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Salve a Mãe Aparecida

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br

e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf

 A imagem de Nos-

sa Senhora Aparecida foi 

encontrada no rio Paraí-

ba do Sul no ano de 1717. 

Foi considerado um mi-

lagre pescar primeiro o 

corpo e depois a cabeça 

da imagem.  Outro pon-

to singular é que depois 

dos pescadores terem 

passado horas a fio ten-

tando pegar peixes e não 

terem conseguido, após 

o encontro da imagem, 

os peixes vieram abun-

dantes nas redes. Sinal 

do céu como no milagre 

da pesca milagrosa pres-

crita no Evangelho. 

 Passaram-se 300 

anos! São “300 anos de 

bênçãos”, com relatos 

extraordinários, docu-

mentados na sala das 

promessas, que teste-

munham curas, mila-

gres, vitórias e liberta-

ções.  Para comemorar 

-  de maneira espiritual 

e catequética - a Con-

ferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) 

instituiu o Ano Nacional 

Mariano.  O Santuário 

Nacional de Aparecida, 

por sua vez, criou uma 

programação especial, 

cheia de fé e devoção, na 

qual imagens peregrinas 

foram enviadas a diver-

sas arqui(dioceses). Mis-

sionários Redentoristas 

levaram a cada capital 

do país uma imagem fac 

símile da Padroeira. Du-

rante a peregrinação, fo-

ram colhidas porções de 

terra das capitais brasi-

leiras que compuseram 

uma coroa especial para 

Nossa Senhora Apareci-

da.

 A festa já foi pre-

parada. Todos somos 

convidados a participar 

e a tirar proveito espi-

ritual para nossa vida. 

As emissoras católicas 

de TV transmitirão os 

festejos de Aparecida. 

Entretanto, em todo 

Brasil, em cada canto, 

se celebrará nossa ex-

celsa padroeira. No site 

da nossa Arquidiocese 

e através da Radio Ca-

tedral FM 102,3, o lei-

tor poderá ter acesso 

às programações. Nesta 

edição, convidamos você 

para a grande celebra-

ção arquidiocesana no 

dia 12 de outubro segui-

da de procissão, saindo 

do estacionamento do 

Shopping Jardim Nor-

te até a Paróquia Nossa 

Sennhora Aparecida, no 

bairro homônimo. 

Viva a Senhora

Aparecida! Viva...

 Entre os últimos 
dias 26 e 28 de setembro, 
foi realizada a sétima edi-
ção do Seminário da Ca-
ridade, promovido pelo 
Vicariato Episcopal para 
Caridade da Arquidioce-
se de Juiz de Fora. Este 
ano, o evento aconteceu 
no Instituto Padre João 
Emílio, com atividades 
regidas pelo tema “Não 
amemos com palavras, 

Instituto Padre João Emílio acolhe 
VII Seminário da Caridade

mas com obras” (1 Jo 
3,18).
 A programação 
teve início com uma pa-
lestra do Vigário Geral da 
Arquidiocese, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, que 
refletiu sobre a passa-
gem bíblica que inspirou 
o tema do Seminário. No 
segundo dia, houve ce-
lebração da Santa Missa 
dedicada à São Vicente de 

Paulo e, na quinta-feira, 
dia 28, foram realizados 
momento orante, avalia-
ção do evento e confrater-
nização.
 O evento contou 
com a participação de 
pessoas que trabalham a 
serviço da caridade, nas 
diaconias, pastorais, as-
sociações e movimentos 
da Igreja Particular de 
Juiz de Fora.
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Santa Tereza de Calcutá: a Madre do Século XX

 “Talvez eu não fale 
a língua deles, mas posso 
sorrir”. Com esta expres-
são, aquela pequena criatu-
ra, de uma estatura espiri-
tual gigantesca, andou pelo 
mundo para somente fazer 
o bem. Tornou-se ícone de 
caridade, de solidariedade, 
de misericórdia e tudo mais 
que agrada a Deus e serve 
aos seres humanos, sobre-
tudo os mais necessitados 
e sofredores. O século XX, 
tão cheio de contradições 
e controvérsias, com duas 
guerras mundiais, cam-
panha abortista, violência 
contra a vida, de crises de 
fé, de desmandos éticos e 
abalos morais e sociais dos 
mais variados, precisava 
de um testemunho como 
o desta mulher que se tor-
nou símbolo de altruísmo, 
desprendimento, oração e 

