FOLHA MISSIONÁRIA
Ano V

-

Arquidiocese de Juiz de Fora

-

Junho / 2015

-

Nº 55

Milhares de fiéis participam da celebração
de Corpus Christi em Juiz de Fora
Página 4

Fiéis reuniram-se em torno da Paróquia Bom Pastor, onde o Arcebispo presidiu a celebração. Foto: Débora Sanches
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Editorial
		

A memória dos santos é a
comunicação da Palavra de Deus
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

No mês de junho, muitas Paróquias
celebram como seus padroeiros Santo Antônio,
São João e São Pedro.
Na cultura brasileira,
esses santos são muito
populares. Isso é muito
bom, mas hospeda um
risco: fazer com que a
comunicação catequética da vida e pregação
desses santos se torne
mero folclore. É missão da Igreja, em suas
comunidades, pastorais
e movimentos, não deixar que isso aconteça.
Santo Antônio,
por exemplo, é visto e
celebrado, por muitas
pessoas, como um santo casamenteiro. O que
estas pessoas sabem da
vida de Santo Antônio
está tudo aqui: “um santo casamenteiro”. No
entanto, o legado deixado por Santo Antônio
é infinitamente superior e mais complexo.
Digo complexo não no
sentido de complicado,
mas profundo, sábio e
intenso. Uma primeira carcterística da vida
do santo é ser missionário, deixar sua terra
e partir para uma terra
de missão, mesmo que
esta comporte risco de
morte. Dono de princípios firmes, não deixou
que sua enfermidade
castrasse sua vocação
misionária. Impedido
de missionar em terras africanas, ele fez da
Itália e da França seu
campo de pregação do
Evangelho e, pelo seu

ministério sacerdotal,
purificou a vida interior
de muitas pessoas através dos sacramentos da
Eucaristia, da Confissão, do Batismo e do
Matrimônio. Assim, o
santo missionário franciscano conheceu as
mais diversas periferias
humanas, desde as físicas até as existenciais.
Uma
segunda
característica de Santo
Antônio é o amor ao estudo, em especial o estudo da Bíblia. Todo católico tem que ler, orar
e meditar, diariamente,
a Palavra de Deus. E
uma terceira, de muitas outras suas características, é a defesa da
fé cristã contra os ataques hereges das seitas
de seu tempo, como é
o caso dos cátaros. Somente o conhecimento
sóbrio da Bíblia Sagrada, do Catecismo e da
vida dos santos (Bíblia,
Tradição e Magistério)
poderá nos capacitar
para a defesa da sã doutrina.
Enfim, com Santo Antônio aprendemos
que ser cristão católico
é ser apaixonado por
Cristo e pelos seus santos. Portanto, que neste
mês de junho recuperemos, através das nossas
pregações e catequeses,
o verdadeiro significado
da vida e obra de Santo
Antônio, São João e São
Pedro (São Paulo também).
Boa Leitura!
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V Semana da Caridade é celebrada na
Arquidiocese de Juiz de Fora
A Arquidiocese de
Juiz de Fora celebrou, com
muito sucesso, entre os últimos dias 24 e 31 de maio, a
V Semana da Caridade. Este
ano, as atividades aconteceram em nível paroquial ou
por forania. Além disso, a
Igreja Particular de Juiz de
Fora realizou dois importantes eventos arquidiocesanos.
O primeiro foi na manhã do dia 28, quinta-feira, no
Auditório Mater Ecclesiae do
Edifício Christus Lumen Gentium. Lideranças religiosas
de Juiz de Fora participaram
do encontro com o Prefeito
Bruno Siqueira para dialogar
e debater sobre os rumos do
município e as ações implementadas pela administração
municipal, e ouvir a comunidade em suas aspirações. No
campo da caridade, foram
lembradas ações sociais que
esperam receber incentivo do
poder público, e outras que o
recebem.
A outra atividade foi
o Primeiro Almoço da Caridade, promovido no dia 30,
sábado, nos salões da Catedral Metropolitana. Na oportunidade, voluntários das

pastorais arquidiocesanas e
famílias carentes por elas assistidas estiveram reunidos
com o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, os Diáconos Permanentes
da Arquidiocese e o Vicariato
da Caridade, coordenado pelo
Pe. José de Anchieta Moura.
Compareceram cerca de duzentos comensais entre pessoas carentes, gente em situação
de rua, pedintes, e representantes de 22 entidades católicas que, já tradicionalmente,
cuidam dos pobres na cidade
de Juiz de Fora. O Almoço representou para o Arcebispo e
os presentes um dos momentos mais importantes do calendário de atividades da Arquidiocese no ano, porquanto
representa o olhar da Igreja
para os pobres mais pobre da
sociedade. A Igreja quer ser
para estes a mãe acolhedora
para a mesa da solidariedade,
do amor efetivo ao próximo,
da defesa da dignidade da
pessoa humana, dos filhos de
Deus que merecem ser tratados como irmãos de verdade,
a fim de que para eles nada
falte. Houve também apresentações artísticas prepara-

das pelos carentes, sobretudo
pelas crianças. Ficou definido
que todos os anos, será servido o Almoço da Caridade nesta ocasião.
Entre tantas atividades realizadas nas Paróquias
e comunidades, a Comunidade São Sebastião, localizada
no Parque Halfeld, centro da
cidade, obedecendo ao calendário arquidiocesano, também realizou atividades para
celebrar a Semana da Caridade. Entre os dias 25 e 31 de
maio, representantes de ações
sociais da comunidade e de
Juiz de Fora falaram sobre os
trabalhos por eles realizados
durante as celebrações. Além
disso, durante toda a semana
foram recolhidas doações de
leite, revertidas para a Obra
dos Pequeninos de Jesus.
Na Paróquia Nossa
Senhora da Glória, a Semana
da Caridade foi marcada por
uma missa no dia 31, domingo. A celebração reuniu os
movimentos e pastorais que
atuam no Ministério da Caridade e também contou com
uma exposição sobre os trabalhos desenvolvidos nesta
área pela Paróquia.

