
Ano VII               -               Arquidiocese de Juiz de Fora               -               Abril / 2017               -               Nº 77

FOLHA MISSIONÁRIA

Página 2

Encontro de Educadores
Católicos reúne 130

pessoas na Cúria
Metropolitana de

Juiz de Fora
Página 7

Regional Leste 2
da CNBB realiza

Mutirão de
Comunicação em

Belo Horizonte (MG)
Página 6

Páginas 4 e 5

Catequese do Papa

Leia nesta edição
a Mensagem do 
Papa Francisco

para Páscoa
2017

Página 6

Pastoral Carcerária
entrega livros 

arrecadados em projeto
de remição de pena

pela leitura

Arquidiocese celebra Semana Santa
com intensa programação

Arcebispo Metropolitano celebrou a Missa das 10h, na Catedral, no domingo de Páscoa
Foto: Leandro Novaes
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Frainer
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Veja, nesta edição, várias
homenagens da Arquidiocese

de Juiz de Fora a seu
Arcebispo Emérito, falecido

no último dia 04 de abril.

Descanse em paz,
Dom Clóvis Frainer!



2   FOLHA MISSIONÁRIA   2  

Editorial

Expediente

Diretor Fundador: Dom Gil Antônio Moreira
Editor Chefe: Pe. Antônio Camilo de Paiva
Jornalista Responsável: Leandro Novaes - MTB 14.078
Contato: folha.missionaria@gmail.com
Revisor: Pe. Antônio Pereira Gaio
Impressão: Fundação Mariana Resende Costa - FUMARC
Tiragem: 12.000 exemplares
Redação: Edifício Christus Lumen Gentium – Juiz de Fora – MG
Telefone: (32) 3229 – 5450

Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação

Editor Chefe

Dom Clóvis Frainer:
um comunicador excepcional

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br

e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf

 No dia 04 deste mês 
faleceu, na cidade de Caxias 
do Sul (RS), o Arcebispo 
Emérito de Juiz de Fora 
(MG), Dom Clóvis Frainer. 
Ele foi nosso Arcebispo en-
tre 15 de agosto de 1991 e 
28 de novembro de 2001. 
Excelente biblista e exímio 
pastoralista, deixa-nos um 
legado sólido de comunica-
ção católica.
	 Comunicar	significa	
fazer-se entender. Comuni-
car é contar com a resposta 
do outro. Só existe comuni-
cação quando duas ou mais 
pessoas que dialogam sobre 
qualquer assunto estão no 
mesmo patamar de enten-
dimento. Em nível pasto-
ral, Dom Clóvis deixou isso 
muito evidente. Como bom 
franciscano, nosso saudo-
so Arcebispo assumiu uma 
comunicação apregoada na 
oração de São Francisco de 
Assis: “compreender e ser 
compreendido”.
 Dom Clóvis assu-
miu uma comunicação de 
comunhão e participação. 
Isso teve eco, dentre outras 
coisas, na realização con-
tínua nas Assembleias Ar-
quidiocesanas, com a parti-
cipação ativa de delegados 
de todas as Paróquias. O 
documento pós-assembleia 
apontava três prioridades. 
Apesar da presença repre-
sentativa das Paróquias por 
seus delegados, nosso sau-
doso Arcebispo dizia sem-
pre: “uma Assembleia se faz 
antes da Assembleia”, ou 
seja, enquanto se prepara 
nas Comunidades e Paró-
quias. 
 Outro grande even-
to comunicativo realizado 
por Dom Clóvis, que reper-
cutiu de maneira aguda na 
Arquidiocese, foi a prepara-
ção e a celebração do gran-
de Jubileu do Ano 2000 do 

nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo. O então 
Arcebispo nomeou um pe-
queno grupo de sacerdotes 
e leigos para, juntos com 
ele, prepararem agentes 
de todas as Paróquias para 
serem missionários multi-
plicadores. A preparação foi 
um forte estudo bíblico, teo-
lógico, pastoral e missioná-
rio dos leigos. Preparados, 
estes missionários foram 
enviados a serem, em suas 
comunidades de origem, 
multiplicadores de missio-
nários. O trabalho foi tão 
dinâmico e vivo que cente-
nas de pessoas assumiram 
a missão de visitar e aben-
çoar, em nome da Igreja, 
casas, comércios, empresas, 
fazendas e sítios. Após as 
visitas, foi realizada a Sema-
na Missionária nas Igrejas, 
com pregações e mutirão 
de	 confissões,	 e	 ao	 final,	
sempre aos domingos, uma 
grande concentração e pro-
cissão com sete altares lem-
brando cada Sacramento. 
Durante a procissão, diante 
de cada altar, Dom Clóvis 
fez uma forte catequese sa-
cramental.	A	 festa	 final	 foi	
em Juiz de Fora, na soleni-
dade de Corpus Christi do 
ano de 2000, que reuniu 30 
mil pessoas no Estádio Mu-
nicipal.
 Pensando na comu-
nicação, Dom Clóvis criou e 
editou o Jornal “Evangeli-
zação e Vida”, produziu e 
apresentou um noticiário 
dominical na TV Panorama, 
criou a Pastoral da Comuni-
cação e construiu a capela 
do Seminário Santo Antônio 
em formato de alto-falante.
 A Dom Clóvis Frai-
ner, a nossa eterna gratidão! 
Como colaborador próximo 
dele, posso dizer que era um 
franciscano legítimo, pobre 
e humilde.