amor genuíno a Deus.
 O Papa Francisco, 
ao canonizá-la, aos 04 de 
setembro de 2016, afirmou: 
“Madre Teresa, ao longo de 
toda a sua existência, foi 
uma dispensadora genero-
sa da misericórdia divina, 
fazendo-se disponível a 
todos, através do acolhi-
mento e da defesa da vida 
humana, dos nascituros e 
daqueles abandonados e 
descartados. Comprome-
teu-se na defesa da vida, 
proclamando incessante-
mente que ‘quem ainda 
não nasceu é o mais fraco, o 
menor, o mais miserável’”.
 São João Paulo II, 
ao beatificá-la, em 2003, 
proclamou: “Estou pessoal-
mente grato a esta mulher 
corajosa, que senti sempre 
ao meu lado. Ícone do Bom 
Samaritano, ela ia a toda 
a parte para servir Cristo 
nos mais pobres entre os 
pobres. Nem conflitos nem 
guerras conseguiam ser um 
impedimento para ela”.
 Tomada de profun-
do respeito pela dignidade 
da vida, ela não cansava de 
dizer corajosamente: “Se 
ouvirdes que alguma mu-
lher não deseja ter o seu 
menino e pretende abortar, 
procurai convencê-la a tra-
zê-lo a mim. Eu amá-lo-ei, 

vendo nele o sinal do amor 
de Deus”. Toda sua ação 
e todas as suas atividades 
foram marcadas pela pala-
vra de Jesus: “Tudo o que 
fizerdes a um destes meus 
irmãos mais pequeninos, é 
a mim mesmo que estareis 
fazendo” (Mt 25, 40).
 Encarnou de tal 
maneira a vida de Cristo 
em si mesma que, além da 
satisfação de servir a to-
dos, não deixou de passar 
por momentos de grandes 
provações, perseguições, 
incompreensões, críticas, 
calúnias, desilusões e an-
gústias. Pôde vivenciar, 
com isto, o apelo do Mes-
sias: “Quem quiser ser meu 
discípulo, tome sua cruz 
a cada dia e me siga. Pois 
quem quiser salvar a sua 
vida, perdê-la-á, mas quem 
perder a sua vida por causa 
de mim, salvá-la-á” (Lc 9, 
23-24).
 Esta misteriosa rea-
lidade da cruz, a Madre de 
Calcutá vivenciou também 
pela noite escura, espiritual, 
que experimentou, à seme-
lhança de outros grandes 
santos como São João da 
Cruz e Santa Teresa D’Ávila, 
sem, contudo, perderem o 
seu ligame com Deus. Certa 
vez escreveu, tomada pela 
angústia espiritual: “Tão 

profunda ânsia por Deus 
- e ... repulsa - vazio - sem 
fé - sem amor - sem fervor. 
Almas não atrai - O céu não 
significa nada - reze por 
mim para que eu continue 
sorrindo para Ele apesar de 
tudo”.
 Por este sofrimen-
to, também Jesus passou 
na cruz, quando exclamou: 
“Meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonaste?” (Mt 
27, 46). Outra mulher de 
grande expressão espiritu-
al neste século XX, que foi 
Chiara Lubic, soube bem 
explicar tal realidade es-
piritual, com a teologia de 
Jesus Abandonado. Nin-
guém, a meu ver, refletiu 
melhor sobre o sofrimento 
espiritual que a fundadora 
do Movimento dos Focola-
res.
 Teresa de Calcutá 
era missionária por inteiro. 
Sabia equilibrar fé, amor, 
misericórdia, sofrimento, 
desalento e dor. Esta con-
jugação é inevitável aos 
missionários, como afir-
mou Papa Francisco no dia 
25 de junho passado, na 
Oração do Angelus: “Ser 
enviado por Jesus em mis-
são não é garantia de su-
cesso e tampouco protege 
de fracassos e sofrimentos. 
É preciso levar em conside-

ração a possibilidade de re-
jeições e perseguições. Isto 
assusta um pouco, mas é a 
verdade! Assim como Cris-
to foi perseguido pelos ho-
mens, conheceu a rejeição, 
o abandono e a morte na 
Cruz, devemos nos lembrar 
que nenhuma missão cristã 
é sinal de tranquilidade...”.
 Madre Teresa nas-
ceu na Macedônia, aos 26 
de agosto de 1910 e faleceu 
na Índia, em 05 de setembro 
de 1997. Proclamou o Papa 
Francisco: “A sua missão 
nas periferias das cidades 
e nas periferias existenciais 
permanece nos nossos dias 
como um testemunho elo-
quente da proximidade de 
Deus junto dos mais pobres 
entre os pobres”.
 Em 1979, foi agra-
ciada com o Prêmio Mun-
dial da Paz, somando-se 
a vários outros reconhe-
cimentos internacionais. 
Deixa como legado o mode-
lo eloquente de alguém que 
viveu somente para fazer o 
bem, de alma santa inteira-
mente de Deus. Seu exem-
plo nos contagia.
 Sua face aureolada 
vista hoje por todos os lados 
se torna um desafio para o 
mundo, quanto ao amor de 
Deus, a caridade, a justiça, 
a dignidade humana e paz.