Bispos do Regional Leste 2 elegem nova presidência
e comissões para o quadriênio 2015-2019
Os Bispos do Regional Leste 2, da CNBB,
reuniram-se em Belo Horizonte (MG) entre os dias 09
e 11 de junho, por ocasião da
Assembleia Anual do Conselho Episcopal de Pastoral

- CONSER LESTE 2. Nas atividades do último dia 10, eles
elegeram a nova presidência
para o quadriênio 2015-2019.
Foram eleitos Dom Paulo
Mendes Peixoto, Arcebispo
de Uberaba, como Presidente,

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, Bispo da Diocese
de Colatina, como Vice-Presidente e Dom José Carlos,
Bispo da Diocese de Divinópolis, eleito como Secretário
Geral do Regional Leste 2.

Também foram eleitos os Presidentes das seguintes Comissões:
Comunicação e Cultura: Dom Gil Antônio Moreira - Arcebispo de Juiz de Fora
Liturgia: Dom José Luiz Majella Delgado - Arcebispo de Pouso Alegre
Bíblico-Catequética: Dom Emanuel Messias de Oliveira - Bispo de Caratinga
Ação Missionária: Dom José Lanza - Bispo de Guaxupé
Ecumenismo: Dom Jeremias Antônio de Jesus - Bispo de Guanhães
Vida Consagrada e Ministérios Ordenados: Dom José Aristeu Vieira - Bispo de Luz
Laicato: Dom José Moreira - Bispo de Januária
Juventude: Dom Cláudio Nori Sturm- Bispo de Patos de Minas
Educação: Dom João Justino de Medeiros - Bispo Auxiliar de Belo Horizonte
Vida e Família: Dom Célio de Oliveira Goulart - Bispo de São João del Rei
Justiça e Paz: Dom Luiz Gonzaga Fechio - Bispo Auxiliar de Belo Horizonte
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Palavra do Pastor

Corpus Christi: presença infinita
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Na vida há vários
tipos de presença: a física,
quando estamos visivelmente diante das pessoas; a
presença espiritual, quando
desejamos estar em algum
lugar e, por qualquer motivo,
estamos impossibilitados; a
recordativa, quando evocamos a lembrança de alguém
querido que esteja distante,
ou que já partiu desta vida e a
recordamos com saudade. A
presença simbólica se dá nos
objetos que guardamos de
recordação de alguém: uma
foto, uma estátua, um anel,
uma flor que, mesmo murcha
pelo tempo, me traz lembranças boas de alguém.
Certo dia, entrei na
casa de Dona Olímpia. Havia
anos que não ia lá. Quando fui
pela última vez, seu marido
ainda era vivo. Quando agora entrei naquele recinto, um
chapéu de feltro cinza, pendurado na parede, era a recordação viva de S.r José, seu
falecido consorte. Ali estava o
objeto que lhe assimilara as
feições da cabeça, do jeitinho
que ele o tomava toda vez que
saía e o deixava toda vez que
chegava. Ao ver tal chapéu,
parecia que aquele bondoso
homem ainda se encontrava
em casa. Era a sua presença imaginativa, mas de uma
imaginação terna e calorosa.
Minha mãe morreu

em agosto de 2014. Sua memória está muita viva em nossa mente e em nosso coração.
A casa permanece arrumada
da forma que ela gostava. A
família, de vez em quando,
se encontra e saboreia as comidas, sobretudo os doces e
biscoitos, do jeito que ela os
fazia. Às vezes a gente canta
os cantos que ela cantava e
recorda fatos do seu tempo.
Sobretudo, rezamos todos os
dias, as orações que ela nos
ensinou desde a infância. Ela
partiu, mas sua presença continua viva entre nós.
Tudo isto é importante para entendermos a festa de
Corpus Christi. Recordamos,
sem cessar, especialmente
aos domingos, que Jesus está
presente, com uma presença
ainda muito mais forte, muito mais profunda, muito mais
real que as presenças citadas
acima, pois aquele chapéu do
S.r José, com o tempo desapareceu e ninguém o substituiu.
A lembrança da mãe nesta
intensidade durará enquanto
os filhos, e quem sabe, os netos forem vivos. Depois, certamente irá enfraquecendo.
Porém, a presença
Eucarística é imorredoura,
forte e infinita. É presença
pascal. As palavras do Mestre, seus gestos, seu mandamento, sua vida inteira estão
vivos em nossa mente, e palpitam fortes em nosso coração, em nossa comunidade,
em toda a Igreja. Os seus últimos momentos na terra, a última ceia, o doloroso calvário,
a ressurreição esplendorosa
nunca sairão dos sentidos dos
que nele crêem. São Marcos,
ao narrar a ceia final, informa
que ele, tendo o pão em suas
mãos, disse: Tomai, Isto é o
meu Corpo e quando tomou
o cálice com vinho e pronunciou as palavras Isto é o meu

