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Editorial
Comunicar a fé no mundo de hoje
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Editor Chefe

Para comunicar
a fé nos dias de hoje,
precisa-se
entender
que estamos vivendo
em uma cultura midiática. Cultura midiática
é aquela onde grande
parte da comunicação
entre os humanos é
mediada pelos meios
de comunicação de
massa (mass media) –
revistas, jornais, rádio,
televisão e internet.
Cada vez mais, esses
meios estão invadindo
a vida das pessoas e
criando um novo modo
se relacionar, aprender
e ensinar.
Não queremos,
com este texto, estabelecer juízo de valores,
mas apenas desenhar
o novo ambiente onde
somos desafiados a
semear o Evangelho.
Para dialogar com a
sociedade da comunicação e da informação
é preciso conhecimento, estratégia e ausência de ingenuidade ou
de preconceito. Não se
trata de concordar ou
discordar, mas de entender que a cultura
midiática “nasce antes
dos seus conteúdos,
do próprio fato de que
existem novos modos
de comunicar, com novas linguagens, novas
técnicas, novas atitudes psicológicas” e que

tem reflexos nítidos na
experiência de fé, pois
gera
transformações
antropológicas e sociais e cria condições
para a emergência de
novos protagonistas,
ou seja, pessoas capazes de interagir com e
dentro desta cultura.
Portanto, é preciso uma nova mentalidade, uma verdadeira
conversão pastoral de
nossas
comunidades
“que vá além de uma
pastoral de mera conservação para uma
pastoral decididamente missionária”. Isso
significa que, se quisermos comunicar a fé
às pessoas nativas da
cultura midiática, teremos que fazer a “passagem da percepção dos
meios de comunicação
como meros instrumentos à compreensão
de que eles geram não
somente uma cultura,
porém, muito mais:
uma cosmovisão”.
Em poucas palavras, temos que conceber os meios de comunicação social “não
só como instrumentos,
mas como linguagem,
recurso, ambiente e
cultura”.

Boa leitura e
boa revisão
do Sínodo!
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Simpósio de História e Ciências aborda
relação entre Razão e Fé
A Arquidiocese de
Juiz de Fora realiza, entre
os dias 04 e 06 de novembro, o Simpósio de História
e Ciências, cujo tema será “A
Razão e a Fé – Verdades e
Mitos”. O evento, organizado
pela Pastoral da Educação e
apoiado pela Comunidade
Resgate, promete acalorar as
discussões entre ateus, religiosos e até mesmo curiosos,
abordando pontos como a
oposição entre fé e ciência, a
crença em milagres e o verdadeiro significado de períodos históricos marcantes,
como a Inquisição e a Idade
Média.
De acordo com o
coordenador do Simpósio,
Professor Daniel Ribeiro
Pinto, que também será um
dos palestrantes, o objetivo
é desmistificar teorias amplamente aceitas e reproduzidas: “Nem tudo o que
aprendemos nas escolas nos
últimos anos é, de fato, verdade. Existem distorções por
diversos motivos, desde má
interpretação até parcialidade de quem narra a história”.
Para o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora,
Dom Gil Antônio Moreira,
que também ministrará uma
palestra no Simpósio de História e Ciências, a importância do evento é mostrar aos
participantes que a compatibilidade entre ciência e fé é,
sim, possível. “A nossa proposta é levar todos à reflexão
no que diz respeito ao valor
e a possibilidade de união
dessas duas vertentes, citando inclusive as contribuições
para a ciência daqueles que,

na história, tinham fé.”
Segundo Daniel Ribeiro Pinto, o público alvo é
de professores dos Ensinos
Fundamental, Médio e Universitário, além de alunos
interessados no assunto.
O evento, no entanto, será
aberto também para pais,
educadores, imprensa e formadores de opinião.
As inscrições são limitadas e poderão ser feitas
de 1º a 18 de outubro, nas
livrarias Vozes e Paulu’s e
nos seguintes colégios: Academia de Comércio, Stella
Matutina, Jesuítas, Santos
Anjos, Nossa Senhora do
Carmo e Santa Catarina. As
fichas de inscrição também

estarão disponíveis na Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF) e no Centro de
Ensino Superior de Juiz de
Fora (CES/JF). A entrada
será franca, mas somente
poderão participar do evento
as pessoas que realizarem a
inscrição.
O Simpósio de História e Ciências será realizado no Auditório Mater Ecclesiae, no Edifício Christus
Lumem Gentium, entre às
19h e 22h. O endereço é Avenida Rio Branco, 4516, Alto
dos Passos. A lista completa
dos palestrantes e seus respectivos currículos está disponível no site oficial da Arquidiocese de Juiz de Fora.
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Palavra do Pastor

Semana da Vida, Dia do Nascituro
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

O mês de outubro
abre-se com a Semana da
Vida, comemorando dia 08,
o Dia do Nascituro. A motivação que a CNBB teve para
criar esta data foi o crescente
clima de agressões à vida humana dos últimos tempos,
no Brasil e um preocupante
declínio na valorização da
dignidade da pessoa. Ela tem
sido ressonância das grandes
preocupações da Igreja em
seu âmbito universal.
Entre tantos documentos sobre o tema, destaque-se a Encíclica Evange-

lium Vitae, do Papa João
Paulo II, escrita em 1995, na
qual expõe as preocupações a
respeito da multiplicação e o
agravamento das agressões
à vida das pessoas e dos povos, sobretudo quando é débil e indefesa.
O Papa Bento XVI,
hoje emérito, fez pronunciamentos contundentes sobre o
valor da vida e os direitos da
pessoa humana, quando afirmando: “O aborto não pode
ser um direito humano – é o
seu contrário”.
O Pontifício Conselho
para a Família, em 2008, publicou em língua portuguesa
o Lexicon, termos ambíguos
e discutidos sobre família,
vida e questões éticas.
No dia 20 de setembro passado, o Papa Francisco
fez forte pronunciamento no
encontro com os Ginecologistas Católicos, contra o aborto, inclusive incentivando os
médicos que se recusem a
fazer abortamentos mesmo
quando a família ou a pró-

