar misericórdia 
sobre o mundo. Na cruz, 
árvore de vida, o mal foi 
transformado em bem; 
também nós, discípulos 
do Crucificado, somos 
chamados a ser “árvores 
de vida”, que absorvem 
a poluição da indiferen-
ça e restituem ao mundo 
o oxigênio do amor. Do 
lado de Cristo, na cruz, 
saiu água, símbolo do 
Espírito que dá a vida 
(cf. Jo 19, 34); do mesmo 
modo saia de nós, seus fi-
éis, compaixão por todos 
os sedentos de hoje.
 Como a Maria ao 
pé da cruz, conceda-nos 
o Senhor estar unidos a 
ele e próximos de quem 
sofre. Aproximando-nos 
de quantos vivem hoje 
como crucificados e ti-
rando a força de amar do 
Crucificado Ressuscita-
do, crescerão ainda mais 
a harmonia e a comunhão 
entre nós. “Com efeito, 
ele é a nossa paz” (Ef 2, 
14), ele que veio anunciar 
a paz àqueles que esta-
vam perto e aos que es-
tavam longe (cf. Ef 2, 17). 
Ele nos guarde a todos no 
amor e nos congregue na 
unidade, para a qual es-
tamos a caminho, a fim 
de nos tornarmos o que 
ele deseja: “um só” (Jo 

17, 21).

Apelo a favor da Paz

 Homens e mulhe-
res de diferentes religi-
ões, congregamo-nos, 
como peregrinos, na ci-
dade de São Francisco. 
Aqui, em 1986, há trinta 
anos, a convite do Papa 
João Paulo II, reuniram-
se representantes reli-
giosos de todo o mun-
do, pela primeira vez de 
modo tão participado e 
solene, para afirmar o 
vínculo indivisível en-
tre o grande bem da paz 
e uma autêntica atitude 
religiosa. Daquele evento 
histórico, teve início uma 
longa peregrinação que, 
tocando muitas cidades 
do mundo, envolveu inú-
meros crentes no diálogo 
e na oração pela paz; uniu 
sem confundir, gerando 
amizades inter-religiosas 
sólidas e contribuindo 
para extinguir não pou-
cos conflitos. Este é o 
espírito que nos anima: 
realizar o encontro no 
diálogo, opor-se a todas 
as formas de violência 
e abuso da religião para 
justificar a guerra e o 
terrorismo. Todavia, nos 
anos intercorridos, ain-
da muitos povos foram, 
dolorosamente, feridos 
pela guerra. Nem sem-
pre se compreendeu que 
a guerra piora o mundo, 
deixando um legado de 
sofrimentos e ódios. Com 
a guerra, todos ficam a 
perder, incluindo os ven-
cedores.
 Dirigimos a nossa 
oração a Deus, para que 
dê a paz ao mundo. Reco-
nhecemos a necessidade 
de rezar constantemente 
pela paz, porque a ora-
ção protege o mundo e o 
ilumina. A paz é o nome 
de Deus. Quem invoca o 
nome de Deus para jus-
tificar o terrorismo, a 
violência e a guerra, não 
caminha pela estrada 
dele: a guerra em nome 
da religião torna-se uma 