sangue, o sangue da aliança,
que é derramado em favor
de muitos (Cf. Mc 14, 22-23).
Sua presença se faz tão forte,
que se torna em algo que é
mais que natural, é sobrenatural.
O momento da última ceia pascal de Jesus, celebrada com seus discípulos,
ficou tão vivamente gravada
na mente dos fiéis da Igreja
primitiva que os três evangelistas sinóticos a descrevem
quase com os mesmos vocábulos (Cf. Lc 22, 14-20; Mt
26, 26-28).
São João, embora
não narre a instituição eucarística, registra em seu
capítulo 6, um maravilhoso
sermão de Cristo sobre Eucaristia, onde se lê: “Minha carne é verdadeira comida, meu
sangue verdadeira bebida;
quem come deste pão e bebe
deste cálice permanece em
mim e eu nele” (Jo 6, 56-57).
Também São Paulo,
que não era do número dos
doze, mas um apóstolo da
segunda geração, tendo se
convertido depois da morte,
ressurreição e ascensão de
Jesus, escreveu aos Coríntios
e afirmou: Na noite em que ia
ser entregue, o Senhor Jesus
tomou o pão, e depois de dar
graças, partiu-o e disse: Isto
é o meu corpo entregue por
vós. “Fazei isto em memória
de mim.” (I Cor 11, 23-24).
Paulo continua, nos versículos seguintes, narrando os
gestos e palavras de Jesus
sobre o cálice com vinho e repete os termos ‘Fazei isto em
memória de mim’ (Cf. I Cor
11, 25).
Nos escritos do evangelho e nos comentários de
Paulo, o termo ‘memória’ é
muito mais expressivo que
no idioma português que o
traduz como simples recor-

dação. Nos termos bíblicos
‘memória’ significa presença
viva, real. Fazer em sua memória o que Cristo fez resulta em tornar misticamente
presente o ato e a pessoa do
mesmo Cristo. Recordemos
que para Deus não há passado e nem futuro, mas tudo é
presente. Comungar o santo
sacramento do Corpo e do
Sangue do Senhor significa
assumir em nossa vida, a vida
de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Todas as vezes
que nos reunimos para celebrar a Santa Eucaristia, ele se
faz presente, se torna alimento para nós, caminheiros da
fé; nos dá a graça de entrar
em plena comunhão com ele
e reviver, num só ato, a ceia, o
sacrifício do Calvário e a vitória da ressurreição.
A Igreja desde o
princípio acreditou, ensinou
e celebrou a presença real de
Cristo Jesus nas espécies do
pão e do vinho consagrados.
Santo Inácio, Sucessor de São
Pedro na Cátedra de Antioquia, dos anos 68 a 107, escreveu sobre os hereges: “Eles
se abstêm da Eucaristia e da
oração, porque eles não admitem que a Eucaristia seja a
carne de Nosso Salvador, Jesus Cristo, que padeceu pelos
nossos pecados”. São Justino,
em carta que dirigiu ao Imperador Antonino no século
2º, escreveu: “A Eucaristia
nós não a recebemos como
pão comum, ou como bebida
comum, mas como fomos ensinados, recebemo-la como
Corpo e Sangue de Jesus feito
homem”. Também Santo Irineu de Lion (130-202) e Tertuliano de Cartago (160-220)
tiveram palavras claras sobre
a presença real de Jesus na
Eucaristia. São Cirilo de Jerusalém, no século 4º, afirmava:
“Uma vez que o Senhor disse

sobre o pão: isto é o meu Corpo, quem se atreverá a pôr
isto em dúvida, que seja ou
não? E tendo Ele nos assegurado que o vinho se transforma em seu Sangue, quem
poderá contradizer que não é
o Sangue do Senhor?”
Muitos outros autores escreveram sobre esta
mesma verdade seja nos primeiros tempos do cristianismo, seja nas idades sucessivas da história, conservando
a certeza indefectível da Igreja
nesta doutrina dada tão claramente pelo próprio Jesus.
Pela Eucaristia, a
Igreja ouve continuamente,
de forma plena e sensível, a
última palavra de Cristo Ressuscitado aos discípulos antes de acender aos céus: “Eis
que estarei convosco, todos
os dias até o fim dos tempos”
(Mt 28,20 ) e se prostra em
adoração diante do Pão eucaristizado, para adorar e agradecer pela sua presença viva,
real e consoladora entre nós.
Na procissão eucarística, proclamamos exultantes que ele caminha conosco
nos caminhos da história,
fortalecendo-nos para a construção de um mundo cada
vez mais justo e fraterno, e
preparando-nos para a convivência perpétua no paraíso.
Os tapetes de flores são a expressão do sublime amor que
oferecemos àquele que passa
em nossa vida, como Rei dos
reis, Senhor dos senhores nos
conduzindo para a beleza da
vida feliz no banquete eterno.
Eis porque a solenidade de Corpus Christi pode
ser proclamada como a festa
da presença infinita! A única
condição para saborear tão
sublime e sobrenatural realidade é crer, aceitar a Palavra
do Senhor e não colocar limites ao seu amor.