pria mãe os pedissem e que
agissem “contra a corrente”
nos países onde o aborto é defendido. Entre outros dizeres,
ele afirmou “O fato de vocês
serem médicos católicos lhes
dá uma maior responsabilidade (...) As alas hospitalares
de ginecologia são lugares
privilegiados de testemunho
e evangelização. Queridos
amigos médicos, vocês são
responsáveis por cuidar da
vida humana em sua fase
inicial. Peço que lembrem a
todos, por atos e com palavras, que a vida é sempre,
em todas as suas fases e em
qualquer idade, sagrada e de
qualidade. E isso não é uma
linguagem de fé, é um discurso da razão e da ciência”.
As afirmações do
Papa vêm esclarecer dúvidas
levantadas pela mídia sobre
o conceito do Papa a respeito
do tema.
Tudo isto a Igreja tem feito não para impor
uma doutrina, mas para propor uma séria reflexão e para

cumprir seu dever de contribuir com a sociedade quando há ameaças de situações
degradantes e de ideologias
desumanizadoras que agem
por interesses materialistas,
sem preocupações éticas.
Diante de uma sociedade que se vê em decadência
ética e moral, com problemas
comprometedores no que se
refere ao respeito à vida, todos somos chamados a refletir e a dizer um basta a estas
ideologias anti-humanas. Um
“não” explícito deve ser dado
ao terrorismo, à violência,
à insegurança, à guerra e a
agressão, como já foi dado um
“não” explícito ao nazismo e
ao fascismo, a regimes totalitários e opressores. Há uma
cultura da morte que nos ronda e nos ameaça. É necessário
trabalhar para que prevaleça
a cultura da vida e da paz.
No que diz respeito
ao nascituro, um dos perigos
que mais ameaçam os direitos humanos, hoje, é, sem dúvida, o movimento abortista,

com projetos de leis que pretendem impor a legalização
da morte provocada dos nascituros. Afirmar que a mulher
teria o direito de decidir sobre
seu próprio corpo e que somente a ela caberia a decisão
de abortar ou não, é um engano.
O argumento é falho
porque a criança que está gerada em seu ventre não é parte de seu corpo, mas outro ser
humano constituído de todos
os direitos.
É preciso que, em
nosso País, se chegue à conclusão que a solução para a
gravidez indesejada não pode
ser o assassinato das crianças. O Governo e a sociedade têm que encontrar meios
favoráveis à vida e à paz não
se omitindo diante tanta violência praticada inclusive nos
protestos de ruas.
É necessário que os
humanos se unam contra toda
ideologia que desumaniza
e coloca em risco a dignidade
com a qual fomos criados.

Autoridades se reúnem por “Um dia de Paz”
Colaboração: Assessoria de Comunicação
O dia 21 de setembro é o Dia Internacional
da Paz e Dia Municipal da
Cultura e da Paz em Juiz
de Fora. Em função disso,
pessoas de diversos setores
da sociedade de reuniram
nesta data, na Praça Agassis, para pedir pela Paz na
cidade e no mundo. Dentre
as autoridades presentes,
estava o Arcebispo Metropolitano Dom Gil Antônio
Moreira,
representando
além da Arquidiocese, também o Movimento Fé, Justiça e Paz fundado por ele
e outros idealizadores, um
dos parceiros na promoção
do evento.
Na
solenidade,
o Pastor arquidiocesano
proferiu algumas palavras
que serviram e servem de
reflexão para todos os que
estavam presentes: “a paz
interessa a todos, independente de religião, de política ou de cultura.” Para
promover a paz, temos que
estar unidos, temos que
vencer todas as barreiras
e limites. A Igreja tem um
histórico eloquente na luta
pela paz”. Na oportunidade, ele ainda ressaltou que

a Igreja Católica celebra o
Dia Mundial da Paz no primeiro dia do ano, ato este
instituído há mais de 40
anos, pelo Papa Paulo VI.
Continuando, o Arcebispo
afirmou: “seria bom que
surgissem sempre novas
iniciativas em favor da paz
e da concórdia”. Destacou
ainda o preocupante índice
crescente de violência na
cidade de Juiz de Fora, com
mais de cem assassinatos
em oito meses, na maioria
jovens, tanto entre os que
são mortos, quanto entre
os autores dos crimes. O
Pastor demonstrou a disposição da Igreja de estar
em parceria com os poderes
públicos nas iniciativas em
defesa da paz e na reversão
deste assustador quadro
juiz-forano.
Também estavam
presentes no evento o Prefeito Bruno Siqueira e o
Vice-Prefeito Sérgio Rodrigues. Em relação à violência em na cidade, o Prefeito
afirmou que, em parceria
com o governo do estado,
a prefeitura irá instalar câmeras de monitoramento
em vários pontos do mu-

nicípio, para garantir mais
segurança aos cidadãos.
Além disso, Bruno Siqueira
ressaltou que haverá ampliação de trabalhos sociais,
para que, em médio prazo,
seja revertida a situação da
criminalidade no município. O Prefeito refletiu também sobre a importância
da Igreja na luta pela paz.
“É muito importante que
as igrejas também possam
atuar perante os fiéis, perante a sociedade juiz-forana. Porque é responsabilidade de toda sociedade de
Juiz de Fora buscar a paz.”
O Vice-prefeito Sérgio Rodrigues afirmou que
a violência está crescendo
muito e todos os setores
públicos, além da Polícia
Militar, são cobrados para,
de alguma forma, tentar
conter a violência e lutar
pela paz. “É importante
participar desses movimentos e chamar a atenção
da comunidade, pois com o
apoio das pessoas e com o
envolvimento da comunidade vamos conseguir uma
cidade melhor”, finalizou.
O Secretário do estado de Minas Gerais, An-