 A Comissão Epis-
copal Pastoral para a Co-
municação da Conferên-
cia Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) abriu, 
no último dia 22 de se-
tembro, o período de ins-
crições para os Prêmios 
de Comunicação da enti-
dade, que se estende até o 
dia 31 de janeiro de 2018. 
Cinco prêmios contem-
plam obras e profissio-
nais no campo do Rádio, 
do Cinema, da TV, da Im-
prensa e da Internet.
 Segundo Pe. Ra-
fael Vieira, membro da 
assessoria da Comissão e 
Coordenador da Assesso-
ria de Imprensa da CNBB, 
a grande novidade nesta 
edição é que o candidato 
vai fazer todo o processo 
online. Em qualquer dia, 

CNBB abre inscrições para a 51ª edição 
dos Prêmios de Comunicação

hora e lugar, o interessa-
do poderá acessar o site e 
realizar sua inscrição.
 Pe. Rafael lembra 
que se trata de Prêmios 
semelhantes a outros con-
cedidos por instituições 
brasileiras, mas com uma 
distinção: “os Prêmios da 
CNBB foram nascendo de 
acordo com a percepção 
do episcopado sobre a im-
portância em se destacar 
obras e pessoas em cada 
um dos campos da comu-
nicação”. “Eles são frutos 
de decisões dos bispos 
diante do desenvolvimen-
to da comunicação e das 
suas implicâncias na vida 
dos brasileiros”, afirma.
 Toda a Comissão 
de Comunicação, presi-
dida pelo Arcebispo de 
Diamantina (MG), Dom 

Darci José Nicioli, está 
empenhada na divulga-
ção das inscrições para a 
edição do ano que vem: 
“Teremos, na prática, 
um pouco mais de quatro 
meses para mobilizar o 
Brasil inteiro. Sonhamos 
que nesta edição mais 
pessoas se interessem em 
apresentar seus bons tra-
balhos para serem apre-
ciados pelos júris de es-
pecialistas e dos bispos. 
Os escolhidos, no final do 
processo, na verdade se-
rão representantes de to-
dos os que participarem 
mostrando que se pode 
fazer comunicação, com 
arte e competência, evi-
denciando valores huma-
nos e cristãos”, ressalta o 
assessor.
 A modalidade on-

line vai facilitar o proces-
so de todos os interes-
sados. Um aspecto que 
precisa ser esclarecido, 
segundo Pe. Rafael, é que 
os Prêmios de Comunica-
ção da CNBB não foram 
criados para apenas indi-
car bons trabalhos feitos 
no interior das Paróquias 
e Dioceses, mas em todo 
o conjunto da sociedade 
brasileira. “Os trabalhos 

feitos pelos católicos são 
alegremente acolhidos e 
julgados, mas há também 
muita alegria por parte 
dos organizadores dos 
Prêmios em acolher tra-
balhos feitos em ambien-
tes não confessionais, 
mostrando que valores 
legítimos e que engran-
decem a vida humana ca-
bem em todas as mentes e 
corações”, conclui.

Fonte: CNBB
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Comunicadores refletem sobre a mensagem de 
Cristo e o papel de Maria em retiro espiritual

 Cerca de 40 co-
municadores, entre pro-
fissionais e agentes da 
Pastoral da Comunicação 
(Pascom), participaram, 
no último dia 23 de se-
tembro, do II Retiro dos 
Comunicadores Católicos 
da Província Eclesiástica 
de Juiz de Fora.
 O responsável por 
conduzir o encontro de 
espiritualidade foi o Rei-
tor do Seminário Arqui-
diocesano Santo Antônio, 
Pe. Roberto José da Silva, 
que contou com o auxí-
lio do seminarista Ronny 
Moreira. O Vigário Epis-
copal para Educação, Co-
municação e Cultura da 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora, Pe. Antônio Camilo 
de Paiva, também propôs 
reflexões durante o dia.
 No início da ma-
nhã, os participantes as-
sistiram a uma mensagem 
em vídeo do Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, que não pôde es-
tar presente por conta de 
sua viagem com um grupo 

de peregrinos juiz-foranos 
a santuários marianos da 
Europa. “O trabalho que 
você faz é para Deus. E 
você, como comunicador, 
seja profissional ou agen-
te de pastoral, está traba-
lhando em um ambiente 
religioso e, por isso, o seu 
trabalho deve ser um re-
flexo do amor de Deus e 
do amor ao próximo”, afir-
mou Dom Gil, que é o Bis-
po Referencial da Comis-
são para Comunicação e 
Cultura do Regional Leste 
2 da CNBB.
 Após a mensagem 
do Arcebispo, Pe. Camilo 
conduziu as apresenta-
ções de abertura do reti-
ro. O sacerdote abordou 
a “Comunicação do Papa 
Francisco”, falou sobre a 
mensagem do Sumo Pon-
tífice por ocasião do 51º 
Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais e traçou o 
perfil e as atribuições dos 
profissionais e agentes da 
comunicação eclesial. “O 
importante é saber que 
nós não somos comunica-
dores de uma mensagem 

nossa, mas da mensagem 
de Cristo. Além disso, o 
comunicador católico tem 
que ser capaz de fazer 
uma síntese da sociedade 
com o olhar de Deus. Ele 
deve ser capaz de olhar 
uma realidade de drama, 
de catástrofe, e não sim-