 No último dia 19 
de abril, o Arcebispo Me-
tropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, e o Assessor 
Eclesiástico da Pastoral 
Carcerária Arquidiocesa-
na, Pe. Welington Nasci-
mento de Souza, fizeram 
a entrega dos livros arre-
cadados na primeira fase 
do Projeto “Remição pela 
Leitura”. As obras, doa-
das por padres, diáconos 
e paróquias da Arqui-
diocese, foram recebidas 
pelo Diretor do Fórum, 
Dr. Paulo Tristão e pelo 
Juiz da Vara de Execu-
ções Penais da Comarca, 
Dr. Evaldo Elias Penna 
Gavazza, no Fórum Ben-
jamin Colucci.
 Cerca de 200 li-
vros novos já foram do-
ados, mas a intenção da 
Pastoral Carcerária é 
chegar a mil títulos, nes-
ta primeira fase, para 
que um maior número de 
acautelados seja atendi-
do pelo projeto, que pre-
tende montar amplas bi-
bliotecas nos presídios. 
Segundo o Pe. Welington, 
a Pastoral, juntamente 
com a Vara de Execuções 
Penais, definirá quais 
unidades penitenciárias 
da cidade estão mais pre-
paradas para dar início 
ao projeto.
 A arrecadação de 
livros, no entanto, conti-
nua. Os interessados em 
contribuir devem procu-
rar a lista de obras sele-
cionadas por Dom Gil e 
Dr. Evaldo, entre obras 

literárias, clássicas, 
científicas, filosóficas e 
religiosas, na Catedral 
Metropolitana ou na Li-
vraria Vozes. O pedido é 
que sejam doados de 20 a 
30 exemplares do mesmo 
livro, novos ou usados.
 O projeto “Remi-
ção pela Leitura” é reali-
zado no sistema peniten-
ciário em todo o Brasil 
e consiste na leitura, 
interpretação e constru-
ção de resenhas críticas 
visando tanto o fomento 
ao hábito de ler quanto à 
remição de dias de pena 
de pessoas privadas de 
liberdade. Esse benefí-
cio está previsto na Lei 
de Execução Penal (LEP) 
- lei nº 7.210/1984 -, e 
possibilita ao condenado 
reduzir o tempo de per-
manência na prisão atra-
vés do trabalho ou de es-
tudo regular. A cada três 
dias de efetivo trabalho 
ou de 12 horas de efetivo 
estudo, há possibilidade 
de remição de um dia de 
pena.
 O sacerdote res-
ponsável pela Pastoral 
Carcerária na Arquidio-
cese de Juiz de Fora des-
taca que a iniciativa en-
fatiza a leitura como via 
de inclusão social e de 
melhoria para a forma-
ção. “A Arquidiocese de 
Juiz de Fora, junto com 
a Vara de Execuções Pe-
nais, quer possibilitar 
não apenas a remição da 
pena daquele que está 
preso, mas também, a 
possibilidade de fazer 

uma boa leitura, de se 
enriquecer intelectual e 
moralmente, ressocia-
lizando esse indivíduo 
para que ele possa, quan-
do sair, contribuir para 
melhorar a sociedade em 
seus aspectos social, po-
lítico e religioso”.
 O juiz da Vara 
de Execuções Penais do 
Município, Dr. Evaldo, 
comentou sobre a im-
portância de ações como 
esta, promovida pela 
Pastoral Carcerária, que 
dá a possibilidade de o 
preso cumprir a sua pena 
e se redimir de fato. “A 
leitura é uma forma de 
educação. Assim como o 
trabalho e a religião, ela 
transforma a vida do in-
divíduo, educa a alma, 
melhora o jeito, o trato 
com as pessoas, o cará-
ter. Então, a remição pela 
leitura é mais um instru-
mento de ressocialização 
ou até de socialização 
de quem efetivamente 
nunca fez parte de uma 
comunidade. É mais um 
instrumento que apre-
sentamos para a pessoa 
encarcerada para dizer 
que nós acreditamos na 
sua plena recuperação”.
 Ao ser implemen-
tado nas unidades prisio-
nais de Juiz de Fora, os 
detentos participantes 
do projeto terão acompa-
nhamento individual de 
professores, que serão os 
responsáveis pela avalia-
ção da qualidade da lei-
tura e das resenhas feitas 
pelos presos.