Autoridades soltaram uma pomba branca,
símbolo da Paz. Foto: Débora Sanches

tônio Jorge de Souza Marques, presente também
no evento, afirmou que o
governo tem políticas intersetoriais, que buscam
uma nova abordagem em
relação ao crescimento da
violência e da desagregação
social. Afirmou também
que a secretaria de defesa promove um programa
há alguns anos, chamado
de “Ambiente de Paz”, que
traz muita sinergia e semelhança da perspectiva da
cultura da paz. “A sociedade precisa desse ideário da
justiça da compreensão, da
mediação e da solidariedade em detrimento dessa
visão cada vez mais egoísta
de uma sociedade complexa como a nossa. Estamos,

hoje, fortalecendo um ideário que na nossa perspectiva prova uma verdadeira
revolução de valores acima
de tudo de valores cristãos.”
De acordo com a
Coordenadora do evento,
Laura Santos, esse movimento nasceu do assassinato de uma pessoa e, embora
tenha nascido da violência,
o foco desse dia não é falar
da violência, mas sim falar
da garantia de direitos e da
promoção do respeito, para
que, aí sim, as pessoas alcancem a verdadeira paz.
Durante todo o dia
foram realizadas várias
atividades como caminhada, evangelização e rua de
lazer.
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Catequese: Testemunho da Fé na
Missão da Igreja
Arquidiocese de Juiz de Fora participa do Congresso Internacional de Catequese em Roma
cional de Catequese foi convocado pelo Papa Francisco
por conta da comemoração
do Ano da Fé, proclamado
por Bento XVI em outubro de
2012 e que termina em 24 de
novembro deste ano. O evento, voltado aos que se ocupam
da Catequese Diocesana, é
organizado pelo Conselho
Pontifício para a Promoção
da Nova Evangelização e teve
como tema “Catequista: testemunha da Fé”.
O objetivo, de acordo
com a proposta do Conselho,
é refletir sobre o catecismo na
Igreja Católica e identificar
critérios de discernimento e
de orientação para a formação dos catequistas do mundo
inteiro. Segundo o Arcebispo
Dom Gil Antônio Moreira,

o encontro é mais um que
marcará as comemorações da
Igreja Católica por conta dos
50 anos da realização do Concílio Vaticano II, e ajudará a
“encontrar meios de melhor
transmitir a Catequese, seja
para crianças, adolescentes
ou adultos”.
A programação conta com diversas atividades.
Entre elas, cinco conferências
que serão realizadas em seis
idiomas diferentes e uma palestra ministrada pelo Sumo
Pontífice - “Catequesis por
Papa Francisco”.
Já nos dias 28 e 29
de setembro, será realizada a
“Peregrinação dos Catequistas”. No primeiro dia, eles
farão uma visita ao túmulo
do Apóstolo Pedro, e no dia

seguinte participarão da Santa Missa presidida pelo Papa
Francisco, na Praça de São
Pedro. Concelebraram com o
Santo Padre, além de Dom Gil
Antônio, Pe. Sávio, Pe. José
Custódio, Pe. Elílio, Pe. João
Francisco, Pe. Everaldo e o
Diácono William. Nossas Catequistas Regina Coeli e Maria Stael estiveram presentes
naquela magnifica celebração
de encerramento do Congresso, da qual participaram mais
de 100 peregrinos vindos das
mais varias partes do mundo.
A participação de
nossa delegação representará significativa contribuição
pastoral para a Catequese de
nossa Arquidiocese, sobretudo nesta fase de revisão da
caminhada sinodal.

Missa na Capela de São José de Copertino, na Basílica
onde foi sepultado São Francisco, em Assis.

Na última semana de
setembro, entre os dias 26 e
28, a cidade do Vaticano, em
Roma, sediou o Congresso
Internacional de Catequese.
Participaram do evento cerca
de 1.600 pessoas, de 50 países, divididas em 104 delegações. A Arquidiocese de Juiz
de Fora foi a única representante do Regional Leste 2 da
CNBB, composta pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
A comitiva juiz-fo-

rana foi composta pelo Arcebispo Metropolitano, Dom
Gil Antônio Moreira, pelos
Padres José Sávio Ricardo,
Assessor da Coordenação de
Catequese da Arquidiocese,
e José Custódio de Oliveira,
Assessor de Catequese da
Forania Mãe de Deus. Ainda
integraram o grupo o Diácono William Dias da Silva e as
Catequistas Maria Stael Pifano e Regina Coeli de Oliveira
Barros.
O Congresso Interna-

Sala Paulo VI, onde esta sendo realizado o Congresso, com 54 países representados,
160 idiomas diferentes, com tradução simultânea por meios eletrônicos.

Arquidiocese de Juiz de Fora, uma Igreja sempre em missão
Leonardo Loures
Seminarista

“A missão da Igreja é missão de todos nós,
sem limites de tempo, localidades, distâncias e
mesmo sem nenhum tipo
de barreiras ou fronteiras. Somos envolvidos no
grande envio que Jesus
fez aos seus Apóstolos e a
todos os seus discípulos.
O jovem é chamado a desperta-se também
para esta realidade que o
envolve na dinâmica de
ser um protagonista, um
anunciador, um discípulo” (Doc. Sinodal nº 31).
Estamos vivendo o
período da revisão da caminhada sinodal, onde a
mesma convoca os jovens
a serem protagonistas e
serem discípulos missionários.
A Jornada Mundial da Juventude no Rio
de Janeiro veio reforçar

ainda mais esse chamado, provocando os jovens
a refletirem sobre o seu
comprometimento missionário.
O Papa Francisco
convocou os jovens para
que “sejam protagonistas”

e os enviou em missão:
“ide e evangelizai”.
Atendendo esses
chamados, nasceu em
nossa Arquidiocese a Comunidade Jovens Missionários Continentais, e
o grupo se prepara para

sua primeira missão, que
acontecerá na cidade de
São João Nepomuceno,
entre os dias 10 e 15 deste
mês, juntamente com os
seminaristas do Seminário Arquidiocesano Santo
Antônio.