		

Arquidiocese celebra aniversário de 10 anos da
instituição do diaconato permanente em Juiz de Fora

A Arquidiocese de Juiz de Fora celebrou, no último dia
29 de maio, sexta-feira, os 10 anos da instituição do diaconato
permanente, a partir
da criação da Escola
Diaconal Santo Estevão. Para lembrar
a data, foi realizada
uma missa comemo-

rativa na Catedral Metropolitana, presidida
pelo Arcebispo Dom
Gil Antônio Moreira.
A nossa Igreja
Particular conta, atualmente, com o trabalho
de 27 Diáconos Permanentes. De acordo
com o Vigário Geral da
Arquidiocese e Diretor
da Escola Diaconal,

Monsenhor Luiz Carlos de Paula, a instituição de tal Sacramento
da Ordem é relatada
na Bíblia (cf. At 6,1-7)
e seus representantes
são presenças que levam à reflexão sobre a
importância de a Igreja viver a caridade. “O
ministério diaconal foi
criado na Igreja para

atender as pessoas
mais carentes. Juntamente com sua esposa
e família, o Diácono é
aquele que nos lembra
o Cristo servo, o Cristo que lava os pés dos
Apóstolos. Além disso, os Diáconos ainda
são responsáveis pelos serviços da Palavra
e da Liturgia na Igre-

ja”.
Na
Arquidiocese de Juiz de Fora,
além dos trabalhos
realizados em Paróquias, comunidades
e pastorais, os Diáconos são os responsáveis por três diaconias: hospitalar e dos
enfermos, carcerária
e da esperança.
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Junho

Mês do Sagrado
Coração de Jesus

Coração de Jesus,
paciente e de muita
misericórdia,
tende piedade de nós.

Milhares de fiéis participam da celebração de
Corpus Christi em Juiz de Fora
No último dia 04
de junho, quinta-feira,
milhares de fiéis participaram da solenidade de
Corpus Christi na Igreja Bom Pastor. A missa,
que reuniu todas as Paróquias da Forania Santo Antônio e contou com
participação do Coral
Arquidiocesano Benedictus, foi presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom
Gil Antônio Moreira, e

concelebrada por diversos Padres e Diáconos
da Arquidiocese.
Dom Gil ressaltou
a importância da celebração de Corpus Christi
para os fiéis. “Hoje é um
dia de festa para todos
aqueles que acreditam
em Jesus Cristo, pois
recordamos a Quintafeira Santa, dia em que
Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. O
Pão Eucarístico não é

apenas um pão simbólico, ele é o próprio Corpo e Sangue de Cristo.
Nós estamos professando publicamente nossa
fé em Jesus, que, além
de morrer na Cruz, quis
permanecer na Eucaristia para ser o nosso alimento”.
Para o Vigário
Geral da Arquidiocese,
Monsenhor Luiz Carlos
de Paula, a celebração
de Corpus Christi é mui-

to importante para todos os católicos, por ser
um momento de louvar
e agradecer a Deus pelo
presente da Eucaristia.
“Jesus se dá como alimento para nós. Ele está
realmente presente na
hóstia consagrada”.
Após a celebração, todos os presentes
seguiram em procissão
luminosa até a Catedral
Metropolitana. Durante o cortejo, que seguiu

pelas pistas centrais da
Avenida Rio Branco,
Dom Gil deu três bênçãos especiais: a primeira, em frente à Santa
Casa de Misericórdia,
dedicada aos enfermos;
a segunda, em frente ao
Cenáculo São João Evangelista, lembrando o ano
da Vida Consagrada; e a
última, no interior da
Catedral
Metropolitana, dedicada a todos os
fiéis.

Após a celebração no Bom Pastor, presidida por Dom Gil, os fiéis seguiram em procissão luminosa até a Catedral. Fotos: Débora Sanches
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Mensagem do Papa Francisco para o
Dia Mundial das Missões 2015
Queridos irmãos e irmãs,
Neste ano de 2015,
o Dia Mundial das Missões
tem como pano de fundo o
Ano da Vida Consagrada,
que serve de estímulo para
a sua oração e reflexão. Na
verdade, entre a vida consagrada e a missão subsiste
uma forte ligação, porque,
se todo o batizado é chamado a dar testemunho do
Senhor Jesus, anunciando
a fé que recebeu em dom,
isto vale de modo particular
para a pessoa consagrada.
O seguimento de Jesus, que
motivou a aparição da vida
consagrada na Igreja, é reposta à chamada para se tomar a cruz e segui-Lo, imitar a sua dedicação ao Pai
e os seus gestos de serviço
e amor, perder a vida a fim
de a reencontrar. E, dado
que toda a vida de Cristo
tem carácter missionário,
os homens e mulheres que
O seguem mais de perto
assumem plenamente este
mesmo carácter.
A dimensão missionária, que pertence à
própria natureza da Igreja,
é intrínseca também a cada
forma de vida consagrada,
e não pode ser transcurada
sem deixar um vazio que
desfigura o carisma. A missão não é proselitismo, nem
mera estratégia; a missão
faz parte da «gramática» da
fé, é algo de imprescindível
para quem se coloca à escuta da voz do Espírito, que
sussurra «vem» e «vai».
Quem segue Cristo não
pode deixar de tornar-se
missionário, e sabe que Jesus «caminha com ele, fala
com ele, respira com ele,
trabalha com ele. Sente Jesus vivo com ele, no meio da
tarefa missionária» (Exort.
ap. Evangelii gaudium,
266).
A missão é uma
paixão por Jesus Cristo e,
ao mesmo tempo, uma paixão pelas pessoas. Quando
nos detemos em oração
diante de Jesus crucificado,
reconhecemos a grandeza
do seu amor, que nos dignifica e sustenta e, simultaneamente, apercebemo-nos
de que aquele amor, saído
do seu coração trespassado,