guerra contra a própria 
religião; por isso, com 
firme convicção, reite-
ramos que a violência e 
o terrorismo se opõem 
ao verdadeiro espírito 
religioso.
 C o l o c a m o - n o s 
à escuta da voz dos po-
bres, das crianças, das 
gerações jovens, das 
mulheres e de tantos 
irmãos e irmãs que so-
frem por causa da guer-
ra; com eles, bradamos: 
Não à guerra! Não caia 
no vazio o grito de dor 
de tantos inocentes. 
Imploramos aos res-
ponsáveis das nações 
que sejam desativados 
os moventes das guer-
ras: a ambição de poder 
e dinheiro, a ganância 
de quem trafica armas, 
os interesses de parte, 
as vinganças pelo pas-
sado. Cresça o esforço 
concreto por remover as 
causas subjacentes aos 
conflitos: as situações 
de pobreza, injustiça e 
desigualdade, a explo-
ração e o desprezo da 
vida humana.
 Abra-se, final-
mente, um tempo novo, 
em que o mundo globali-
zado se torne uma famí-
lia de povos. Implemen-
te-se a responsabilidade 
de construir uma paz 
verdadeira que esteja 
atenta às necessidades 
autênticas das pessoas 
e dos povos, que impeça 
os conflitos através da 
colaboração, que ven-
ça os ódios e supere as 
barreiras por meio do 
encontro e do diálogo. 
Nada se perde, ao pra-
ticar efetivamente o di-
álogo. Nada é impossí-
vel, se nos dirigimos a 
Deus na oração. Todos 
podem ser artesãos de 
paz. A partir de Assis, 
renovamos com con-
vicção o nosso compro-
misso de o sermos, com 
a ajuda de Deus, jun-
tamente com todos os 
homens e mulheres de                                          
boa vontade.
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História do Colégio dos Jesuítas

 Na primeira me-
tade do século XX, a fun-
dação de uma escola da 
Companhia de Jesus, em 
Juiz de Fora, era o desejo 
de muitas famílias que se 
mobilizaram em torno da 
aquisição da “Chácara das 
Palmeiras”, entregue aos 
jesuítas em 1945 e que se 
tornaria, onze anos de-
pois, a primeira sede do 
“Colégio Nossa Senhora 
Imaculada”, o colégio dos 
jesuítas na cidade.
 As aulas começa-
ram no dia 05 de março 
de 1956 com 40 alunos em 
regime de horário integral, 
que se iniciava às 7h com 
a missa diária e terminava 
às 17h, com interrupção 
para o almoço nas casas.
 Quatro eram os 
professores jesuítas para 
ministrar integralmente o 
currículo oficial do Curso 
de Admissão ao Ginásio: 
Constantino Gonzáles, 
Tomás Enriquez, Ary de 
Freitas e Geraldo de Assis 
Rocha. Os dois últimos, 
mineiros, ainda mestres; 
os primeiros, sacerdotes 
espanhóis.
 Além da presença 
eventual do então Pro-
vincial da Vice-Província 
goiano-mineira, Padre 
João Bosco Penido Bur-
nier, três irmãos jesuítas 
reforçavam a primeira 
equipe de trabalho: João 
Barreto, Julião Huete e 

Moacyr Magalhães.
 Nos primeiros anos 
da instituição, foi o velho 
casarão quase centenário, 
na Avenida Barão do Rio 
Branco nº 2954 que, junto 
com os terrenos arboriza-
dos de sombra e pomar, 
testemunhou a vida esco-
lar dos alunos.
 Em 1958 foi inau-
gurado o Curso Ginasial. 
Somados ao Curso de Ad-
missão, eram então 154 
alunos, provisoriamente 
no atual prédio da Edu-
cação Infantil. O antigo 
casarão da Avenida Barão 
do Rio Branco foi, então, 
demolido e os terrenos 
foram vendidos para pos-
sibilitar a construção do 
atual prédio próximo à 
Avenida Itamar Franco.
 A construção do 
prédio definitivo da escola 
foi iniciada em outubro de 
1959 e, no ano seguinte, 
começou a funcionar na 
parte recém-construída o 
Curso Preparatório para o 
1º ano Ginasial.
 Em setembro de 
1962, a rampa de acesso 
entre o prédio e o morro 
começou a ser calçada. No 
ano seguinte, iniciou-se o 
pré-primário e, em 1964, 
o curso científico, reunin-
do a escola um total de 416 
alunos.
 Em 1967, já de-
nominado “Colégio dos 
Jesuítas”, dos 700 alunos 