Reunião de preparação dos Jovens Missionários Continentais para a primeira
missão em São João Nepomuceno. Foto: Ana Maria Roberto

Os jovens têm se
preparado para a missão
desde o dia 16 de agosto através de Vigílias semanais e formações que
acontecem quinzenalmente, aos sábados.
No dia 23 de setembro, os Jovens Missionários Continentais se
reuniram com o Pe. Anderson Januário Hudson,
Pároco de São João Nepomuceno, para conhecerem um pouco mais sobre
a realidade do local, sobre
as dificuldades e sobre os
trabalhos já realizados na
cidade.
No dia 04 de outubro acontecerá a Vigília que se inicia às 22h e
termina às 6h da manhã,
onde os Missionários serão enviados para a missão que se realizará na semana seguinte.

Catequese do Papa

FOLHA MISSIONÁRIA

5

Homilia do Papa Francisco para a
Vigília de Oração pela Paz
Praça São Pedro, Roma - 07 de setembro de 2013
«Deus viu que isso
era bom» (Gn 1,12.18.21.25).
A narração bíblica da origem
do mundo e da humanidade
nos fala de Deus que olha a
criação, quase a contemplando, e repete uma e outra vez:
isso é bom. Isso, queridos
irmãos e irmãs, nos permite
entrar no coração de Deus e
recebermos a sua mensagem
que procede precisamente do
seu íntimo.
Podemos nos perguntar: qual é o significado
desta mensagem? O que diz
esta mensagem para mim,
para ti, para todos nós?
1. Simplesmente nos
diz que o nosso mundo, no
coração e na mente de Deus,
é “casa de harmonia e de paz”
e espaço onde todos podem
encontrar o seu lugar e sentirse “em casa”, porque é “isso é
bom”. Toda a criação constitui um conjunto harmonioso,
bom, mas os seres humanos
em particular, criados à imagem e semelhança de Deus,
formam uma única família,
em que as relações estão marcadas por uma fraternidade
real e não simplesmente de
palavra: o outro e a outra são
o irmão e a irmã que devemos
amar, e a relação com Deus,
que é amor, fidelidade, bondade, se reflete em todas as
relações humanas e dá harmonia para toda a criação. O
mundo de Deus é um mundo
onde cada um se sente responsável pelo outro, pelo bem do
outro. Esta noite, na reflexão,
no jejum, na oração, cada um
de nós, todos nós pensamos
no profundo de nós mesmos:
não é este o mundo que eu desejo? Não é este o mundo que
todos levamos no coração?
O mundo que queremos não
é um mundo de harmonia e
de paz, em nós mesmos, nas
relações com os outros, nas
famílias, nas cidades, nas e
entre as nações? E a verdadeira liberdade para escolher entre os caminhos a serem percorridos neste mundo, não é
precisamente aquela que está
orientada pelo bem de todos e
guiada pelo amor?
2. Mas perguntemonos agora: é este o mundo
em que vivemos? A criação
conserva a sua beleza que nos
enche de admiração; ela continua a ser uma obra boa. Mas

há também “violência, divisão, confronto, guerra”. Isto
acontece quando o homem,
vértice da criação, perde de
vista o horizonte da bondade
e da beleza, e se fecha no seu
próprio egoísmo.
Quando o homem
pensa só em si mesmo, nos
seus próprios interesses e se
coloca no centro, quando se
deixa fascinar pelos ídolos do
domínio e do poder, quando
se coloca no lugar de Deus,
então deteriora todas as relações, arruína tudo; e abre a

se caos que Deus pergunta
à consciência do homem:
«Onde está o teu irmão
Abel?». E Caim responde
«Não sei. Acaso sou o guarda
do meu irmão?» (Gn 4, 9).
Esta pergunta também se dirige a nós, assim que também
a nós fará bem perguntar:
- Acaso sou o guarda do meu irmão? Sim, tu és
o guarda do teu irmão! Ser
pessoa significa sermos guardas uns dos outros! Contudo,
quando se quebra a harmonia, se produz uma metamor-

nossas razões para nos justificar. Como fosse uma coisa
normal, continuamos a semear destruição, dor, morte!
A violência e a guerra trazem
somente morte, falam de
morte! A violência e a guerra
têm a linguagem da morte!
Depois do Dilúvio,
cessou a chuva, surge o arcoíris e a pomba traz um ramo
de oliveira. Penso também
hoje naquela oliveira que os
representantes das diversas
religiões plantamos em Buenos Aires, na Praça de Maio,

porta à violência, à indiferença, ao conflito. É justamente
isso o que nos quer explicar
o trecho do Gênesis em que
se narra o pecado do ser humano: o homem entra em
conflito consigo mesmo, percebe que está nu e se esconde
porque sente medo (Gn 3,
10); sente medo do olhar de
Deus; acusa a mulher, aquela que é carne da sua carne
(v. 12); quebra a harmonia
com a criação, chega a levantar a mão contra o seu irmão
para matá-lo. Podemos dizer
que da harmonia se passa à
desarmonia? Mas, podemos
dizer isso: que da harmonia
se passa à desarmonia? Não.
Não existe a “desarmonia”: ou
existe harmonia ou se cai no
caos, onde há violência, desavença, confronto, medo...
É justamente nes-