Pastoral Carcerária entrega
livros arrecadados em projeto de 

remição de pena pela leitura
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

A Páscoa do Pastor

 No último dia 
04 de abril, a Igreja no 
Brasil assistiu ao passa-
mento de um dos seus 
melhores pastores. Era a 
Páscoa definitiva do Ar-
cebispo Dom Clóvis Frai-
ner, que serviu à Provín-
cia Eclesiástica de Juiz 
de Fora por 10 anos, pre-
cisamente de 15 de agos-
to de 1991 a 28 de no-
vembro de 2001, quando 
recebeu, a seu pedido, o 
direito de voltar a atuar 
como simples frade ca-
puchinho, se tornando 
Arcebispo Emérito. Com 
70 anos, retornou para o 
Rio Grande do Sul, seu 
Estado de origem, viven-
do junto aos seus irmãos 
de Ordem no Conven-
to Capuchinho de Porto 
Alegre e depois, a par-
tir de 2014, em Caxias 
do Sul. Ainda pleno de 
saúde, pôde continuar a 
servir ao Povo de Deus, 

realizando, com alegria 
e disposição de alma, 
sua vocação francisca-
na, no ideal da pobreza 
evangélica e desapego 
das coisas deste mundo. 
Dedicou-se aos estudos, 
sobretudo bíblicos e à 
Pastoral.
 Embora tivesse 
o direito de continuar a 
apresentar-se como Bis-
po, pois mesmo aposen-
tado o Emérito nunca 
perde seu caráter epis-
copal impresso-lhe na 
alma pelo sacramento da 
Ordem, preferia assinar 
como Frei Clóvis-OFM-
Cap, demonstrando sua 
inata humildade e espí-
rito de servidor do Evan-
gelho, sem preocupação 
com qualquer destaque 
humano.
 Nos 10 anos em 
que viveu em Juiz de 
Fora ficou conhecido 
como homem de Deus, 
culto, inteligente e de-
dicadíssimo à formação 
bíblico-catequética do 
povo, seja nas paróquias 
da sede, seja nas demais 
36 cidades que compõe a 
Arquidiocese juiz-fora-
na. Profundo conhecedor 
da Bíblia, destacou-se 
pela sua capacidade de 
evangelizar, de propor 
cursos e outros instru-
mentos didáticos sobre 

a Palavra de Deus, pu-
blicando folhetos de ins-
trução popular que ele 
mesmo redigia e impri-
mia na pequena gráfica 
que montou junto à sua 
residência, distribuindo-
os abundantemente com 
a ajuda dos padres, diá-
conos e leigos.
 Conhecedor da 
arte musical, compôs 
hinos e cânticos para a 
Liturgia, ensinando-os 
pessoalmente às comuni-
dades, animando-as para 
a missão e para o amor a 
Deus e ao próximo, se-
meando a paz, o perdão, 
a concórdia e a justiça. 
Com seu jeito muito pe-
culiar, brincava como se 
estivesse falando sério e 
falava sério como se es-
tivesse brincando. Con-
vidava frequentemente 
os padres para estarem 
com ele em sua residên-
cia, à qual ajuntou pe-
quena área onde cons-
truiu uma espécie de 
cozinha do jeito gaúcho, 
servindo churrascos que 
ele mesmo preparava, 
com participação de um 
irmão franciscano que 
o ajudava nos trabalhos 
pastorais.
 Antes de vir para 
Juiz de Fora, serviu à 
Igreja como Arcebispo 
de Manaus (AM) por seis 

anos, de janeiro de 1985 
até maio de 1991, trans-
ferido da Prelazia de Co-
xim (MS), para a qual foi 
nomeado primeiro Bispo 
por São João Paulo II, 
ali tomando posse no dia 
14 maio de 1978. Nestas 
áreas eminentemente 
missionárias, apendeu a 
doar-se inteira e indivi-
samente à ação de anun-
ciar o Evangelho com 
amor e destemor, e pre-
parar missionários para 
irem pelo mundo afora 
a anunciar o Evangelho 
a toda criatura. Presidia 
a liturgia com gosto e 
muitas vezes se emocio-
nava, sobretudo, quando 
ordenava um novo pa-
dre, certo de que estava 
garantido a continuidade 
da obra de Cristo para a 
salvação do mundo. 
 Seu falecimento, 
verificado nestes dias de 
preparação próxima para 
a Páscoa, cai-nos na alma 
como um aceno de Deus 
que presenteia aquele 
que vai e deixa marcas 
indeléveis de religiosida-
de genuína nas pessoas 
que ficam, para que se-
jam firmes na fé, dedica-
das na ação de anunciar 
a Palavra de Deus, viven-
ciando-a na simplicidade 
do dia a dia, tal qual fez 
Francisco de Assis.