plesmente narrar o que 
está acontecendo ali, mas 
apontar os possíveis ga-
nhos com aquela realida-
de, as possíveis saídas”.
 Pe. Roberto preen-
cheu as horas de retiro com 
meditações sobre a Cruz de 
Cristo e o papel Maria no 
mistério da salvação. Ele 
ainda propôs momentos 
de deserto e, juntamente 
com o seminarista que o 
acompanhou, conduziu 
adoração ao Santíssimo 
Sacramento e oração do 
terço. O pregador do reti-
ro também levou aos pre-
sentes uma reflexão sobre 
o encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, 
acontecido há 300 anos, 
sob a perspectiva da men-
sagem do Papa Francisco 
aos bispos em sua vinda 
ao Brasil, em 2013, para 
a Jornada Mundial da Ju-
ventude.
 Pe. Roberto ressal-
tou a importância da par-
ticipação dos comunica-
dores católicos no Retiro 
Espiritual, no qual podem 
aprofundar a própria fé 

para saberem qual a boa 
notícia a ser comunicada. 
“Eles não são simples pro-
fissionais que transmitem 
notícias, mas têm que ter 
uma base e saber em quê 
nós acreditamos, qual a 
mensagem de Jesus Cris-
to. O comunicador não vai 
transmitir apenas aquilo 
que ele concebe pesso-
almente, mas a partir da 
iluminação da história da 
salvação eternizada em 
Cristo e continuada pela 
Igreja”.
 A segunda edição 
do Retiro Espiritual dos 
Comunicadores da Pro-
víncia Eclesiástica de Juiz 
de Fora foi encerrada com 
a celebração da Santa Mis-
sa, presidida por Pe. Ca-
milo. Após a celebração, o 
balanço feito pelo Vigário 
Episcopal para Comuni-
cação foi positivo. “Eu vi 
a satisfação nos olhos das 
pessoas. Pe. Roberto foi 
muito feliz, muito dinâmi-
co e eu penso que tudo foi 
se encaixando. Houve um 
acrescentar na vida dos 
participantes”, finalizou.

Colaboração: Assessoria  de Imprensa e Rádio Catedral

Pregação conduzida por Pe. Roberto. Foto: Danielle Quinelato

Momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento. Foto: Leandro Novaes
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Mensagem do Papa Francisco para o
Dia Mundial das Missões 2017

Catequese do Papa

Queridos irmãos
e irmãs,

 O Dia Mundial das 
Missões concentra-nos, 
também este ano, na pes-
soa de Jesus, “o primeiro e 
maior evangelizador”, que 
incessantemente nos en-
via a anunciar o Evangelho 
do amor de Deus Pai, com 
a força do Espírito Santo. 
Este Dia convida-nos a re-
fletir novamente sobre a 
missão no coração da fé 
cristã. De fato, a Igreja é, 
por sua natureza, missio-
nária; se assim não for, dei-
xa de ser a Igreja de Cristo, 
não passando de uma as-
sociação entre muitas ou-
tras, que rapidamente veria 
exaurir-se a sua finalidade 
e desapareceria. Por isso, 
somos convidados a inter-
rogar-nos sobre algumas 
questões que tocam a pró-
pria identidade cristã e as 
nossas responsabilidades 
de crentes, num mundo 
baralhado com tantas qui-
meras, ferido por grandes 
frustrações e dilacerado 
por numerosas guerras fra-
tricidas, que injustamen-
te atingem sobretudo os 
inocentes. Qual é o funda-
mento da missão? Qual é o 
coração da missão? Quais 
são as atitudes vitais da 
missão?

A missão e o poder 
transformador do 

Evangelho de Cristo

 A missão da Igreja, 
destinada a todos os ho-
mens de boa vontade, fun-
da-se sobre o poder trans-
formador do Evangelho. 
Este é uma Boa Nova por-
tadora duma alegria con-
tagiante, porque contém e 
oferece uma vida nova: a 
vida de Cristo ressuscitado, 
o qual, comunicando o seu 
Espírito vivificador, torna-
Se para nós Caminho, Ver-
dade e Vida (cf. Jo 14, 6). É 
Caminho que nos convida 
a segui-Lo com confiança 
e coragem. E, seguindo Je-
sus como nosso Caminho, 
fazemos experiência da 
sua Verdade e recebemos 
a sua Vida, que é plena 
comunhão com Deus Pai 
na força do Espírito Santo, 

liberta-nos de toda a forma 
de egoísmo e torna-se fonte 
de criatividade no amor.
 Deus Pai quer esta 
transformação existencial 
dos seus filhos e filhas; uma 
transformação que se ex-
pressa como culto em espíri-
to e verdade (cf. Jo 4, 23-24), 
ou seja, em uma vida ani-
mada pelo Espírito Santo à 
imitação do Filho Jesus para 
glória de Deus Pai. “A glória 
de Deus é o homem vivo”. 
Assim, o anúncio do Evan-
gelho torna-se palavra viva e 
eficaz que realiza o que pro-
clama (cf. Is 55, 10-11), isto é, 
Jesus Cristo, que incessante-
mente se faz carne em cada 
situação humana (cf. Jo 1, 
14).