matriculados, apenas seis 
eram mulheres. E, sen-
do a primeira vez em que 
meninas eram aceitas na 
instituição, o “Jesuítas” 
tornou-se o pioneiro das 
escolas mistas da Ordem 
Religiosa em todo o mun-
do.
 Naquele mesmo 
ano, o fim do período le-
tivo foi marcado pela pri-
meira formatura de turma 
do 3º ano científico, no dia 
08 de dezembro, dia de 
Nossa Senhora da Concei-
ção, padroeira e protetora 
da escola.
 Desde que se ins-
talou em Juiz de Fora, o 
Colégio dos Jesuítas pas-
sou por inúmeras mudan-
ças físicas e estruturais, 
acompanhando a evolução 
da sociedade e buscando 
sempre desenvolver, com 
excelência, a missão insti-
tucional.
 Em 2016, reconhe-
cendo a instituição como 
um imenso ambiente de 
alegria para agradecer 
e, principalmente, olhar 
para o futuro, de maneira 
arrojada e com coragem 
para responder a questões 
complexas que exigem da 
humanidade o compro-
misso com um novo estilo 
de vida que contemple o 
cuidado para com a natu-
reza e o respeito à defesa 
dos mais vulneráveis, as 
comemorações dos 60 
anos do Colégio dos Jesuí-
tas tem como ideia central 
o tema da “sustentabili-
dade”, em concordância 
com a mensagem do Papa 
Francisco na Encíclica 
Laudato Si’ e também 
com a última Congrega-
ção Geral dos jesuítas e 
suas recomendações que 
apelam para “curar um                     
mundo ferido”.

 Entre os últimos 
dias 18 e 25 de setembro, 
o Movimento Emaús rea-
lizou o primeiro campeo-
nato de futsal masculino 
da Arquidiocese de Juiz de 
Fora. As partidas aconte-
ceram no Ginásio Polies-
portivo do Instituto Fe-
deral de Educação de Juiz 
de Fora, com participação 
de 12 times formados pe-
los grupos jovens da nossa 
Igreja Particular.

Movimento de Emaús de Juiz de Fora promove
I Campeonato de Futsal Masculino da Arquidiocese

Colaboração: Angélica Flores de Oliveira

 Para Angélica Flo-
res, uma das presidentes 
do Movimento Emaús “o 
evento teve como objetivo 
apresentar a Comunidade 
Emaús para os jovens atra-
vés de uma interação entre 
eles”. Ela ainda ressalta 
que o evento aconteceu de 
forma sadia, em clima de 
paz e alegria, e também a 
participação das torcidas 
que estiveram presentes.
 A fé não poderia 

ser esquecida. Nos inter-
valos entre uma partida e 
outra, todos os participan-
tes faziam uma oração e, 
ao final, todos se uniram 
em um círculo para cantar 
a oração do Pai Nosso jun-
to aos cantores do Emaús.
 Segundo os orga-
nizadores, o objetivo é que 
o evento seja organizado 
anualmente, tornando-se 
mais uma marca regis-
trada da comunidade que 

evangeliza jovens na Ar-
quidiocese há mais de 40 
anos.
 O campeonato 
foi encerrado com uma 

celebração eucarística 
presidida pelo Pe. Pier-
re Maurício Cantarino e 
cerimônia de entrega das                              
medalhas.

Arquidiocese de Juiz de Fora celebra 
Semana Nacional da Vida

 Entre os últimos 
dias 1º e 08 de outu-
bro, a Igreja Católica no 
Brasil celebrou a Sema-
na Nacional da Vida. A 
iniciativa foi instituí-
da em 2005 durante a 
43ª Assembleia Geral 
da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Bra-
sil (CNBB). Em 2016, o 
tema escolhido para as 
reflexões da semana foi 
“Vida e sociedade”.
 Na Arquidiocese 
de Juiz de Fora, a Se-
mana Nacional da Vida 
foi comemorada em to-
das as Paróquias, com 
programações individu-
ais dos dias 1º a 07 de 
outubro. As atividades 
foram baseadas no sub-