estende-se a todo o povo de
Deus e à humanidade inteira;
e, precisamente deste modo,
sentimos também que Ele
quer servir-Se de nós para
chegar cada vez mais perto
do seu povo amado (cf. Ibid.,
268) e de todos aqueles que O
procuram de coração sincero.
Na ordem de Jesus – «Ide»
–, estão contidos os cenários
e os desafios sempre novos
da missão evangelizadora da
Igreja. Nesta, todos são chamados a anunciar o Evangelho pelo testemunho da vida;
e, de forma especial aos consagrados, é pedido para ouvirem a voz do Espírito que
os chama a partir para as
grandes periferias da missão, entre os povos onde ainda não chegou o Evangelho.
O cinquentenário do
Decreto conciliar Ad gentes
convida-nos a reler e meditar
este documento que suscitou
um forte impulso missionário nos Institutos de Vida
Consagrada. Nas comunidades contemplativas, recobrou
luz e eloquência a figura de
Santa Teresa do Menino Jesus, padroeira das missões,
como inspiradora da íntima
ligação que há entre a vida
contemplativa e a missão.
Para muitas congregações
religiosas de vida ativa, a ânsia missionária surgida do
Concilio Vaticano II concretizou-se numa extraordinária
abertura à missão Ad gentes,
muitas vezes acompanhada
pelo acolhimento de irmãos
e irmãs provenientes das terras e culturas encontradas na
evangelização, de modo que
hoje pode-se falar de uma generalizada interculturalidade
na vida consagrada. Por isso
mesmo, é urgente repropor
o ideal da missão com o seu
centro em Jesus Cristo e a
sua exigência na doação total
de si mesmo ao anúncio do
Evangelho. Nisto não se pode
transigir: quem acolhe, pela
graça de Deus, a missão, é
chamado a viver de missão.
Para tais pessoas, o anúncio
de Cristo, nas múltiplas periferias do mundo, torna-se
o modo de viver o seguimento d’Ele e a recompensa de
tantas canseiras e privações.
Qualquer tendência a desviar
desta vocação, mesmo se corroborada por nobres motiva-

ções relacionadas com tantas
necessidades pastorais, eclesiais e humanitárias, não está
de acordo com a chamada
pessoal do Senhor ao serviço
do Evangelho. Nos Institutos
Missionários, os formadores
são chamados tanto a apontar, clara e honestamente,
esta perspectiva de vida e
ação, como a discernir com
autoridade autênticas vocações missionárias. Dirijo-me
sobretudo aos jovens, que
ainda são capazes de testemunhos corajosos e de empreendimentos generosos e
às vezes contracorrente: não
deixeis que vos roubem o sonho duma verdadeira missão, dum seguimento de Jesus que implique o dom total
de si mesmo. No segredo da
vossa consciência, interrogaivos sobre a razão pela qual
escolhestes a vida religiosa
missionária e calculai a disponibilidade que tendes para
a aceitar por aquilo que é: um
dom de amor ao serviço do
anúncio do Evangelho, nunca vos esquecendo de que o
anúncio do Evangelho, antes
de ser uma necessidade para
quantos que não o conhecem,
é uma carência para quem
ama o Mestre.
Hoje, a missão enfrenta o desafio de respeitar
a necessidade que todos os
povos têm de recomeçar das
próprias raízes e salvaguardar os valores das respectivas culturas. Trata-se de
conhecer e respeitar outras
tradições e sistemas filosóficos e reconhecer a cada povo
e cultura o direito de fazer-se
ajudar pela própria tradição
na compreensão do mistério
de Deus e no acolhimento do
Evangelho de Jesus, que é luz
para as culturas e força transformadora das mesmas.
Dentro desta dinâmica complexa, ponhamonos a questão: «Quem são os
destinatários privilegiados do
anúncio evangélico?» A resposta é clara; encontramo-la
no próprio Evangelho: os pobres, os humildes e os doentes, aqueles que muitas vezes
são desprezados e esquecidos,
aqueles que não te podem retribuir (cf. Lc 14, 13-14). Uma
evangelização dirigida preferencialmente a eles é sinal do
Reino que Jesus veio trazer:

«existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais
sozinhos!» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 48). Isto deve
ser claro especialmente para
as pessoas que abraçam a vida
consagrada missionária: com
o voto de pobreza, escolhem
seguir Cristo nesta sua preferência, não ideologicamente,
mas identificando-se como
Ele com os pobres, vivendo
como eles na precariedade da
vida diária e na renúncia ao
exercício de qualquer poder
para se tornar irmãos e irmãs
dos últimos, levando-lhes
o testemunho da alegria do
Evangelho e a expressão da
caridade de Deus.
Para viver o testemunho cristão e os sinais do amor
do Pai entre os humildes e os
pobres, os consagrados são
chamados a promover, no
serviço da missão, a presença
dos fiéis leigos. Como já afirmava o Concílio Ecuménico
Vaticano II, «os leigos colaboram na obra de evangelização
da Igreja e participam da sua
missão salvífica, ao mesmo
tempo como testemunhas e
como instrumentos vivos»
(Ad gentes, 41). É necessário
que os consagrados missionários se abram, cada vez
mais corajosamente, àqueles
que estão dispostos a cooperar com eles, mesmo durante
um tempo limitado numa experiência ao vivo. São irmãos
e irmãs que desejam partilhar a vocação missionária
inscrita no Batismo. As casas
e as estruturas das missões
são lugares naturais para o
seu acolhimento e apoio humano, espiritual e apostólico.
As Instituições e as
Obras Missionárias da Igreja estão postas totalmente
ao serviço daqueles que não
conhecem o Evangelho de
Jesus. Para realizar eficazmente este objetivo, aquelas
precisam dos carismas e do
compromisso missionário
dos consagrados, mas também os consagrados precisam duma estrutura de serviço, expressão da solicitude do
Bispo de Roma para garantir
de tal modo a koinonia que a
colaboração e a sinergia façam parte integrante do testemunho missionário. Jesus
colocou a unidade dos discí-