fose: o irmão que devíamos
guardar e amar se transforma
em adversário a combater, a
suprimir. Quanta violência
surge a partir deste momento, quantos conflitos, quantas
guerras marcaram a nossa
história! Basta ver o sofrimento de tantos irmãos e irmãs.
Não se trata de algo conjuntural, mas a verdade é esta:
em toda violência e em toda
guerra fazemos Caim renascer. Todos nós! E ainda hoje
prolongamos esta história de
confronto entre os irmãos,
ainda hoje levantamos a mão
contra quem é nosso irmão.
Ainda hoje nos deixamos
guiar pelos ídolos, pelo egoísmo, pelos nossos interesses; e
esta atitude se faz mais aguda:
aperfeiçoamos nossas armas,
nossa consciência adormeceu, tornamos mais sutis as

no ano 2000, pedindo que
não haja mais caos, pedindo
que não haja mais guerra, pedindo paz.
3. E neste ponto, me
pergunto: É possível percorrer o caminho da paz? Podemos sair desta espiral de dor
e de morte? Podemos aprender de novo a caminhar e
percorrer o caminho da paz?
Invocando a ajuda de Deus,
sob o olhar materno da Salus Populi romani, Rainha da
paz, quero responder: Sim,
é possível para todos! Esta
noite queria que de todos os
cantos da terra gritássemos:
Sim, é possível para todos! E
mais ainda, queria que cada
um de nós, desde o menor até
o maior, inclusive aqueles que
estão chamados a governar
as nações, respondesse: - Sim
queremos! A minha fé cristã

me leva a olhar para a Cruz.
Como eu queria que, por um
momento, todos os homens
e mulheres de boa vontade
olhassem para a Cruz! Na
cruz podemos ver a resposta
de Deus: ali à violência não
se respondeu com violência,
à morte não se respondeu
com a linguagem da morte.
No silêncio da Cruz se cala o
fragor das armas e fala a linguagem da reconciliação, do
perdão, do diálogo, da paz.
Queria pedir ao Senhor, nesta noite, que nós cristãos e os
irmãos de outras religiões, todos os homens e mulheres de
boa vontade gritassem com
força: a violência e a guerra
nunca são o caminho da paz!
Que cada um olhe dentro da
própria consciência e escute
a palavra que diz: sai dos teus
interesses que atrofiam o teu
coração, supera a indiferença
para com o outro que torna o
teu coração insensível, vence
as tuas razões de morte e abrete ao diálogo, à reconciliação:
olha a dor do teu irmão – penso nas crianças: somente nelas... olha a dor do teu irmão,
e não acrescentes mais dor,
segura a tua mão, reconstrói
a harmonia perdida; e isso
não com o confronto, mas
com o encontro! Que acabe o
barulho das armas! A guerra
sempre significa o fracasso
da paz, é sempre uma derrota
para a humanidade. Ressoem
mais uma vez as palavras de
Paulo VI: «Nunca mais uns
contra os outros, não mais,
nunca mais... Nunca mais a
guerra, nunca mais a guerra!
(Discurso às Nações Unidas,
4 de outubro de 1965: ASS 57
[1965], 881). «A paz se afirma
somente com a paz; e a paz
não separada dos deveres da
justiça, mas alimentada pelo
próprio sacrifício, pela clemência, pela misericórdia,
pela caridade» (Mensagem
para o Dia Mundial da Paz,
de 1976: ASS 67 [1975], 671).
Irmãos e irmãs, perdão, diálogo, reconciliação são as palavras da paz: na amada nação síria, no Oriente Médio,
em todo o mundo! Rezemos,
nesta noite, pela reconciliação
e pela paz, e nos tornemos todos, em todos os ambientes,
em homens e mulheres de
reconciliação e de paz. Assim
seja.
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Coluna Bíblico-catequética

A Espiritualidade Missionária
Pe. José de Anchieta Moura Lima

Acabo de reler o

de Cristo com atenção, ter-

deve ser um homem que

documento sobre a “Va-

nura, compaixão, acolhi-

encontrou, em Cristo, a

lidade

do

mento, disponibilidade e

verdadeira esperança” (nº

Mandato Missionário”, do

empenho pelos problemas

91).

Beato João Paulo II, de 07

da gente”, (nº 90).

Permanente

São sugestões que

Gastar a vida a ser-

muito nos ajudam a refle-

viço do próximo, sendo o

tir e aprofundar a causa

ção o capitulo VIII, que,

“irmão

Com

missionária, que é dever

belamente, reflete sobre

amor profundo pela Igre-

de todos, não só rezar, mas

a “Espiritualidade Missio-

ja, com ardor de santidade,

proporcionar para que a

nária”, nos números 89 a

como colaboradores mais

missão, que é o desejo de

91, onde aborda algumas

íntimos da missão.

Cristo, no seu mandato,

de dezembro de 1990.
Chama-me aten-

universal”.

condições para que a ati-

Atualizar-se na for-

“Ide”! Faz-nos refletir e

vidade missionária tenha

mação doutrinal e pastoral,

rever nossos conceitos a

uma espiritualidade espe-

ser contemplativo na ação.

respeito desta atividade

cifica.

É missionário “o homem

tão necessária na vida de

das

nossa Igreja Particular de

É preciso ter a do-

Bem-aventuranças,
na vida

Juiz de Fora.

cilidade do Espírito, ser

concretizadas

testemunha corajosa, ter

apostólica, onde demons-

entusiasmo para pregar

tra e experimenta concreta-

Irmã em Óbidos, no oeste

o Evangelho, se sentir

mente o Reino de Deus”(nº

paraense, precisa cada vez

enviado por Cristo e pela

90).

mais dos missionários. A

A

nossa

Igreja

Igreja, ter o ponto de che-

“A característica de

exemplo do Papa Francis-

gada aos pés da Cruz, a ca-

qualquer vida missionária

co, devemos ter um novo

pacidade de renúncia com

autêntica é a alegria inte-

olhar de compaixão e soli-

espírito de pobreza, se “fa-

rior, que vem da fé. Num

dariedade para as “nossas

zendo irmão”, ser presen-

mundo angustiado e opri-

periferias, não só geográ-

ça reconfortante de Cristo,

mido por tantos problemas,

ficas, mas principalmente,

inspirando “na caridade

e que tende ao pessimismo,

existenciais”.