 Seu corpo foi pie-
dosamente velado na ca-
pela São Frei Pio, junto 
ao Convento dos Capu-
chinhos, em Caxias do 
Sul (RS), e transportado 
à Matriz da Imaculada 
Conceição, onde foi ce-
lebrada a Missa da Res-
sureição, com as santas 
Exéquias, às 16h do dia 
05 de abril. Ali estava a 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora representada pelo 
seu Vigário Geral, Mon-
senhor Luiz Carlos de 
Paula e o Vigário Epis-
copal para o Mundo da 
Caridade, Padre José de 
Anchieta Moura Lima, 
que enviamos em nosso 
nome pessoal e de toda a 
Província Eclesiástica.
 Associados aos 
sentimentos de pesar e de 
firme fé na ressurreição 
vivenciados pela família 
franciscana nesta hora 
de despedida, mormente 
os capuchinhos do Sul, a 
nossa Igreja Particular 
de Juiz de Fora agrade-
ce a Deus pelo extraor-
dinário Pastor que teve 
por uma década, ser-
vindo com tanto ardor, 
deixando marcas fortes 
de apóstolo dedicado e 
autêntico religioso que 
passou entre nós como 
verdadeiro anunciador 
da Paz e do Bem!
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Arquidiocese celebra Semana Santa com intensa programação

 A Semana Santa 
na Arquidiocese de Juiz 
de Fora contou com uma 
intensa programação, 
tanto na Catedral Metro-
politana, quanto nas 90 
Paróquias que compõem 
nossa Igreja Particular. 
Foram várias celebrações, 
mutirão de confissões, 
procissões e encenações 
que lembraram a paixão, 
morte e ressurreição de 
Cristo. Em toda a Arqui-
diocese, milhares de fiéis 
participaram das progra-
mações.
 Na terça-feira, em 
dia 11, em Juiz de Fora, 
a Procissão do Encontro 
culminou no adro da Ca-
tedral Metropolitana. As 
procissões com as ima-
gens do Senhor dos Pas-
sos e de Nossa Senhora 

das Dores saíram, res-
pectivamente, da Capela 
da Santa Casa de Miseri-
córdia e da Igreja São Se-
bastião, ambas no Centro 
de Juiz de Fora.
 Antes das procis-
sões, os fiéis participa-
ram de celebrações nas 
duas igrejas. Na Capela 
Senhor dos Passos, na 
Santa Casa, a missa foi 
presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira, e con-
celebrada pelo Vigário 
Geral da Arquidiocese, 
Monsenhor Miguel Fala-
bella de Castro. O Diáco-
no Waldeci Rodrigues da 
Silva também esteve pre-
sente. Após a Celebração 
Eucarística, o Arcebispo 
acompanhou a procissão 
até a Catedral.

 Na Igreja São 
Sebastião, a missa foi 
presidida pelo Vigário 
Geral da Arquidiocese, 
Monsenhor Luiz Carlos 
de Paula, e concelebrada 
pelos padres Welington 
Nascimento de Souza e 
Norbert Ernst Prittwitz, 
SVD. O Diácono Adelmo 
Resende de Carvalho au-
xiliou na celebração.
 Ao falar sobre a 
importância do momento 
do encontro entre Nossa 
Senhora e Cristo, Dom 
Gil o caracterizou como 
de grande significação na 
vivência da Semana San-
ta, no qual convivemos 
com o Senhor na Sua dor, 
para depois experimen-
tarmos a Sua vitória. “Em 
Maria, nós encontramos 
o sinal da fortaleza de 

alguém que foi capaz de 
enfrentar sofrimentos tão 
pesados, sem nunca per-
der a confiança em Deus. 
Esse momento do encon-
tro nos impulsiona para 
que, imitando-a, sejamos 
firmes diante dos sofri-
mentos, sejam físicos, 
morais ou espirituais, e 
nunca percamos a nossa 
confiança na proteção di-
vina”.
 Na quarta-feira, 
a programação começou 
às 07h na Catedral, com 
a celebração da Santa 
Missa. O Arcebispo, em 
sua homilia a partir do 
Evangelho do dia recor-
dou aos fiéis o dever de 
rever sempre a autentici-
dade de nossa fé, não nos 
permitindo agir apenas 
por costume estabeleci-
do. “Acostumar-se com 
as coisas sagradas e não 
dar verdadeiro espaço 
para Deus agir em nossos 
corações é muito perigo-

so”, completou.
 Outro ponto im-
portante que Dom Gil 
destacou foi que “temos 
que observar se em nos-
sa caminhada terrena es-
tamos cometendo algum 
tipo de traição. É preciso 
estar sempre atento para 
permitir que Deus nos 
modele a cada dia.”
 Na quinta-feira, 
13 de abril, milhares de 
fiéis participaram da 
Missa dos Santos Óleos 
na Catedral. A solenida-
de contou com a partici-
pação de quase todos os 
padres e diáconos da Ar-
quidiocese, salvo alguns 
que não puderam parti-
cipar devido a problemas 
de saúde ou motivos pes-
soais, recebendo do Ar-
cebispo a devida licença 
para ausentarem-se.
 Dom Gil explicou 
o significado da celebra-
ção. “A quinta-feira santa 
é um dia muito especial 

Missa dos Santos Óleos com o Clero da Arquidiocese na Catedral de Juiz de Fora,
presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Gil Antônio Moreira. Foto: Leandro Novaes

