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Pe. Leonardo Loures é ordenado em Juiz de Fora e continua sua missão na Diocese de Óbidos (PA). Foto: Assessoria de Comunicação
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Coluna JMC

Editorial
Fundamentos para o diálogo
entre Igreja e mídia laica
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

Participei, no mês
passado, de um seminário de comunicação para
padres, na cidade do Rio
de Janeiro. Na ocasião,
debatemos a relação entre Igreja e mídia laica.
A conclusão não poderia
ter sido melhor: a Igreja
Católica interessa à mídia
secular. Então por que
saem tantas notícias desencontradas e, por vezes,
contrárias aos argumentos propostos pela Igreja?
O problema é: não basta
dar uma entrevista, mas
é preciso que o assessor
de comunicação prepare
os repórteres intelectual e afetivamente para
o argumento proposto.
Muitos erros de informação acontecem porque a
maioria dos jornalistas
não é preparada para tratar temas ligados à Igreja. Quem deve fazer este
trabalho de preparação
do mesmo é o assessor
de comunicação da Igreja. Quando isso acontece, é possivel que a mídia
secular preste um bom
serviço de informação
na área da Igreja. Como
exemplo podemos citar
uma reportagem da revista Veja e outra do Fantástico, da Rede Globo de
televisão, em que trataram o complexo tema da
nulidade matrimonial de
forma positiva, formativa
e informativa. Em ambos
os casos, os assessores de
comunicação da Igreja
trabalharam de forma eficiente nos bastidores das
entrevistas.
Embora haja jornalistas que, intensionalmente, querem apresentar uma imagem negativa
da Igreja na mídia secular, esse número é muito pequeno. A causa de
informações contraditórias é, como já dissemos
antes, falta de conhecimento prévio do tema
por parte do repórter que

faz a entrevista. Muitos
deles nem são católicos,
portanto não conhecem,
substancialmente, os temas da Igreja. É aí que
entra a figura do assesssor
de comunicação da Igreja.
Ele tem a missão de apresentar a Igreja Católica ao
entrevistador e criar um
ambiente familiar, afim
de que o repórter sinta-se
seguro e confortável com
a autoridade da Igreja a
qual ele vai entrevistar e
vice versa. Portanto, em
se tratanto de temas da
Igreja, um release não é
suficiente. Um assessor
de comunicação da Igreja
é mais que um mero profissional; é um evangelizador. Aquele que acolhe a
pessoa do repórter como
filho de Deus, como pessoa amada pela Igreja.
Assim, todo o contexto
muda. Sentindo acolhido
pela Igreja, os repórteres
da mídia laica darão o seu
melhor e muitos se tornarão bons cristãos e ótimos profissionais na área
de Igreja. É um ganho de
mão dupla.
Portanto,
fica
para nós um desafio: preparar bem a equipe de
profissionais de comunicação que irão assessorar
a Igreja no diálogo com
a mídia secular. Aliás,
como disse o jornalista e
professor Carlos Alberto
“é a mídia secular quem,
realmente, determina a
agenda pública do país”.
Para gerenciar tamanha
responsabilidade, nossos
assessores de comunicação têm que ser católicos
praticantes e bons conhecedores do conteúdo católico. Somando a isso, nossos entrevistados devem
ser pessoas simpáticas e
de linguagem simples, de
modo a criar um ambiente acolhedor e franco entre Igreja e mídia secular.
Boa leitura!

Expediente
Diretor Fundador: Dom Gil Antônio Moreira
Editor Chefe: Pe. Antônio Camilo de Paiva
Jornalista Responsável: Leandro Novaes - MTB 14.078
Contato: folha.missionaria@gmail.com
Revisor: Pe. Antônio Pereira Gaio
Impressão: Fundação Mariana Resende Costa - FUMARC
Tiragem: 15.500 exemplares
Redação: Edifício Christus Lumen Gentium – Juiz de Fora – MG
Telefone: (32) 3229 – 5450

O que é ser missionário?
Ide e fazei discípulos entre todas as nações”
Will Marinho
Coordenador da Equipe de Comunicação da Comunidade JMC

Em cada mês que
compõe o Ano Litúrgico, a
Igreja nos convida a pensar importantes temas da
nossa caminhada como
cristãos. Junho foi dedicado aos santos populares,
agosto às vocações, setembro à Bíblia e outubro
às missões. Contando com
datas especiais como 1º
de outubro, dia dedicado
a Santa Terezinha, Padroeira das Missões, dia 12
dedicado a Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do
Brasil, e 19, Dia Mundial
das Missões, esse é o mês
que tiramos para pensar
na nossa vocação de discípulos missionários.
Afinal, o que é ser
missionário? O Evangelho
de São Mateus fornece essa
resposta: “Portanto ide, e
fazei discípulos entre todas as nações, batizandoos em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo”
(Mt 28, 19). Eis aí o que é
preciso para ser missioná-