A missão e o
kairós de Cristo

 Por conseguinte, 
a missão da Igreja não é a 
propagação de uma ideolo-
gia religiosa, nem mesmo a 
proposta de uma ética su-
blime. No mundo, há mui-
tos movimentos capazes de 
apresentar ideais elevados 
ou expressões éticas notá-
veis. Diversamente, através 
da missão da Igreja, é Jesus 
Cristo que continua a evan-
gelizar e agir; e, por isso, 
aquela representa o kairós, 
o tempo propício da salva-
ção na história. Por meio 
da proclamação do Evan-
gelho, Jesus torna-se sem 
cessar nosso contemporâ-
neo, consentindo à pessoa 
que o acolhe com fé e amor 
experimentar a força trans-
formadora do seu Espírito 
de Ressuscitado que fecun-
da o ser humano e a criação, 
como faz a chuva com a ter-
ra. “A sua ressurreição não 
é algo do passado; contém 
uma força de vida que pene-
trou o mundo. Onde parecia 
que tudo morreu, voltam a 
aparecer por todo o lado os 
rebentos da ressurreição. É 
uma força sem igual”.
 L e m b r e m o - n o s 
sempre de que, “ao início 
do ser cristão, não há uma 
decisão ética ou uma grande 
ideia, mas o encontro com 
um acontecimento, com 
uma Pessoa que dá à vida 
um novo horizonte e, desta 
forma, o rumo decisivo”. O 

Evangelho é uma Pessoa, 
que continuamente se ofe-
rece e, a quem a acolhe com 
fé humilde e operosa, con-
tinuamente convida a par-
tilhar a sua vida através de 
uma participação efetiva no 
seu mistério pascal de mor-
te e ressurreição. Assim, por 
meio do Batismo, o Evan-
gelho torna-se fonte de vida 
nova, liberta do domínio do 
pecado, iluminada e trans-
formada pelo Espírito San-
to; através da Confirmação, 
torna-se unção fortalecedora 
que, graças ao mesmo Espí-
rito, indica caminhos e estra-
tégias novas de testemunho 
e proximidade; e, mediante 
a Eucaristia, torna-se ali-
mento do homem novo, “re-
médio de imortalidade”.
 O mundo tem uma 
necessidade essencial do 
Evangelho de Jesus Cristo. 
Ele, através da Igreja, con-
tinua a sua missão de Bom 
Samaritano, curando as fe-
ridas sanguinolentas da hu-
manidade, e a sua missão de 
Bom Pastor, buscando sem 
descanso quem se extraviou 
por veredas enviesadas e 
sem saída. E, graças a Deus, 
não faltam experiências sig-
nificativas que testemunham 
a força transformadora do 
Evangelho. Penso no gesto 
daquele estudante “dinka” 
que, à custa da própria vida, 
protege um estudante da 
tribo “nuer” que ia ser as-
sassinado. Penso naquela 
Celebração Eucarística em 
Kitgum, no norte do Ugan-
da – então ensanguentado 
pelas atrocidades de um 
grupo de rebeldes –, quan-
do um missionário levou as 
pessoas a repetirem as pala-
vras de Jesus na cruz: “Meu 
Deus, meu Deus, porque Me 
abandonaste?” (Mc 15, 34), 
expressando o grito desespe-
rado dos irmãos e irmãs do 
Senhor crucificado. Aquela 
Celebração foi fonte de gran-
de consolação e de muita 
coragem para as pessoas. E 
podemos pensar em tantos 
testemunhos – testemu-
nhos sem conta – de como 
o Evangelho ajuda a superar 
os fechamentos, os conflitos, 
o racismo, o tribalismo, pro-
movendo por todo o lado a 
reconciliação, a fraternidade 
e a partilha entre todos.

A missão inspira uma 
espiritualidade de êxo-

do, peregrinação e exílio 
contínuos

 A missão da Igreja é 
animada por uma espiritu-
alidade de êxodo contínuo. 
Trata-se de “sair da própria 
comodidade e ter a coragem 
de alcançar todas as peri-
ferias que precisam da luz 
do Evangelho”. A missão da 
Igreja encoraja a uma atitude 
de peregrinação contínua 
através dos vários desertos 
da vida, através das várias 
experiências de fome e sede 
de verdade e justiça. A mis-
são da Igreja inspira uma ex-
periência de exílio contínuo, 
para fazer sentir ao homem 
sedento de infinito a sua con-
dição de exilado a caminho 
da pátria definitiva, penden-
te entre o “já” e o “ainda não” 
do Reino dos Céus.
 A missão adverte a 
Igreja de que não é fim em 
si mesma, mas instrumento 
e mediação do Reino. Uma 
Igreja autorreferencial, que 
se compraza dos sucessos 
terrenos, não é a Igreja de 
Cristo, seu corpo crucificado 
e glorioso. Por isso mesmo, 
é preferível “uma Igreja aci-
dentada, ferida e enlameada 
por ter saído pelas estradas, 
a uma Igreja enferma pelo 
fechamento e a comodidade 
de se agarrar às próprias se-
guranças”.