Procissão do Encontro foi realizada na terça-feira santa
pelas ruas centrais de Juiz de Fora. Foto: Danielle Quinelato
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Arquidiocese celebra Semana Santa com intensa programação
para nós, pois é o dia em 
que celebramos a insti-
tuição do sacerdócio. Je-
sus deu aos Apóstolos a 
graça de participarem de 
Seu  único e eterno sacer-
dócio  e de agirem como 
tal em seu nome, Actio 
in persona Christi. Por-
tanto, os padres e bispos, 
humildemente, dão con-
tinuidade ao sacerdócio 
de Cristo, anunciando a 
Palavra e atualizando a 
salvação de toda a huma-
nidade. Neste dia, tam-
bém, ocorre a bênção dos 
Santos Óleos, que são en-
tregues aos padres para 
serem usados nas cele-
brações no decorrer do 
ano”.
 À noite, a Santa 
Missa recordou o episó-
dio da Última Ceia, no 
qual Jesus Cristo ofere-
ceu o seu Corpo e Sangue 
sob as espécies do Pão e 
do Vinho. Durante a cele-
bração, que abre o Tríduo 

Pascal, ocorreu ainda a 
cerimônia do Lava-Pés e 
o sermão do Novo Man-
damento.
 Dom Gil ainda 
lembrou os gestos e pa-
lavras de Cristo na Últi-
ma Ceia, quando também 
instituiu a Sagrada Euca-
ristia. “Nesta celebração 
podemos, emocionados, 
escutar as últimas pala-
vras de Jesus antes de ser 
condenado e entrar no 
doloroso processo da pai-
xão. Sua lição final e de-
finitiva é o mandamento 
novo: ‘amai-vos uns aos 
outros como eu vos amei’. 
Suas palavras se tornam 
gesto, quando, depondo 
seu manto, cinge-se de 
uma toalha e lava os pés 
dos Seus discípulos, ensi-
nando a grande lição do 
serviço, como expressão 
do amor a Deus e ao pró-
ximo”.
 Na sexta-feira, 14 
de abril, a Catedral se-

diou duas cerimônias: 
a Solene Ação Litúrgica 
das 15h, horário em que 
Cristo morreu crucifica-
do, e o Descendimento da 
Cruz, à noite. Ambas as 
celebrações foram con-
duzidas por Dom Gil e 
contaram com a presença 
dos padres da Catedral.
 A Ação Litúrgica, 
como indicam as normas 
do rito, começou com a 
prostração dos religio-
sos diante do altar, lem-
brando a inteira doação 
de Cristo na cruz. Logo 
após, houve Liturgia da 
Palavra, Oração Univer-
sal e Adoração a Cristo 
na cruz, seguida da Co-
munhão Eucarística. No 
fim da cerimônia, os fiéis 
presentes puderam os-
cular respeitosamente a 

santa Cruz”.
 Na celebração do 
Descendimento da Cruz, 
à noite, Dom Gil também 
foi o responsável pelo 
sermão que levou os pre-
sentes a refletirem sobre 
a paixão e morte do Se-
nhor. Em sua fala, o Ar-
cebispo lembrou as sete 
últimas palavras ditas 
por Cristo antes de mor-
rer na cruz e associou o 
sofrimento de Jesus e 
Maria à vida dos encarce-
rados das penitenciárias 
de Juiz de Fora, que en-
frentam o injustificável 
problema da superlota-
ção. 
 Na manhã de do-
mingo, 16 de abril, Dom 
Gil celebrou a Missa de 
Páscoa, às 10h, na Ca-
tedral. O momento foi 

concelebrado pelo Mon-
senhor Luiz Carlos de 
Paula, e contou com a 
participação de milhares 
de fiéis. A celebração teve 
transmissão ao vivo pela 
WebTV A Voz Católica, 
pertencente à Arquidio-
cese de Juiz de Fora.
 Dom Gil deu início 
à sua homilia desejando 
uma feliz e santa Pás-
coa a todos os presentes, 
ressaltando que a Igreja 
estava celebrando o mo-
mento mais importante 
do calendário litúrgico 
cristão. “No dia da Pás-
coa, nós manifestamos 
nossa fé, publicamente, 
diante daqueles que não 
creem ou que ainda estão 
em estado de conversão. 
Cristo é o caminho, a ver-
dade e a vida”.

Missa dos Santos Óleos com o Clero da Arquidiocese na Catedral de Juiz de Fora,
presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Gil Antônio Moreira. Foto: Leandro Novaes

Sermão do Descendimento da Cruz na noite de sexta-feira da Paixão
aconteceu no adro da Catedral Metropolitana. Foto: Danielle Quinelato
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Mensagem de Páscoa do Papa Francisco

Catequese do Papa

 