pulos como condição para
que o mundo creia (cf. Jo 17,
21). A referida convergência
não equivale a uma submissão jurídico-organizativa a
organismos institucionais,
nem a uma mortificação
da fantasia do Espírito que
suscita a diversidade, mas
significa conferir maior eficácia à mensagem evangélica e promover aquela unidade de intentos que é fruto
também do Espírito.
A Obra Missionária do Sucessor de Pedro
tem um horizonte apostólico universal. Por isso, tem
necessidade também dos
inúmeros carismas da vida
consagrada, para dirigir-se
ao vasto horizonte da evangelização e ser capaz de assegurar uma presença adequada nas fronteiras e nos
territórios alcançados.
Queridos irmãos e
irmãs, a paixão do missionário é o Evangelho. São Paulo
podia afirmar: «Ai de mim,
se eu não evangelizar!» (1
Cor 9, 16). O Evangelho é
fonte de alegria, liberdade e
salvação para cada homem.
Ciente deste dom, a Igreja
não se cansa de anunciar,
incessantemente, a todos
«O que existia desde o princípio, O que ouvimos, O que
vimos com os nossos olhos»
(1 Jo 1, 1). A missão dos servidores da Palavra – bispos, sacerdotes, religiosos
e leigos – é colocar a todos,
sem excluir ninguém, em
relação pessoal com Cristo.
No campo imenso da atividade missionária da Igreja,
cada batizado é chamado
a viver o melhor possível o
seu compromisso, segundo
a sua situação pessoal. Uma
resposta generosa a esta
vocação universal pode ser
oferecida pelos consagrados
e consagradas através duma
vida intensa de oração e
união com o Senhor e com
o seu sacrifício redentor.
Ao mesmo tempo
que confio a Maria, Mãe da
Igreja e modelo de missionariedade, todos aqueles
que, ad gentes ou no próprio território, em todos os
estados de vida, cooperam
no anúncio do Evangelho,
de coração concedo a cada
um a Bênção Apostólica.
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Paróquia Nossa Senhora de
Fátima serve almoço gratuito
para alunos da UFJF
Desde o último dia
28 de maio, quinta-feira,
os servidores públicos
da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF) estão em greve. Isso resulta
também na paralisação
do Restaurante Universitário, que, para muitos
estudantes, é a única opção para almoçar.
Diante dessa situação, o Administrador
Paroquial da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima – que fica próximo à
UFJF – Pe. Luiz Roberto
Magalhães Leite (Zucka),
teve a ideia de servir gratuitamente refeições aos
estudantes a partir desta
segunda-feira, dia 08 de
junho. “Tive essa iniciativa porque não tem como
celebrar a Eucaristia e
ver um irmão passando

fome. Convoco a todos
os fiéis da Arquidiocese a
sensibilizarem-se diante
dessa crise que afeta esses alunos. Todos nós devemos ter esse gesto de
ajudar nossos irmãos”.
No primeiro dia
dessa ação, o almoço foi
preparado por jovens do
Movimento Universidade
Renovada (MUR), que foi
servido para cerca de 40
pessoas.
Padre Zucka ressalta ainda que, para que
seja possível atender
a todos, a Paróquia irá
precisar de doações de
alimentos, perecíveis ou
não. O almoço será servido a partir das 12h. A Paróquia Nossa Senhora de
Fátima fica na Rua Nossa
Senhora de Fátima, nº 52,
bairro homônimo.

1ª Festa Julina da
Rádio Catedral
19 de julho - A partir das 8h
Paróquia Santa Rita de Cássia - Bonfim

Arquidiocese de Juiz de Fora recebe Arquidiocese celebra
Ícone Peregrino de Nossa Senhora Semana de Oração pela
do Perpétuo Socorro
Unidade dos Cristãos
Colaboração: Nelmar Nepomuceno
Federação de Juiz de Fora das Ligas Católicas

Desde o dia 03 de
maio, o Ícone Peregrino de
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro está percorrendo o
território da Arquidiocese de
Juiz de Fora. O objeto sagrado está sob a responsabilidade da Federação das Ligas
Católicas Jesus, Maria, José
de nossa Igreja Particular, e
encontra-se, atualmente, na
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, em Benfica.
O ícone peregrino
pertence ao Santuário Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro de Campos dos Goytacazes (RJ), e é uma réplica fiel
de um quadro, de autoria
desconhecida, que se encontra na Igreja Santo Afonso,
em Roma. A Confederação
Nacional das Ligas Católicas
é a responsável, juntamente
com a Congregação do Santíssimo Redentor, pela difusão da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
em todo o Brasil. Por isso, a
cada ano, em abril, o ícone é
entregue a uma das 22 federações brasileiras para uma
peregrinação. Em 2015, o ob-

jeto foi entregue à Federação
de Juiz de Fora, que inclui,
além da Arquidiocese, a Diocese de Valença (RJ).
A entrega oficial do
objeto sagrado à Federação
de Juiz de Fora das Ligas Católicas aconteceu no dia 26 de
abril, pela Federação de Santo André (SP), no Santuário
de Campos dos Goytacazes
(RJ). A primeira cidade percorrida pelo ícone peregrino
no território de nossa Federação foi Três Rios (RJ), de
onde seguiu para Rio Preto
(MG), já na Arquidiocese de
Juiz de Fora.
O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
peregrinará na Federação de
Juiz de Fora das Ligas Católicas até abril de 2016. Durante este período, passará por
Paróquias e comunidades
que possuem Liga Católica,
em Juiz de Fora e outras cidades de nossa Arquidiocese.
O ícone ainda visitará a Liga
Católica de Levi Gasparian
(RJ), na Diocese de Valença,
e as ligas de Ressaquinha e
Carandaí, ambas pertencen-