Os jovens,
esperança da missão

 Os jovens são a espe-
rança da missão. A pessoa de 
Jesus e a Boa Nova procla-
mada por Ele continuam a 
fascinar muitos jovens. Estes 
buscam percursos onde pos-
sam concretizar a coragem 
e os ímpetos do coração ao 
serviço da humanidade. “São 
muitos os jovens que se soli-
darizam contra os males do 
mundo, aderindo a várias 
formas de militância e volun-
tariado. (...) Como é bom que 
os jovens sejam ‘caminheiros 
da fé’, felizes por levarem Je-
sus Cristo a cada esquina, a 
cada praça, a cada canto da 
terra!”. A próxima Assem-
bleia Geral Ordinária do Sí-
nodo dos Bispos, que terá 
lugar em 2018 sobre o tema 

“Os jovens, a fé e o discerni-
mento vocacional”, revela-
se uma ocasião providencial 
para envolver os jovens na 
responsabilidade missioná-
ria comum, que precisa da 
sua rica imaginação e criati-
vidade.

O serviço das Obras 
Missionárias Pontifí-

cias

 As Obras Missio-
nárias Pontifícias são um 
instrumento precioso para 
suscitar em cada comuni-
dade cristã o desejo de sair 
das próprias fronteiras e 
das próprias seguranças, 
fazendo-se ao largo a fim 
de anunciar o Evangelho a 
todos. Através de uma es-
piritualidade missionária 
profunda vivida dia-a-dia 
e de um esforço constante 
de formação e animação 
missionária, envolvem-se 
adolescentes, jovens, adul-
tos, famílias, sacerdotes, 
religiosos e religiosas, bis-
pos para que, em cada um, 
cresça um coração mis-
sionário. Promovido pela 
Obra da Propagação da Fé, 
o Dia Mundial das Missões 
é a ocasião propícia para 
o coração missionário das 
comunidades cristãs parti-
cipar, com a oração, com o 
testemunho da vida e com 
a comunhão dos bens, na 
resposta às graves e vastas 
necessidades da evangeliza-
ção.

Missão com Maria, 
Mãe da evangelização

 Queridos irmãos e 
irmãs, façamos missão ins-
pirando-nos em Maria, Mãe 
da evangelização. Movida 
pelo Espírito, Ela acolheu o 
Verbo da vida na profundi-
dade da sua fé humilde. Que 
a Virgem nos ajude a dizer 
o nosso “sim” à urgência de 
fazer ressoar a Boa Nova 
de Jesus no nosso tempo; 
nos obtenha um novo ar-
dor de ressuscitados para 
levar, a todos, o Evangelho 
da vida que vence a morte; 
interceda por nós, a fim de 
podermos ter uma santa 
ousadia de procurar novos 
caminhos para que chegue 
a todos o dom da salvação.

A missão no coração da fé cristã
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Grupo da Arquidiocese faz peregrinação a 
santuários marianos da Europa

 No último dia 16 de 
setembro, o Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Gil Antô-
nio Moreira, presidiu a Santa 
Missa com participação dos 
45 peregrinos que visitaram, 
junto a ele, santuários maria-
nos na Europa. A celebração 
aconteceu na Igreja Bom Pas-
tor, no bairro homônimo.
 A peregrinação aos 
templos marcou o Ano Ma-
riano, celebrado em 2017 por 
conta do Centenário das Apa-
rições de Nossa Senhora de 
Fátima, em Portugal, e os 300 
anos do encontro da Imagem 
de Nossa Senhora Aparecida 
no Rio Paraíba do Sul.
 Os peregrinos conhe-
ceram santuários em Portu-
gal, França e Itália, onde visi-
taram a Praça de São Pedro, 
assistiram à audiência geral 
do Papa Francisco e ainda 
estiveram em outras três ba-
sílicas romanas. O grupo re-
tornou no último dia 30 de 
setembro.
 Durante a viagem, 
Dom Gil enviou seus relatos 
pessoais. De Portugal, escre-
veu: “Lourdes foi uma ex-
periência única. A missa na 
Basílica, o edificante silêncio 
diante da gruta das aparições 
e as orações em voz submissa 
que fizemos , unidos a mi-
lhares de pessoas de várias 
línguas e culturas diferentes, 
mas unidos na força da mes-