sídio “Hora da Vida” da 
CNBB. 
 O dia 08, data em 
que se celebrou o Dia do 
Nascituro, foi marca-
do por uma palestra no 
salão da Catedral Me-
tropolitana. O evento 
foi conduzido pela Pro-
fessora Dra. Maria Inês 
de Castro Millen que 
abordou o tema “Vida 
e Sociedade: afirmação 
e perspectivas”. Em se-
guida, o Arcebispo Me-
tropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, celebrou uma 
Missa em Ação de Gra-
ças pelo Dia do Nascitu-
ro na Catedral Metropo-
litana, com bênção das 
gestantes.
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Entretenimento e Catequese

Oração do Credo
Para rezar e colorir

Seminário da Floresta completa 70 anos
 No último dia 19 
de setembro de 2016, os 
Missionários Redentoris-
tas – Província do Rio de 
Janeiro – comemoraram 
os 70 anos do Seminário 
Maior Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, onde 
hoje funciona a Casa de 
Retiros Seminário da 
Floresta em Juiz de Fora 
(MG).
 Para marcar a 
data, foram instalados 
e inaugurados novos vi-
trais, projetados desde a 
época da construção do 
prédio, em 1945, mas que 
só agora ganharam cores 
e vidros especiais. Ainda 
dentro das comemora-
ções, uma exposição nos 
corredores conta a histó-
ria do Estudantado atra-

vés de fotografias antigas 
e trechos dos livros de 
crônicas que registram 
curiosidades e alguns 
acontecimentos como as 
etapas da construção e a 
inauguração.
 A solenidade de 
abertura das comemora-
ções contou com a pre-
sença de religiosos que 
participaram da funda-
ção do Seminário e de 
suas primeiras comuni-
dades, descendentes da 
família Assis Penido, que 
doaram o terreno para 
a construção do prédio, 
além da banda da Polícia 
Militar.

O Seminário

 Desde a sua inau-

guração, em 1946, até o 
início da década de 70, o 
espaço abrigava o Semi-
nário dos Padres da Con-
gregação do Santíssimo 
Redentor da Província do 
Rio de Janeiro, que tam-
bém estão presentes na 
Paróquia da Glória e na 
Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, no 
bairro Floresta em Juiz 
de Fora (MG).
 Com os anos, esse 
espaço privilegiado tor-
nou-se uma das princi-
pais casas para realização 
de eventos da Zona da 
Mata mineira.
 Além das belezas 
naturais, o Seminário 
oferece conforto e como-
didade em toda sua estru-
tura. São 50 suítes com 

TV, aquecimento solar, 
salas para reuniões, salão 
de convenções, Internet 
Wi-Fi, estacionamento 
amplo e uma capela com 
pinturas riquíssimas.
 Outro diferencial é 
a cozinha, que serve pro-
dutos cultivados em horta 
orgânica e o leite que vem 

do gado criado em curral 
próprio da casa. Destaca-
se também a produção de 
queijos e doces que são 
servidos nos encontros.
 A Casa de Retiros 
Seminário da Floresta 
fica na rodovia BR-267, 
no bairro Floresta, em 
Juiz de Fora (MG).

Informações: Congregação Redentorista - Província do Rio de Janeiro

            A Paróquia Sant’Ana, 
localizada em Santana 
do Deserto (MG), aco-
lheu, no último dia 23 de 
setembro, o novo Admi-
nistrador Paroquial, Pe. 
Wellington Guimarães da 
Silva. A missa de posse foi 
presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira.
      Para recepcionar o 
sacerdote, fiéis do muni-
cípio organizaram uma 
carreata, que saiu do por-

tal da cidade em direção à 
Matriz Sant’Ana.
 Padre Wellington, 
que retorna de missão na 
Diocese de Óbidos (PA), 
onde ficou durante seis 
meses, substituirá o Padre 
Éder Luiz Pereira, que foi 
o responsável pela Paró-
quia Sant’Ana por mais de 
dois anos. No último dia 
26 de setembro, ele tomou 
posse como Chanceler da 
Arquidiocese também 
substituindo Pe. Éder na 
função.