tes à Arquidiocese de Mariana (MG).
O ícone foi acolhido
no último domingo, dia 07
de junho, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição,
em Benfica, onde ficará até
o próximo dia 18 de junho.
Depois disso, ainda percorrerá, em Juiz de Fora, diversas
Paróquias, até 25 de outubro.
Confira algumas das comunidades por onde o objeto
sagrado passará: Nossa Senhora de Lourdes (Francisco
Bernardino); Nossa Senhora
Aparecida (Linhares); Santa Rita de Cássia (Bonfim);
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro (Monte Castelo);
Nossa Senhora da Glória
(Morro da Glória); Nossa
Senhora Aparecida (Nossa
Senhora Aparecida); Comunidade São Sebastião (Jardim Esperança); Comunidade Nossa Senhora Aparecida
(Retiro) e Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro (Floresta).
Outras informações
sobre o calendário da peregrinação serão divulgadas
oportunamente.

Igrejas de todo o
hemisfério sul do planeta celebraram, de 17
a 24 de maio, a Semana
de Oração pela Unidade dos Cristãos (SOUC).
Em 2015, as reflexões
durante estes sete dias
foram regidas pelo tema
“Dá-nos um pouco da
tua água” (Jo 4,7), com
o objetivo de valorizar
a unidade cristã, numa
época em que a intolerância religiosa cresce
ao redor do mundo.
O tema fala do
encontro de Jesus com
uma mulher samaritana
perto de um poço, um
símbolo de amor que
tem o poder de diminuir
as barreiras baseadas na
religião, etnia ou cultura.
Na Arquidiocese
de Juiz de Fora, a programação da SOUC teve

início com uma celebração ecumênica, no dia
18 de maio, no salão da
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro
Granbery, com presença
do Arcebispo Dom Gil
Antônio Moreira.
No dia 19, terçafeira, o salão da Catedral
Metropolitana recebeu
jovens de diversas religiões para uma vigília ecumênica. No dia seguinte,
outra celebração reuniu
lideranças religiosas no
Seminário Arquidiocesano Santo Antônio.
Finalizando
a
programação, no dia 22,
houve, pela manhã, celebração ecumênica no
Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de
Fora e, à noite, na Igreja
Luterana, no Bairro Mariano Procópio.
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Monsenhor Luiz Carlos recebe
homenagem da Prefeitura de
Juiz de Fora
No último dia 28
de maio, o Vigário Geral
da Arquidiocese, Monsenhor Luiz Carlos de
Paula, foi homenageado
pela Prefeitura de Juiz
de Fora com o “Mérito
Comendador Henrique
Guilherme
Fernando
Halfeld”. A cerimônia
foi realizada na Estação São Pedro, em Juiz
de Fora. Na ocasião, foi
comemorado o aniversário de 165 anos da cidade, celebrado em 31
de maio. Foram homenageados com o mérito personalidades que
trouxeram importantes
contribuições para o
município.
Instituído
em

1973, no Governo Itamar Franco, através
da Lei 4.496, o Mérito Comendador Henrique Halfeld tem como
finalidade distinguir o
cidadão que se notabilizar nos mais diversos
campos da atividade
humana por relevantes
e comprovados serviços
prestados à coletividade
de Juiz de Fora. Nestas três décadas em que
vem sendo entregue, a
Medalha simboliza o reconhecimento da cidade
a pessoas que se destacaram na defesa dos
interesses culturais, sociais, econômicos, políticos e humanitários do
município.

Padre Dione passa bem após
sofrer acidente de carro no
Espírito Santo
No dia 1º de junho, segunda-feira, o
Padre Dione César Goulart sofreu um acidente de carro na rodovia
ES-482, no município
de Alegre, região sul do
Espírito Santo. O veículo, pertencente à Arquidiocese de Juiz de Fora,
foi atingido por uma
manilha de aproximadamente 1,5 tonelada, que
era transportada por um
caminhão da prefeitura
da cidade. Junto ao Sacerdote, estavam outras
três pessoas.
A
Arquidiocese

de Juiz de Fora tranquiliza familiares e amigos
do Pe. Dione, que teve
ferimentos leves e passa bem. Por outro lado,
prestamos solidariedade às famílias de Josiani
Marin, que dirigia o carro e faleceu no local, e de
Gilcilene Silva, que estava no banco do carona,
chegou a ser socorrida e
encaminhada à Casa de
Misericórdia de Cachoeiro de Itapemerim, mas
não resistiu. Também
estava no veículo Marcilene Demartine, que teve
apenas ferimentos leves.
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Prefeito de Juiz de Fora se reúne com
lideranças católicas na Cúria Metropolitana

Prefeito é recebido na Cúria Metropolitana por lideranças católicas. Foto: Débora Sanches