ma fé católica, a visita à casa 
onde  nasceu Santa Bernadete 
de Soubirou, a Igreja onde foi 
batizada, a casa paupérrimo 
para onde seus pais tiveram 
de mudar , por causa de uma 
terrível crise financeira na 
região, a magnífica, piedosa 
e emocionante procissão das 
velas às 21h com multidões 
vindas de várias partes do 
mundo, a reza do Terço com 
mudança de idioma de três 
em três Ave Marias... tudo 
para encher a alma e mexer 
com os corações de quem 
ama a Deus e à Sua Mãe , Ma-
ria Santíssima!”
 Em outro momento 
da peregrinação, já no terri-
tório francês, o pastor relatou: 
“Não há como não se emo-
cionar em Lisieux! A missa 

na cripta, onde estão os res-
tos mortais dos pais de Santa 
Terezinha, São Luiz Martin 
e Santa Zélia Martim, levou-
nos à gratidão a Deus pelo 
imenso testemunho de uma 
família verdadeiramente fiel à 
fé cristã. Um casal santo cujas 
cinco filhas se consagraram a 
Deus, quatro como carmeli-
tas e uma como visitandina. 
A basílica é um belo exemplo 
de como evangelizar atra-
vés da arte, com profusão de 
mosaicos bíblicos, litúrgicos e 
catequéticos, tanto na cripta, 
como no corpo da Igreja. 
 Um altar doado pelos 
católicos do Brasil chamou 
à atenção do grupo peregri-
no, apresentando entalhada 
a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida e inscrições em 

português. Um breve texto 
em idioma francês mostrava 
a frase dita por Santa Terezi-
nha: ‘Quando vim para o Car-
melo, foi para a intenção de 
salvar as almas e, sobretudo, 
para rezar pelos padres’. 
 O almoço no refei-
tório das Irmãs, ao lado do 
Carmelo contemplativo, foi 
coberto de alegria, por encon-
trarmos várias Irmãs Brasi-
leiras de uma Congregação 
carmelitana, que serviam 
sorridentes as mesas. Acolhe-
ram-nos com cantos, violão e 
orações em português.  
 Visitar o museu tere-
siano, ver objetos, fotos e es-
critos autênticos da Santinha 
de Lisieux, terminando com 
a oração silenciosa diante da 
imagem dela em posição de 

falecida, emocionou. Maior 
emoção foi quando visitamos, 
em grupos de 8 em 8 pessoas, 
Buissinets, a casa paterna de 
Terezinha, de onde, aos quin-
ze anos, saiu para o Carmelo e 
nunca mais ali voltou. Andar 
nos lugares por onde ela cor-
ria quando criança, no jardim 
ou no quintal, brincando ou 
quando se aquietava ao abra-
ço de seu bom pai, já viúvo, 
para rezar, pareceu voltar ao 
tempo e conviver, mistica-
mente, com aquela Santa fa-
mília.
 Avistar a Catedral 
onde foi o seu batismo dei-
xou gravado na íris de nos-
sos olhos as marcas do amor 
de Deus revelados na alma 
desta jovem extraordinária 
que, vivendo apenas 24 anos, 
conquistou o mundo, sem 
sair um só dia do claustro, se 
tornando, contudo, padroeira 
das missões.
 Não se esquecerá ja-
mais que ela, um dia, disse: 
‘no coração da Igreja, minha 
mãe, eu serei o amor!’. E no 
mesmo  texto, após ter rela-
tado seus estudos bíblicos, 
afirmou: ‘descobri minha 
vocação. Minha vocação é o 
amor!’
 Volta-se de Lisieux 
mais leve, mais sereno, mais 
amoroso, pois é impossível ir 
ao Carmelo e voltar do mes-
mo jeito que lá entrou.

Festa de
Santa Edwiges

Paróquia Sagrado  
Coração de  Jesus

Tema: “Sim de Maria ao Sim de Edwiges”
Novena de 07 a 15 de  outubro

celebração eucaristica todos os dias 19 horas.

Dia 12/10: celebração às 09h
Dia 14/10: celebração às 17h 

Dia 17/10: celebrações às 07h, 09h e 19h 

Dia 16/10 - Dia de Santa Edwiges

Celebrações: 05h / 07h / 09h / 11h / 13h / 15h / 17h / 19h

Após a celebração da  noite haverá
procissão pelas ruas do bairro Bairu.
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Entretenimento e Catequese