rio: “ir”. Repare que Jesus,
não coloca condições para
essa decisão: “vá apenas
se puder”, ou “vá somente
se tiver tempo”. Ele é bem
claro: “IDE”. Seja qual
for a distância, seja qual
for o momento, seja qual
for a nação. Tal ordem foi
compreendida e abraçada
pela Arquidiocese de Juiz
de Fora, que fez de Óbidos, uma cidade do baixo
Amazonas, a sua Diocese
Irmã. Enviando Padres
e leigos em missão com
o povo. É o caso de Iury
Andrade, membro da Comunidade Jovens Missionários Continentais, que
junto com mais sete pessoas, foram a Óbidos em
missão. “Ser missionário é
literalmente sair de mim,
deixar que Jesus habite
meu coração. Deixando
de lado minhas vaidades,
conceitos ou normas, para
abraçar livremente o povo
de Deus”, afirma o jovem.
“Deus nos pede

para lançarmos as redes
em águas mais profundas”. É o que diz o Padre
recém ordenado Leonardo Loures, Pároco da Paróquia São Martinho de
Lima, na Diocese de Óbidos. Ele nos alerta sobre a
necessidade de fazer discípulos também nas nações
em que habitamos. Sejam
elas as nações de pessoas
que compõe nosso ambiente de trabalho, de estudo, familiar ou até mesmo cristão. Sem receios
ou distinção de pessoas.
Apenas “ir” e deixar-se
guiar pelo Espírito Santo
e neste processo, trocar
impressões e ideias para
evangelizar mais e mais
pessoas. E esse é objetivo
de nossa coluna. Se você
tiver feito alguma experiência missionária e quiser
partilhar conosco, mande
um e-mail para nós. Que
tal “irmos” juntos?
Paz e bem. Fiquem
com Deus!

comunidadejmc@gmail.com

Mês da Bíblia

A Igreja Católica
no Brasil celebrou, em
setembro, o mês da Bíblia. Neste ano de 2015,
o lema indicado para
reflexão pela Comissão
Bíblico-Catequética da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB)
foi “Permanecei no meu
amor para dar muitos
frutos” (cf. Jo, 15, 8-9),

do Evangelho de João.
O dia da Bíblia é
comemorado em 30 de
setembro. Tal data foi escolhida em razão da festa
de São Jerônimo, santo
responsável por traduzir
a Sagrada Escritura para
o latim e considerado o
Patrono dos estudos bíblicos.
De acordo com
o Vigário Geral da Arquidiocese, Monsenhor
Luiz Carlos de Paula, as
reflexões do mês da Bíblia nos convocam ao
discipulado e à missionariedade, ou seja, ouvir

Jesus e anunciar a sua
Pessoa e sua Palavra no
mundo de hoje, tão carente de vida plena, que
só Ele pode nos dar. O
Sacerdote reflete que “a
Bíblia é o livro que venceu e vence os tempos
sem envelhecer. Ela fala
a todas as pessoas e a todas as situações. Milhões
já beberam e continuam
a beber dessa fonte inesgotável que comunica a
verdade e a paz."
A Bíblia é composta por 73 livros, sendo 46
do Antigo Testamento e
27 do Novo Testamento.
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Palavra do Pastor

Uma Ordenação no Espírito Missionário
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

A partir da Palavra de Deus desta liturgia,
centrada na missão, nós
nos alegramos muito com
você, caro Leonardo, pela
sua ordenação presbiteral.
Nós o enviamos a Óbidos
por causa de nossa ânsia de
transformar cada dia mais
nossa Igreja Particular
numa Igreja sempre mais
missionária e no nosso
desejo incontido de fazer
discípulos para o Senhor.
O Evangelho lido hoje, e
o lema que escolheu, Pela
tua Palavra lançarei as
redes (Lc 5, 5), está intimamente relacionado à esta
obra.
Sua
ordenação
presbiteral, vem em boa
ora missionária, pois estamos num momento feliz da
história da Igreja, em que
contemplamos as maravilhas de Deus acontecendo
na pessoa do Papa Francisco que vem conquistando o mundo com seu jeito
e com sua palavra, e na
pessoa do Papa Bento que
no seu silêncio monástico,
vem despertando cada dia
mais admiração até mesmo
entre os que mais o fizeram
sofrer. Estou desconfiado

que Deus nos seus mistérios preparou a sua renúncia, para dar-lhe a respeitabilidade que sua iluminada
personalidade merece, a
fim de que a santidade da
Igreja resplandecesse para
este mundo dominado pela
ganância, pelo individualismo, pelo egocentrismo,
pelo secularismo, pelo materialismo
desenfreado,
pelo laicismo totalitarista,
pela sede de poder que alimenta a corrupção e justifica os meios em vista de
qualquer fim. Sua renúncia
se tornou uma grande experiência pascal, onde desaparece a dor, para vibrar
a vitória e a força da ressurreição. É mesmo como
diz Francisco na Exortação Apostólica Evangelii
Gaudium (24.11.2013):
“Esta é a força da ressurreição, e cada evangelizador é um instrumento desse dinamismo” (EG 276).
De Francisco, de
Bento e de São João Paulo
II, temos aprendido que a
palavra chave da ora atual
para todos na Igreja, mas,
sobretudo para os sacerdotes, é MISSÃO. Para usar
os termos do nosso amado Papa Francisco, somos
chamados a ser uma “Igreja em Saída”, de “primeirar” na evangelização das
várias periferias do mundo
presente, de “Ir, sem medo
para servir”. Você, caro
Leonardo, é também como
que ‘sócio-fundador’ da
nossa Comunidade Jovens
Missionários Continentais
de nossa Arquidiocese, que
vem lançando redes sob a
ordem do Senhor, fazen-