No último dia 28
de maio, quinta-feira, foi
realizado no Auditório
Mater Eclesiae do Edifício Christus Lumen Gentium, um encontro do
Prefeito de Juiz de Fora,
Bruno Siqueira, com lideranças católicas da cidade. O momento teve
como objetivo dialogar e
debater sobre os rumos
do município e as ações
implementadas pela administração municipal.
O Arcebispo Metropolitano de Juiz de
Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, ressaltou que
a presença do Prefeito,
do Vice-Prefeito e sua
equipe na Cúria é muito
importante, pois a Igreja não pode e não deve
trabalhar de forma isolada, sem diálogo com o
governo municipal, e espera dele parecerias no
que diz respeito sobretudo aos programas sociais em favor dos mais
pobres. “Há um conjunto de ações que devemos

procurar fazer juntos.
Procuramos o bem da
pessoa humana, independente de religião, conotação política ou qualquer outro aspecto”. A
Igreja Católica espera ser
tratada de forma igual a
outros seguimentos religiosos, mesmo porque
ela tem uma vasta folha
de serviços prestados à
população e à municipalidade em toda a mais
que centenária história
da cidade que o poder
público não pode desconhecer. O Pastor refletiu
que o encontro foi um
momento de ver tudo o
que o Prefeito tem realizado a favor da população e ter a oportunidade
de perguntar e cobrar as
ações que ainda devem
ser tomadas. “É muito
importante que haja esse
diálogo com as autoridades locais, finalizou”.
Segundo o Prefeito, a prefeitura tem organizado encontros com

entidades
importantes
do município e lideranças comunitárias. Ele
ressaltou que “essas reuniões são uma oportunidade de mostrar o que a
prefeitura está realizando em todos os bairros e
regiões de Juiz de Fora,
além de poder escutar as
necessidades da população e avaliar as possibilidades de melhorias em
nossa cidade”.
O Vice-Prefeito,
Sérgio Rodrigues, afirmou ser muito importante promover encontros
entre a gestão municipal
e a população. Ele refletiu que o Papa Francisco
tem sido muito claro nas
considerações em que faz
com relação à participação do cidadão na política e da política na vida do
cidadão. “Nós devemos
mostrar para a sociedade o que já foi conquistado pelo município, o
que está sendo feito e dar
uma resposta aos pedidos do povo, finalizou”.
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Homenagem Especial

Dom Murilo Sebastião RamosKrieger
Arcebispo de Salvador (BA) e Vice-Presidente da CNBB

D

om Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ, nasceu
em Brusque (SC), aos 19
de setembro de 1943. É
o sexto filho de nove irmãos, de tradicional família brusquense. Seus
pais chamavam-se Oscar
e Olga. Sua vocação sacerdotal foi despertada
ainda quando criança.
Realizou os estudos de primeiro e segundo graus no Seminário de
Corupá (SC), na Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus,
de 1956 a 1962. Após um
ano de noviciado, ingressou na Congregação dos
Padres do Sagrado Coração de Jesus, professando os votos religiosos em
02 de fevereiro de 1964.
Estudou Filosofia em
Brusque, entre 1964 e
1965, e Teologia no Instituto Teológico SCJ, em
Taubaté (SP), de 1966 a
1969.
Em 07 de dezembro de 1969, foi ordenado
Sacerdote em sua cidade
natal. Obteve a licenciatura em Letras, na Faculdade de Filosofia Nossa
Senhora
Medianeira,
em São Paulo, no ano
de 1972. De 1971 a 1973,
dedicou-se ao Movimento Shalom, que ajudara a
fundar. De 1974 a 1979,
foi Reitor do Instituto
Teológico SCJ. Frequentou cursos de espiritualidade em Universidades
Pontifícias de Roma, em

1980. De 1981 a 1985, foi
Superior Provincial da
Província Brasileira Meridional.
Em 1985, o então
Papa João Paulo II o nomeou Bispo Auxiliar de
Florianópolis (SC), tendo sido ordenado novamente em sua cidade natal, no dia 28 de abril de
1985. Seu lema episcopal
é Deus caritas est, que
significa Deus é amor (1
Jo 4,16).
Em 1991, foi nomeado Bispo de Ponta
Grossa, tomando posse
no dia 22 de junho do
mesmo ano. Após receber a Ordenação Episcopal, trabalhou com Dom
Afonso até março de 1991
e com Dom Eusébio Oscar Scheid, de março a
junho de 1991.
No dia 11 de julho de 1997, assumiu a
Arquidiocese de Maringá (PR), onde permaneceu por quase cinco anos
completos. Em 20 de
fevereiro de 2002, Dom
Murilo foi nomeado Arcebispo de Florianópolis
(SC), assumindo essa Arquidiocese no dia 27 de
abril seguinte.
Aos 12 de janeiro
de 2011, o Papa Bento
XVI o nomeou Arcebispo de São Salvador da
Bahia. No dia 22 de março de 2011, Dom Murilo
foi recebido no aeroporto de Salvador, onde pessoas de muitos matizes
e movimentos católicos

Dom Murilo Krieger - Vice-Presidente da CNBB. Foto: Divulgação

Dom Murilo Krieger com o Papa Emérito Bento XVI. Foto: Divulgação

estiveram presentes. No
dia 25 de março, tomou
posse como Arcebispo
de Salvador na CatedralBasílica.
Aos 25 de junho
do mesmo ano, teve seu
nome divulgado como
membro da Comissão
Episcopal Pastoral para
a Doutrina da Fé e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Campanha para a Evangelização da CNBB.
Dom Murilo é autor de vários livros, escreve para revistas e jornais, e tem programas na
televisão e na Rádio Excelsior da Bahia, sempre
com o intuito de evan-

gelizar. Dentre as obras
publicadas, destacam-se
“Shalom: A Paz ao Alcance da Juventude”; “O Primeiro, o Último, o Único
Natal”; “Com Maria, a
Mãe de Jesus”; “Um mês
com Maria”; “Anunciai a
Boa Nova”; “Dai-lhes vós
mesmos de comer” e “Se
eu tivesse uma câmera
digital”.
Recentemente, na
53ª Assembleia Geral dos
Bispos do Brasil, Dom
Murilo foi eleito VicePresidente da CNBB, no
dia 20 de abril de 2015,
função que irá conciliar
com seu governo à frente da Arquidiocese de
Salvador (BA).