Representantes da Arquidiocese
participam da 3ª Conferência Municipal
de Políticas Públicas da Juventude
Entre os dias 30 de
setembro e 1º de outubro,
em Juiz de Fora, foi realizada
a 3ª Conferência Municipal
de Políticas Públicas da Juventude. O evento, promovido pelo Conselho Municipal
de Juventude (CMJ) e pela
Prefeitura de Juiz de Fora,
contou com dois representantes da Arquidiocese de
Juiz de Fora, Alan Rossi e
Marlos Novaes.
Alan Rossi é graduando em Direito, Assistente
Jurídico do Centro de Defesa dos Direitos Humanos
(CDDH) da Arquidiocese e
representante do Setor de
Direitos Humanos no CMJ.
Ele foi mediador de um debate a respeito da redução
da maioridade penal no Brasil.
Marlos Novaes, que
faz parte da Comissão Organizadora da Conferência,
é membro do Setor Juven-

tude da Arquidiocese e representante da área de Assistência Social no CMJ. Ele
foi responsável por abordar
o “Direito de se associar”,
destacando a importância
da participação dos jovens
nas organizações sociais.
O tema da Conferência, que também serviu para
eleger delegados para a etapa estadual, foi “Juventude
em rede para a cidadania”.
Foram abordados assuntos
como educação, cultura, diálogo com o governo, vida
saudável e políticas sobre
drogas. O evento foi realizado na Escola de Governo, no
Bairro Ladeira.
O CDDH da Arquidiocese de Juiz de Fora ocupa cadeira titular no Conselho Municipal de Juventude,
além de ter uma vaga no
Conselho Municipal de Políticas Integradas sobre Drogas (Compid).

Arquidiocese realiza 3ª edição
do Seminário da Caridade
O Vicariato da Caridade da Arquidiocese de
Juiz de Fora realizou, de
24 a 26 de setembro, o III
Seminário da Caridade. O
tema deste ano foi “O Rosto
do Cristo nos sofredores”.
Durante o seminário, houve três momentos
de reflexão: Ver, Julgar e
Agir. Essas reflexões foram
orientadas pelos palestrantes, Prof.ªDra. Maria Inês
de Castro Millen e Reitor
do Seminário, Pe. Geraldo
Dondici Vieira, à luz do Documento Sinodal.
Segundo a organização do evento, “Deus dá-se
a conhecer, revela-se, entra
na história, agindo por meio
de mediadores, como Moisés, os Juízes e os Profetas,
que comunicam ao seu povo
a vontade Dele. Esta revelação alcança a sua plenitude
em Jesus Cristo. Nele, Deus
vem visitar a humanidade,
de um modo que excede
tudo o que se podia esperar: fazendo-Se homem.
Com Cristo, se concretiza
um desejo que permeava
todo o Antigo Testamento:
ver a face de Deus. De fato,
por um lado, o povo de Israel sabia que Deus tinha
uma face, ou seja, é Alguém
com quem podemos entrar
em relação, mas por outro
lado, estavam cientes de
que era impossível, nesta
vida, ver a face de Deus;
esta permanecia misterio-

sa, inacessível e, portanto,
não representável. Mas,
com a encarnação, Deus
assume uma face humana.
Jesus nos mostra a face de
Deus e por isso é o Mediador e a plenitude de toda
a revelação: Nele vemos e
encontramos o Pai; Nele
podemos invocar a Deus
como Pai; Nele temos a salvação.”
O Papa Emérito
Bento XVI destacou: “É
toda a existência que deve
ser orientada ao encontro
com Deus, ao amor por Ele;
e com isso, um lugar privilegiado tem que ter o amor
ao próximo, aquele amor
que, à luz do Crucifixo, nos
faz reconhecer a face de Jesus no pobre, no fraco e no
sofredor.”
De acordo com o
Vigário Episcopal para o
serviço da Caridade da Arquidiocese de Juiz de Fora,
Pe. José de Anchieta Moura Lima, o Seminário teve
como objetivo ver e reconhecer na face de Jesus
Cristo todos aqueles que
são marginalizados pela
sociedade. “Se quisermos
ver a face de Deus, aquele
rosto que dá sentido, solidez e serenidade ao nosso
caminho, devemos seguir
Cristo, mas não somente
quando precisamos Dele, e
sim quando encontramos
um espaço entre os milhares de afazeres cotidianos.”
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Apostolado da Oração realiza Encontro Arquidiocesano
com mais de 1.200 pessoas
Colaboração: Assessoria de Comunicação. Fotos: Danielle Quinelato
No último dia 22
de setembro, domingo,
foi realizado em Juiz de
Fora o 5º Encontro Arquidiocesano do Apostolado da Oração. O
evento reuniu mais de
1.200 pessoas no clube do Tupynambás, no
bairro Santa Tereza, e
foi encerrado com uma
Celebração Eucarística,
às 16h.
O dia também foi
marcado por palestras,
momentos de oração,

cantos e homenagem
ao Sagrado Coração de
Jesus. Entre os convidados, estavam o ExSecretário Nacional do
Apostolado da Oração,
Pe. Roque Schneider, o
Diretor Arquidiocesano Espiritual do grupo,
Pe. José Cisneiro Seabra Ramos, Pe. Luiz Roberto Magalhães Leite
(Pe. Zucka) e os Arautos
do Evangelho. Um dos
pontos altos foi a benção dada pelo Arcebispo
Metropolitano, Dom
Gil Antônio Moreira.
De acordo com
a Vice-Coordenadora
do Apostolado da Oração, Neiva Rocha, o
objetivo do evento é
promover a união do
grupo, para que todos caminhem juntos.
“Queremos
realizar
uma evangelização coletiva, em que todos
possam conviver entre
si, sabendo que estão