Sacada da Basílica Vaticana, 16 de abril de 2017

Queridos irmãos
e irmãs,

 Hoje, em todo o 
mundo, a Igreja renova 
o anúncio maravilhoso 
dos primeiros discípu-
los: “Jesus ressuscitou!” 
– “Ressuscitou verda-
deiramente, como havia 
predito!”
A antiga festa da Páscoa, 
memorial da libertação 
do povo hebreu da es-
cravidão, alcança aqui o 
seu cumprimento: Jesus 
Cristo, com a sua res-
surreição, libertou-nos 
da escravidão do pecado 
e da morte e abriu-nos 
a passagem para a vida 
eterna.
 Todos nós, quan-
do nos deixamos domi-
nar pelo pecado, perde-
mos o caminho certo e 
vagamos como ovelhas 
perdidas. Mas o próprio 
Deus, o nosso Pastor, 
veio procurar-nos e, para 
nos salvar, abaixou-Se 
até à humilhação da cruz. 
E hoje podemos procla-
mar: “Ressuscitou o bom 
Pastor, que deu a vida 
pelas suas ovelhas e Se 
entregou à morte pelo 
seu rebanho. Aleluia!” 
(Missal Romano, IV Do-

mingo de Páscoa, Antífona 
da Comunhão).
 Através dos tem-
pos, o Pastor ressuscitado 
não Se cansa de nos procu-
rar, a nós seus irmãos ex-
traviados nos desertos do 
mundo. E, com os sinais 
da Paixão – as feridas do 
seu amor misericordioso 
–, atrai-nos ao seu cami-
nho, o caminho da vida. 
Também hoje Ele toma so-
bre os seus ombros muitos 
dos nossos irmãos e irmãs 
oprimidos pelo mal nas 
suas mais variadas for-
mas.
 O Pastor ressusci-
tado vai à procura de quem 
se extraviou nos labirintos 
da solidão e da marginali-
zação; vai ao seu encontro 
através de irmãos e irmãs 
que sabem aproximar-se 
com respeito e ternura e fa-
zer sentir àquelas pessoas 
a voz d’Ele, uma voz nunca 
esquecida, que as chama à 
amizade com Deus.
 Cuida de quantos 
são vítimas de escravidões 
antigas e novas: trabalhos 
desumanos,	 tráficos	 ilíci-
tos, exploração e discri-
minação, dependências 
graves. Cuida das crian-
ças e adolescentes que 
se veem privados da sua 

vida despreocupada para 
ser explorados; e de quem 
tem o coração ferido pelas 
violências que sofre den-
tro das paredes da própria 
casa.
 O Pastor ressusci-
tado faz-Se companheiro 
de viagem das pessoas que 
são forçadas a deixar a sua 
terra por causa de con-
flitos	 armados,	 ataques	
terroristas, carestias, re-
gimes opressores. A estes 
migrantes forçados, Ele 
faz encontrar, sob cada 
ângulo do céu, irmãos que 
compartilham o pão e a 
esperança no caminho co-
mum.
 Nas vicissitudes 
complexas e por vezes 
dramáticas dos povos, que 
o Senhor ressuscitado guie 
os passos de quem procura 
a justiça e a paz; e dê aos 
responsáveis das nações a 
coragem de evitar a propa-
gação	dos	conflitos	e	deter	
o	tráfico	das	armas.
 Concretamente nos 
tempos que correm, sus-
tente os esforços de quan-
tos trabalham ativamente 
para levar alívio e conforto 
à população civil na Síria, 
a amada e martirizada Sí-
ria, vítima de uma guerra 
que não cessa de semear 

horrores e morte. Ontem 
mesmo teve lugar o últi-
mo ataque vergonhoso aos 
refugiados em fuga, que 
deixou numerosos mortos 
e feridos. Conceda paz a 
todo o Oriente Médio, a 
começar pela Terra Santa, 
bem como ao Iraque e ao 
Iémen.
 Não falte a proxi-
midade do Bom Pastor às 
populações do Sudão do 
Sul, do Sudão, da Somália 
e da República Democrá-
tica do Congo, que sofrem 
o	 perdurar	 de	 conflitos,	
agravados pela gravíssima 
carestia que está a afetar 
algumas regiões da África.
 Jesus ressuscita-
do sustente os esforços 
de quantos estão empe-
nhados, especialmente na 
América Latina, em ga-
rantir o bem comum das 
várias nações, por vezes 
marcadas por tensões po-
líticas e sociais que, em 
alguns casos, desemboca-
ram em violência. Que seja 
possível construir pontes 
de diálogo, perseverando 
na	luta	contra	o	flagelo	da	
corrupção e na busca de 
soluções	 pacíficas	 viáveis	
para as controvérsias, para 
o progresso e a consolida-
ção das instituições demo-

cráticas, no pleno respei-
to pelo estado de direito.
 Que o Bom Pas-
tor ajude a Ucrânia, ator-
mentada ainda por um 
conflito	 sangrento,	 a	 re-
encontrar a concórdia, e 
acompanhe as iniciativas 
tendentes a aliviar os dra-
mas de quantos sofrem as 
suas consequências.
 O Senhor ressus-
citado, que não cessa de 
cumular o continente eu-
ropeu com a sua bênção, 
dê esperança a quantos 
atravessam momentos 
de	crise	e	dificuldade,	no-
meadamente por causa 
da grande falta de em-
prego, sobretudo para os 
jovens.
 Queridos irmãos 
e irmãs, este ano, nós, os 
crentes de todas as deno-
minações cristãs, celebra-
mos juntos a Páscoa. As-
sim ressoa, a uma só voz, 
em todas as partes da ter-
ra, o mais belo anúncio: 
“O Senhor ressuscitou 
verdadeiramente, como 
havia predito!” Ele, que 
venceu as trevas do pe-
cado e da morte, conceda 
paz aos nossos dias.