Padre Wellington Guimarães toma 
posse em Paróquia de Santana do 
Deserto (MG) e na Chancelaria da 

Arquidiocese
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Homenagens Especiais

Dom Francisco Biasin
Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda (RJ) e Presidente da

Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Padre José Geraldo Teixeira
Padre da Arquidiocese de Juiz de Fora que completa 45 anos de sacerdócio no próximo mês

 Dom Francisco 
Biasin nasceu em 06 de se-
tembro de 1943, na região 
de Pádua, na Itália, filho de 
Attílio Biasin e Vittoria La-
zzarin. Depois de completar 
os estudos nos Seminários 
Menor e Maior de Pádua, 
foi ordenado sacerdote em 

Dom Francisco Biasin. Foto: Divulgação

Pe. José Geraldo Teixeira. Foto: Leandro Novaes

 Padre José Geraldo 
Teixeira nasceu em Juiz de 
Fora, no dia 05 de dezembro 
de 1944, filho de Francisco 
Teixeira e Luzia Alves Teixei-
ra.
 Em 1958, ingressou 
no Seminário Menor Santo 
Antônio. Deu continuidade 
aos estudos no Ginásio Felí-
cio Lima, em Benfica (1959 
– 1961) e no Colégio Cristo 
Redentor (Academia), no 
centro de Juiz de Fora (1961-
1963).
 Já em 1966, entrou 
para a Faculdade de Filoso-
fia no Seminário da Floresta, 
curso concluído no ano se-
guinte. Entre 1968 e 1971, foi 
para o estado de São Paulo, 
município de Ipiranga, onde 
cursou Teologia na Faculda-
de Nossa Senhora da Assun-
ção. Obteve especialização 
em Catequese e Liturgia.
 Em 12 de dezembro 

de 1970, foi ordenado Diáco-
no na Capela São José – Ação 
Social Arquidiocesana (ASA) 
de Juiz de Fora. No dia 08 de 
novembro do ano seguinte, 
foi ordenado Sacerdote pelas 
mãos de Dom Geraldo Maria 
de Morais Penido.
 Padre José Geraldo 
sempre exerceu o sacerdócio 
em nossa Igreja Particular. 
Atuou na Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, no bairro 
Linhares (1972 – 1980); Pa-
róquia Santíssima Trindade, 
no município de Descoberto 
(1982 – 1987); Paróquia São 
João Nepomuceno (1985 – 
1987); Paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes, no bairro 
Francisco Bernardino (1987 
– 1993); Paróquia Mãe de 
Deus, no Bairro de Lourdes 
(1993 – 2003) e ainda nas 
Paróquias Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, no bairro 
Monte Castelo, e Santa Cruz, 

no bairro Bandeirantes.
 Exerceu também 
as funções de Coordenador 
da Catequese para a cidade 
de Juiz de Fora e Orienta-
dor para as escolas (1972 – 
1976); foi Capelão do Colégio 
Santos Anjos e do Hospital 
João Felício; Assistente da 
escola espiritual FEBEM e 
da penitenciária de Linha-
res; Assessor de Liturgia do 
Secretariado Arquidiocesano 
de Pastoral – SAP (1976 – 
1980); foi, ainda, professor 
de Catequese no Seminário 
Santo Antônio, lecionando 
também as disciplinas de Li-
turgia, Geografia, História e 
Religião.
 Hoje, Padre José 
Geraldo está com 71 anos de 
idade e é um dos padres resi-
dentes no Lar Sacerdotal. No 
próximo dia 08 de novem-
bro, completará 45 anos de 
sacerdócio.