Papa Francisco faz novas
nomeações na Cúria Romana
- Acolheu a renúncia apresentada por limite de idade do Cardeal português Manuel Monteiro de Castro como
Penitenciário-Mor e nomeou como seu sucessor o Cardeal
Mauro Piacenza, até então Prefeito da Congregação para o
Clero;
- Na Congregação para a Doutrina da Fé: confirmou
como Prefeito Dom Gerhard Ludwig Müller; como Secretário, Dom Luis Francisco Ladaria Ferrer; e nomeou Secretário Adjunto Dom Joseph Augustine Di Noia, até então VicePresidente da Pontifícia Comissão “Ecclesia Dei”; confirmou
ainda os membros e os consultores, nomeando como novo
Consultor Dom Giuseppe Sciacca, Secretário Adjunto do
Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica;
- Na Congregação para a Evangelização dos Povos:
confirmou como Prefeito o Cardeal Fernando Filoni; como
Secretário, Dom Savio Hon Tai-Fai; como Secretário Adjunto, Dom Protase Rugambwa; e todos os membros e consultores do Dicastério;
- Na Congregação para o Clero: nomeou como Prefeito o Arcebispo Dom Beniamino Stella, até então Presidente da Pontifícia Academia Eclesiástica; confirmou como
Secretário Dom Celso Morga Iruzubieta; e nomeou como
Secretário para os Seminários Dom Jorge Carlos Patrón
Wong, elevando-o à dignidade de Arcebispo;
- Na Administração do Patrimônio da Sé Apostólica: nomeou Delegado da Seção Ordinária o Mons. Mauro
Rivella, do Clero da Arquidiocese de Turim.
O Santo Padre nomeou Núncio Apostólico na Alemanha Dom Nikola Eterovic, até então Secretário-Geral do
Sínodo dos Bispos, e chamou para suceder-lhe no mesmo
cargo Dom Lorenzo Baldisseri, até então Secretário da Congregação para os Bispos.
O Papa Francisco nomeou ainda como Núncio
Apostólico em Serra Leoa Dom Miroslaw Adamczyk, até então Núncio na Libéria e Gâmbia.
Por fim, o Pontífice nomeou como Núncio Apostólico e Presidente da Pontifícia Academia Eclesiástica o Mons.
Giampiero Gloder, Conselheiro de Nunciatura, elevando-o a
dignidade de Arcebispo.

caminhando na mesma
direção”, destacou.
O encontro teve
como tema principal
“Coração de Jesus: Fonte de Fé, Esperança e
Amor” e o lema “A Fé é a
certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que
não se veem” (Hebreus
11:1). Segundo a Coordenadora do Apostolado, Elzy Maria de Souza,
esses assuntos foram escolhidos “para que cresça cada vez mais a fé no
Sagrado Coração de Jesus e que ela, a partir do
amor, vença qualquer
barreira”.
Atualmente, há
126 grupos do Apostolado da Oração na Arquidiocese, totalizando
mais de sete mil membros.
Encontros mensais
Como os Encon-

tros
Arquidiocesanos
são realizados
anualmente,
os grupos do
Apostolado da
Oração organizam, todos os
meses, as chamadas
“mini
concentrações”. A cada
edição,
esta
reunião
fica
sob a responsabilidade de
uma Forania.
O próximo encontro,
organizado
pela
Forania
São Vicente, será realizado este mês, no dia
20 de outubro (domingo), às 12h, em Goianá.
O endereço da Matriz de
Santo Antônio na cidade
é Rua Henrique Canedo,
nº 08 – Centro.
Já a reunião de
novembro, sob a res-

ponsabilidade da Forania Santo Antônio, será
no dia 17, também às
12h, na Igreja do Rosário, em Juiz de Fora. O
endereço é Rua Santos
Dumont, nº 215 – Granbery. Todos os membros
do Apostolado podem
participar.

Celebração Eucarística marca o
encerramento da 26ª Semana de Teologia

Momento inicial da Celebração na Capela do Seminário. Foto: Leandro Novaes

A Missa de Encerramento da 26ª Semana de
Teologia do Seminário Santo Antônio foi celebrada no
último dia 20 de setembro,
presidida pelo Arcebispo
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. Destacou-se
a presença do Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom
João Justino de Medeiros
Silva, natural de Juiz de
Fora, e do Reitor do Centro
de Ensino Superior (CES/
JF), Prof. Carlos Henrique
Paixão. Diversos Sacerdotes de Juiz de Fora também
concelebraram o momento.
Ainda participaram da missa seminaristas e leigos que
acompanharam as ativida-

des ao longo da semana.
O seminarista de Valença (RJ), Marcos Ribeiro
Silvestre, fez uma avaliação
positiva da Semana de Teologia. “No conjunto da obra,
foi tudo muito bom e bastante tranquilo. A participação
dos conferencistas nos trouxe crescimento pessoal e espiritual. Pudemos vivenciar,
de fato, experiências de Comunicação da Fé”, ressaltou.
Segundo o Coordenador do Curso de Teologia
do Seminário Santo Antônio, Pe. Eduardo Almeida
da Rocha, foram feitas 220
inscrições para o evento,
caracterizado por ele como
“um momento de aprofun-

damento da Fé”. Padre Eduardo ainda destacou que a
realização das atividades foi
um sucesso graças ao trabalho em equipe dos professores e alunos do Diretório
Acadêmico.
Na homilia, Dom Gil
falou sobre a diferença das
pessoas que vivem buscando
a realização material e daqueles que buscam a verdade, a Fé. Antes da celebração,
ele também avaliou a semana de forma positiva. “Foram
dias com grande abundância
de atividades. Um momento
de aprofundamento teológico para todos os participantes, que trouxe maior ânimo
para a Fé”, destacou.
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Homenagem Especial