Palavra Cruzada

Campanha Missionária 2017: Anunciar a alegria do Evangelho

 Outubro é o mês 
das Missões, um período 
de intensificação das ini-
ciativas de animação e co-
operação missionária em 
todo o mundo. O objetivo 
é sensibilizar, despertar 
vocações missionárias e 
realizar a coleta no Dia 
Mundial das Missões, 
penúltimo domingo de 
outubro (este ano dias 21 
e 22), conforme institu-
ído pelo Papa Pio XI em 
1926. “A alegria do Evan-
gelho para uma Igreja 
em saída”. Este é o tema 
escolhido pelas Pontifí-
cias Obras Missionárias 
(POM) para a Campanha 
Missionária de 2017. É 
o mesmo o tema do 4º 
Congresso Missionário 
Nacional, realizado em 
Recife (PE) no mês de se-

tembro.
 Tudo está em 
sintonia como os ensi-
namentos do Papa Fran-
cisco quando afirma: “A 
alegria do Evangelho 
enche o coração e a vida 
inteira daqueles que se 
encontraram com Jesus”. 
Essa alegria precisa ser 
anunciada pela Igreja que 
caminha unida, em todos 
os tempos e lugares, e em 
perspectiva ad gentes. 
Por isso, o lema: “Juntos 
na missão permanente”.
 O cartaz destaca a 
alegria do Evangelho e a 
Igreja que caminha uni-
da. A arte mostra a Igre-
ja, Povo de Deus, forma-
da por diferentes sujeitos 
da missão (leigos e leigas, 
consagrados e consagra-
das, diáconos, padres, 

bispos e o Papa), repre-
sentantes de todas as 
idades e diversas etnias. 
Todos caminham jun-
tos, depois de terem sido 
encontrados por Jesus 
Cristo, e como Igreja em 
saída, ad gentes, enviada 
a testemunhar a alegria 
do Evangelho em todo 
o mundo. O povo traz a 
Palavra de Deus, fonte 
da missão. Carrega tam-
bém, a Cruz das missões 
jesuíticas, que marcou a 
Bolívia e toda a América 
Latina, no processo de 
evangelização. Este é o 
principal símbolo do 5º 
Congresso Missionário 
Americano (CAM 5) a ser 
realizado na Bolívia em 
2018. As cores missioná-
rias recordam a dimen-
são universal da missão.

Fonte: Pontifícias Obras Missionárias
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Homenagem Especial

Dom Luiz Mancilha Vilela
Arcebispo Metropolitano de Vistória (ES)

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom Luiz Mancilha Vilela. Foto: Divulgação

 Natural de Pouso 
Alto (MG), filho de José 
Vilela de Mancilha e de 
Olívia Mendes de Man-
cilha, cursou o ensino 
fundamental no Seminá-
rio Cristo Rei em Pouso 
Alegre (MG) e o ensino 
médio no Colégio Regina 
Pacis.
 Fez estudos de 
Filosofia no Instituto 
Sagrados Corações, em 
Pindamonhangaba e de 
Teologia na Pontifícia 
Universidade de Minas 
Gerais, em Belo Horizon-
te.
 Foi ordenado pa-
dre no dia 21 de dezem-
bro de 1968, em Belo 
Horizonte, pelo Cardeal 
Dom Serafim Fernandes 
de Araújo. Após sua or-
denação, trabalhou Co-
ordenador de Pastoral 
Vocacional na Província 
da Congregação dos Sa-
grados Corações (SSCC); 
foi conselheiro provin-
cial e superior do Semi-
nário Sagrados Corações 
de Pindamonhangaba; E, 

ainda, vigário ecônomo 
da Igreja Santo Antônio 
em Santo Antônio do Pi-
nhal.
 Em 1981, a Con-
gregação lhe pediu um 
outro serviço; ser o Su-
perior Provincial da Con-
gregação dos Sagrados 
Corações. Em 1985, foi 
reeleito e nomeado para 
o mesmo cargo, mas a 
Igreja no mesmo ano pe-
diu-lhe outra mudança. 
 Em 03 de dezem-
bro de 1985, o Papa João 
Paulo II o nomeou Bispo 
de Cachoeiro do Itape-
merim (ES). Sua ordena-
ção episcopal ocorreu em 
22 de fevereiro de 1986 
pelo Cardeal Dom Sera-
fim Fernandes de Araú-
jo. Seu lema é Ut Pastor 
Pascet, isto é, “Qual Pas-
tor que apascenta”. (Is. 
40, 11).
 Em Cachoeiro de 
Itapemirim trabalhou in-
centivando a comunica-
ção impressa, adquirindo 
uma Emissora de Rádio e 
investindo na formação 

de padres para assumi-
rem o comando desses 
veículos.
 Após dezessete 
anos a frente da Diocese 
de Cachoeiro do Itapeme-
rim, no dia 03 de dezem-
bro de 2002, foi nomea-
do Arcebispo de Vitória 
pelo Papa João Paulo II, 
cargo que assumiu em 23 
de fevereiro de 2003. Em 
Vitória, trabalhou recu-
perando a posse da Rádio 
FM e criando um Centro 
de Documentação, para 
resgatar a história não só 
da Igreja, mas do estado 
e, principalmente, esta-
belecendo uma comu-
nicação transparente e 
contínua com a impren-
sa local. Gosta das novas 
linguagens e não recusa 
usá-las, sempre que pos-
sível e necessário: escri-
ta, imagem, som e mídia 
visual.
 É o autor de três 
livros: "Ore Comigo", 
"Nos Passos de Jesus" e 
"Vitrais, um hino a Deus 
Criador".