20 de abril de 1968. De 
1968 a 1972, foi Vigário na 
cidade de Fossò. Em 1972, 
fez um curso de Espirituali-
dade Sacerdotal organizado 
pelo Movimento dos Foco-
lares na cidade de Frascati; 
depois disso, veio para o 
Brasil como sacerdote Fidei 

Donum, para trabalhar na 
Diocese de Petrópolis (RJ).
 De 1981 a 1989, es-
tando na Diocese de Duque 
de Caxias (RJ), foi Pároco 
da Catedral. Foi membro e 
vice presidente da Comissão 
de Presbíteros do Regional 
Leste-1 da CNBB. Transferi-
do para a Diocese de Itaguaí 
(RJ) em 1990, foi Confes-
sor e Diretor Espiritual no 
Seminário interdiocesano 
de Nova Iguaçu (RJ). Foi 
Vigário-Geral e Administra-
dor Diocesano de Itaguaí e 
Pároco das Paróquias Santa 
Teresinha de Piranema e de 
Nossa Sra. da Guia em Man-
garatiba. Retornando para a 
Itália em fevereiro de 2003, 
ficou responsável pelo De-
partamento Missionário da 
Diocese de Pádua.
 Em 23 de julho de 
2003, foi nomeado Bispo 
da Diocese de Pesqueira 
(PE) pelo então Papa João 
Paulo II. Foi ordenado por 
seu predecessor, Dom Ber-
nardino Marchió, em 12 de 
outubro de 2003, na Praça 
Dom José Lopes, em frente 
à Catedral de Santa Águeda, 

na cidade de Pesqueira, to-
mando posse na mesma ce-
lebração da sua Diocese. Es-
colheu por lema episcopal: 
“Dar a vida pelos irmãos”(cf 
1 Jo 3,16).
 No dia 11 de maio 
de 2011, Dom Francisco 
Biasin foi eleito Presidente 
da Comissão Episcopal Pas-
toral para o Ecumenismo e 
o Diálogo Inter-religioso da 
CNBB, cargo para o qual foi 
reeleito para o quadriênio 
2015-2019. Em 08 de junho 
de 2011, o Papa Emérito 
Bento XVI o nomeou Bis-
po de Barra do Piraí - Volta 
Redonda (RJ), Diocese na 
qual foi empossado em 28 
de agosto de 2011. Na cele-
bração, o Arcebispo do Rio 
de Janeiro, Dom Orani João 
Tempesta, acolheu Dom 
Francisco, lembrando-se 
da comunhão episcopal. O 
Núncio Apostólico no Bra-
sil, Dom Lorenzo Baldisseri, 
ressaltou as qualidades de 
Dom Francisco, seu pasto-
reio e experiência acumula-
da na Diocese de Pesqueira 
(PE) e a missão a ele confia-
da na nova Diocese.

 Durante a homilia, 
Dom Francisco agradeceu 
ao Senhor pelo chamado e 
os desafios do futuro. “Obri-
gado ao povo de Pesqueira, 
que não quis chamar de 
despedida minha transfe-
rência para Volta Redonda, 
mas de Envio. Espero poder 
contar com todos para con-
tinuar a missão do Pai”, dis-
se, ressaltando e lembrando 
com emoção a trajetória do 
Bispo Emérito de Barra do 
Piraí - Volta Redonda, Dom 
Waldyr Calheiros na época 
da Ditadura Militar. Dom 
Waldyr,por sua vez, enal-
teceu a presença de Dom 
Francisco. “Já conheço 
Dom Francisco e trabalha-
mos juntos por 10 anos, ele 
é uma bênção e sua transfe-
rência para Volta Redonda 
confirma e coroa a missão. 
Acredito que é um homem 
bem indicado para a Igreja 
que lhe é confiada”
 No dia 27 de outu-
bro de 2012, o Papa Emé-
rito Bento XVI o nomeou 
membro do Pontifício Con-
selho para o Diálogo Inter-
Religioso do Vaticano.