Dom Oscar de Oliveira
Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom Oscar de Oliveira nasceu aos 09 de Janeiro de
1912, na cidade de Entre Rios
de Minas (MG). Terminados
seus estudos no Grupo Escolar Ribeiro de Oliveira, ainda
garoto ingressou no Seminário de Mariana, em 1925, através de seu virtuoso Pároco, Pe.
Rodolfo Pena.
Nove anos depois, o
então Arcebispo, Dom Helvécio Gomes de Oliveira, o
enviou a Roma, em outubro
de 1933, para aperfeiçoar sua
formação acadêmica. Passou,
então a residir no Colégio Pio
Latino Americano, aí permanecendo até ser inaugurado o
Colégio Pio Brasileiro, em 03
de abril de 1934. Na Universidade Gregoriana, concluiu o
4º ano de Teologia e ingressou
na faculdade de Direito Canônico. Conseguiu o título de
Doutor nesta disciplina em 16
de fevereiro de 1938, ao defender sua tese com o tema “Dízimos Eclesiásticos do Brasil
nos Períodos da Colônia e do
Império”, merecendo a honraria “summa cum laude”,
que significa Com a Maior
das Honras, que representa a

maior distinção e é o reconhecimento por obter a máxima
qualificação possível em uma
titulação universitária, especialmente nos níveis do mestrado ou doutorado. Ainda em
Roma, recebeu a Ordenação
Presbiteral em 27 de outubro
de 1935. Celebrou sua primeira Missa nas Catacumbas de
São Sebastião, às margens da
“Via Appia”.
De volta ao Brasil, a
primeira incumbência que
lhe foi conferida foi a de Professor nos Seminários Maior
e Menor de Mariana. Nesta
instituição, lecionou Direito
Canônico, Patrologia, Apologética Especializada e História da Igreja. Foi, por 10 anos,
Cura da Catedral Basílica. Em
1954, o Santo Padre Pio XII
nomeou-o Bispo Auxiliar de
Pouso Alegre (MG).
A Ordenação Episcopal ocorreu em Mariana, por
imposição das mãos de Dom
Helvécio Gomes de Oliveira, tendo como consagrantes
Dom Daniel Baeta Neves e
Dom Rodolfo Pena, seu antigo
Pároco. Aos 31 de janeiro de
1959, foi nomeado Arcebispo

Coadjutor e Administrador da
“Sede Plena” de Mariana com
direito à sucessão, devido à enfermidade de Dom Helvécio.
No dia 25 de abril de
1960, tornou-se Arcebispo
Metropolitano de Mariana,
onde, durante 28 anos, exerceu profícuo pastoreio. É extensa a lista de benfeitorias que
realizou na Arquidiocese. Entre elas, criou duas novas Dioceses (Itabira e São João Del
Rei). Ajudou na construção de
escolas e hospitais. Instituiu a
Gráfica Dom Viçoso, além de
construir o novo prédio para
abrigar o Seminário Menor,
onde hoje funciona o Instituto
de Filosofia. No Seminário Arquidiocesano de Mariana, foi
Professor durante longo tempo. Participou de três sessões
do Concílio Vaticano II, entre
1963 e 1965. Ao atingir a idade de 75 anos, encaminhou a
Roma seu pedido de renúncia,
que foi aceito em 06 de abril de
1988, quando então recebeu o
título de Arcebispo Emérito.
Ao longo de sua vida,
Dom Oscar jamais deixou de
estudar com a disposição de
um aprendiz. Fundou o jornal

“O ARQUIDIOCESANO”. Na
área da educação, obras importantes contaram com o empenho de Dom Oscar, como a
fundação dos educandários:
Ginásio Dom Frei Manoel da
Cruz, em Mariana; Ginásio
Nossa Senhora das Brotas, em
Entre Rios de Minas; e o Ginásio Estadual Dom Silvério,
de Mariana. A fundação da
Faculdade de Filosofia de Mariana também foi possível graças ao empenho do Arcebispo.
Sua atuação foi destacada e
fundamental para a Instituição da Universidade Federal
de Ouro Preto, que mais tarde incorporou a Faculdade de
Mariana, transformando-a no
Instituto de Ciências Humanas e Sociais.
No campo artísticocultural, dentre outras iniciativas de Dom Oscar, destacamse: Arquivo Eclesiástico de
Mariana (Fundado em 1965,
tornou mais eficiente a guarda
e conservação dos importantes
documentos e obras que compõem o acervo da Arquidiocese); Museu Arquidiocesano de
Arte Sacra (Acervo que reúne
obras dos mais importantes

períodos da arte mineira e de
muitos de seus expoentes);
Museu da Música (que reúne
importante conjunto de manuscritos, partituras e instrumentos musicais, tendo sido
o primeiro do Brasil, dedicado
à música nacional setecentista
e um dos mais importantes do
gênero no mundo); Museu do
Livro (que reúne o vastíssimo
acervo de livros da Biblioteca
dos Bispos e constitui uma
fonte de valor imensurável
para estudos e pesquisas históricas); Museu dos Móveis
(que guarda exemplares do
mobiliário dos séculos XVII e
XVIII); Fundação Cultural e
Educacional da Arquidiocese
de Mariana e Fundação Marianense de Educação.
Doutor em Direito
Canônico, Poeta, Historiador,
Escritor e Humanista, Dom
Oscar faleceu aos 85 anos de
idade, em sua cidade natal,
deixando nas pessoas que o
conheciam a memória de um
grande homem, que marcou
para sempre a história da Arquidiocese de Mariana, à qual
Juiz de Fora pertencia enquanto Diocese.