Feliz Páscoa!

Programação
Sexta-feira - 02 de junho
18h- Credenciamento
19h- Oração e Solenidade de abertura
20h – A comunicação do Papa Francisco (mesa de 
abertura com Pe. Antônio Camilo e professor Mozahir 
Salomão)
20h50 – Intervenções
21h30 – Coffee / Encerramento

Sábado - 03 de junho
08h – Café da manhã
08h30 – Oração Inicial
09h – Palestra: Comunicação na Igreja: assessoria de 
imprensa, pascom (Pe. Rafael Vieira)
10h15 – Coffee break
10h30 - Palestra: Crimes na internet
               (Dra. Helen Sardenberg)
12h – Almoço
13h30	–	Oficinas					
-	Fotografia	(André	Fachetti)
- Sonorização (Wilson Donni)
- Produção de textos (Aline Ferreira)
- Redes sociais (Marcus Tullius e Davidson)
- Pascom (Pe. Antônio Camilo e Janaína Gonçalves)
16h00 – Coffee break
16h30 – Missa de Encerramento
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Entretenimento e Catequese
Para colorir

Encontro de Educadores Católicos reúne 130 
pessoas no prédio da Cúria Metropolitana

 Na manhã do últi-
mo dia 08 de abril, cerca de 
130 pessoas participaram do 
X Encontro de Educadores 
Católicos de Juiz de Fora, 
realizado no auditório Ma-
ter Ecclesiae, no prédio da 
Cúria Metropolitana de Juiz 
de Fora. O evento teve início 
às 8h, com a celebração da 
Santa Missa presidida pelo 
Arcebispo Dom Gil Antônio 
Moreira. Em seguida, todos 
assistiram a uma palestra 
com o professor Ailton Dias 
de Melo, que abordou o tema 
“Olhar além do que se pode 
ver”.
 Dom Gil ressaltou 
que “os professores são soli-
citados a transmitir aos alu-
nos, além das matérias obri-
gatórias, a formação integral 
para a própria vida. Todos os 
anos, temos tido uma acolhi-
da muito grande a este convi-
te. Nosso objetivo é fazer com 
que	eles	 reflitam	sobre	a	 fé,	
que é algo muito importante 

na educação dos jovens”.
 A Diretora do Colé-
gio Santos Anjos e integrante 
da Pastoral das Escolas Ca-
tólicas, Cátia Maria Rodri-
gues da Silva, destacou que 
o evento é aberto para todos 
os educadores das escolas 

católicas, não só os profes-
sores, mas todos aqueles que 
trabalham e estão envolvidos 
na educação dos alunos. Ela 
ressalta ainda o crescimento 
do encontro. “Este encontro 
acontece uma vez por ano. 
Anteriormente, era realiza-

do nas escolas, mas devido 
ao grande número de parti-
cipantes, optamos por fazer 
aqui na Cúria este ano. É 
um momento celebrativo, de 
encontro com nosso pastor 
Dom Gil e também de re-
flexão	do	nosso	papel	 como	

educadores”.
 O palestrante do 
dia, Professor Ailton Dias de 
Melo, explicou que a propos-
ta da palestra é fazer uma pro-
vocação com relação à forma 
de pensar o mundo contem-
porâneo,	os	desafios	da	atu-
alidade. “A grande questão 
é fazer com que as escolas, 
através dos professores, se-
jam abertas às necessidades, 
oportunidades e demandas 
que os alunos têm atualmen-
te. Portanto, nosso objetivo é 
mostrar que a escola precisa 
de novas perspectivas, novas 
formas de fazer a educação”.
 Essa foi a décima edi-
ção do encontro, que aconte-
ce tradicionalmente no perí-
odo da Quaresma, dias antes 
da Páscoa. Durante a aber-
tura, Dom Gil pediu a todos 
que rezassem em sufrágio de 
Dom Clóvis Frainer, Arcebis-
po Emérito da Arquidiocese 
de Juiz de Fora, falecido no 
dia 04 de abril.

Encontro de Educadores Católicos na Cúria Metropolitana. Foto: Leandro Novaes

Comunidade Jovens
Missionários
Continentais

Primeira Missão
de 2017

30 de abril, a partir das 8h
Domingo

Paróquia Santíssima
Trindade

(Furtado de Menezes, Poço Rico e Olavo Costa)
Juiz de Fora - MG
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Homenagens Especiais

Dom Paulo Alves Romão
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Padre João Baptista Adário
Estimado Padre da Arquidiocese de Juiz de Fora

Dom Paulo Alves Romão. Foto: Divulgação

Pe. João Baptista Adário. Foto: Divulgação

 Dom Paulo Alves 

Romão nasceu em 06 de 

abril de 1964, em Bar-

ra do Jacaré, Diocese de 

Jacarezinho, Estado do 

Paraná. Obteve grau de 

Bacharel	 em	 Filosofia	

na Faculdade Eclesiásti-

ca João Paulo II (1991 – 

1992) e em Teologia pelo 

Instituto Superior de Te-

ologia da Arquidiocese 

do Rio de Janeiro (1993 

– 1997). 

 Foi ordenado sa-

cerdote em 28 de junho 

de 1997. Obteve o grau de 

Mestre (1997 – 1998) e de 

Doutor em Teologia Sis-

temática Pastoral (2007 

– 2012) pela Pontifícia 

Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC-

Rio), defendendo a tese 

“A estrutura sacramental 

da	 história	 salvífica:	 es-

tudo comparado Edward 

Schillebeelx e Luigi Gius-

sani”.

 Na Arquidiocese 

de São Sebastião do Rio 

de Janeiro, foi Diretor 

Espiritual do Seminário 

Arquidiocesano São José 

(1997 – 1999); Professor 

do Instituto Superior de 

Teologia da Arquidio-

cese do Rio de Janeiro, 

Professor da Pontifícia 

Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (1998 – 

2016); Responsável Dio-

cesano do Movimento 

Comunhão e Libertação 

(2001 – 2016); Diretor 

do Departamento de En-

sino Religioso da Arqui-

diocese de São Sebastião 

do Rio de Janeiro (2002 

– 2016); Professor do 

Instituto Superior de Ci-

ências Religiosas (2004 – 

2005); Responsável pela 

Pastoral da Educação 

desta Arquidiocese (2009 

– 2016); Pároco da Paró-

quia Bom Pastor (2011 – 

2016) e Diretor Espiritual 

do Seminário Propedêuti-

co Rainha dos Apóstolos 

(2016).

 No último dia 07 

de dezembro, o então 

Pároco da Paróquia Bom 

Pastor, Paulo Alves Ro-

mão foi nomeado pelo 

Papa Francisco Bispo ti-

tular de “Calama” e Au-

xiliar do governo pastoral 

do Cardeal Dom Orani 

João Tempesta. Foi orde-

nado junto com Dom Joel 

Portella Amado, a quem 

homenageamos na última 

edição. Agora, no episco-

pado, Dom Paulo pode-

rá contribuir ainda mais 

com os serviços da Igreja.

da UFES, em Vitória-ES 
(1968); e em Ciências Te-
ológicas, pela Faculdade 
de Teologia do Seminário 
Santo Antônio, em Juiz de 
Fora (1992).
 Antes de dedicar-
se ao sacerdócio, João 
Adário foi funcionário do 
Estado de Minas Gerais, 
onde lecionou História 
Geral e do Brasil e Ini-
ciação às Ciências Físicas 
e Biológicas. Foi ainda 
advogado na Comarca de 
Juiz de Fora e casado com 
Maria Imaculada da Silva 
Adário, em 1959. Com o 
falecimento de sua espo-
sa,	ficou	viúvo	em	1996.
 Em 2003, foi ad-
mitido nos Ministérios de 
Leitor e Acólito, sendo or-
denado Diácono em 28 de 
dezembro daquele mesmo 
ano. Sua ordenação sacer-
dotal ocorreu na Catedral 
Metropolitana de Juiz de 
Fora, em 15 de fevereiro 
de 2004, pelas mãos de 

Dom Eurico dos Santos 
Veloso, Arcebispo à épo-
ca.
 Como Diácono, 
atuou na Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário, em 
Juiz de Fora, entre dezem-
bro de 2003 e fevereiro 
de 2004. Já como Sacer-
dote, atuou como Vigário 
na Paróquia São Geraldo, 
em Juiz Fora (2004) e Pá-
roco da Paróquia Santo 
Antônio, em Passa Vinte 
(MG).
 Foi ainda Capelão 
na Casa São Vicente, da 
Forania Santo Antônio; 
Assistente Espiritual na 
Legião de Maria e Juiz 
da Província Eclesiástica 
Interdiocesana (Juiz de 
Fora, Leopoldina e São 
João del Rei).
 Por sua dedicação 
ao serviço da Igreja, te-
mos imensa satisfação em 
homenagear este querido 
filho	de	nossa	 Igreja	Par-
ticular.

 Padre João Baptis-
ta Adário é natural de Juiz 
de	Fora,	filho	do	casal	An-
tônio Adário e Sylvia da 
Silva Adário. Nasceu em 
24 de junho de 1930.
 Iniciou seus estu-
dos no Instituto Granbery, 
ingressando depois no 
Seminário Menor Nossa 
Senhora da Boa Morte, na 
cidade de Mariana (1948 
– 1949), transferindo-se 
no ano seguinte para o 
Seminário Menor Santo 
Antônio, em Juiz de Fora.
 Entre 1951 e 1954, 
cursou a faculdade de Fi-
losofia	 no	 Seminário	 Ar-
quidiocesano São José, 
no Rio de Janeiro. Já o 
curso de Teologia foi feito 
no Instituto Teológico Ar-
quidiocesano Santo Antô-
nio, em Juiz de Fora. Tem 
formação ainda em His-
tória, pela Faculdade de 
Filosofia	da	UFJF	 (1961);	
em Ciências Jurídicas, 
pela Faculdade de Direito 