do maravilhas nas missões
de paróquia em paróquia,
como pedira profeticamente o nosso Sínodo Arquidiocesano. Na Evangelii
Gaudium, o Papa nos diz
literalmente: “Embora esta
missão nos exija uma entrega generosa, seria um
erro considerá-la como heróica tarefa pessoal, dado
que ela é, primariamente
e acima de tudo o que possamos sondar e compreender, obra de Deus. Jesus é
o primeiro e maior evangelizador” (EG 12). Somos
ordenados “padre” para
realizar não a nossa obra,
mas a de Cristo e isto se
torna para nós uma grande
alegria, pois “a alegria do
evangelho enche o coração
e a vida inteira daqueles
que se encontraram com
Jesus” (EG 1).
A missão que você
abraça de forma inédita
nesta Igreja Particular de
Juiz de Fora, estando já
lançando redes em terras
longínquas desde o diaconado, é para mim pessoalmente e para a nossa
Arquidiocese um dom de
Deus que confirma as aspirações de nosso Sínodo Arquidiocesano: “Arquidiocese de Juiz de Fora:
uma Igreja sempre em
missão” e torna concreto
o nosso lema: “Fazei discípulos meus”.
Saiba,
contudo,
caro neo-sacerdote do Altíssimo, que ao sair de casa
como Abraão, partir como
Moisés pelo deserto, ir por
todo o mundo como os
apóstolos, é um ato de fé e
só pela fé vale à pena rea-

lizá-lo. Por isso, é impossível ser missionário sem
a oração intensa, como diz
o mesmo Papa Francisco:
Para manter vivo o ardor
missionário, é necessária
uma decidida confiança
no Espírito Santo, porque
Ele “vem em auxílio de
nossa fraqueza (Rm 8,26).
(EG 280)... Fixemos, por
momentos, o íntimo de
um grande evangelizador como São Paulo, para
perceber como era sua
oração(EG 281).
Lembre-se sempre,
caro filho, que a Eucaristia,
celebrada todos os dias e
solenemente nos finais de
semana, constitui o centro
da vida do sacerdote, como
nos recordou o Santo Papa
João Paulo II na Encíclica
Ecclesia de Eucharistia” (17.04.2003). Junto
com a Eucaristia e de forma inseparável está a Palavra de Deus, como ensinou
Bento XVI na Exortação
Apostólica Verbum Domini (30.12.2010): Bispos, presbíteros e Diáconos não podem de forma
alguma pensar viver a sua
vocação sem um decidido e
renovado compromisso de
santificação, que tem um
dos seus pilares no contato
com a Bíblia. (VD 78)
Como não falar ainda sobre Encíclica Laudato Si (24.05.2015). Já na
introdução, o Papa Francisco canta a linda palavra do
poverello de Assis: “Louvado sejas, meu Senhor,
pela nossa irmã, a mãe
terra, que nos sustenta e
governa e produz variados
frutos com flores coloridas

e verduras” (LS 1). Podemos afirmar, sem medo de
errar, que hoje, qualquer
sacerdote em missão na
Amazônia não pode deixar
de ler e abraçar com ternura a referida encíclica, manancial de espiritualidade,
verdadeiro compêndio de
conhecimento sobre a realidade ecológica do mundo
atual.
Não posso terminar
sem recordar que a presente ordenação presbiteral se
dá, praticamente, às portas
do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. A Bula
Papal
Misericordiae
Vultus (11.04.2015) é um
rico manual de mística e
ação pastoral para o próximo ano, quando somos
convidados a apresentar
aos homens de mulheres de
todas as partes do mundo,
o segredo que nos distingue e nos identifica como
discípulos de Cristo: o perdão, a bondade, o amor,
cujo segundo nome, no dizer de Francisco, é misericórdia. Uma Igreja sem misericórdia trai sua missão e
desfigura sua identidade,
deixando de ser verdadeira
Igreja de Cristo.
Elevemos ações de
graça por ter nossa Arquidiocese ganhado mais um
presbítero para as obras de
Deus entre nós e de nossa ação missionária além
das fronteiras, onde, com
ele, todos também queremos dizer a Nosso Senhor:
Pela tua palavra, lançarei
as redes (Lc.5,5). Fala Senhor, teu servo escuta (I
Sam 3,10). Somos todos
chamados à santidade.

Arquidiocese celebra Semana Nacional da Vida
Entre os dias 1º
e 08 de outubro, a Igreja
Católica no Brasil celebrou a Semana Nacional
da Vida. Como tema de
reflexão deste ano foi escolhido “O Evangelho da
Vida: Anunciar, Celebrar
e Servir”. A mensagem
está ligada à comemoração dos 20 anos da Encíclica Evangelium Vitae
(o Evangelho da Vida), de
São João Paulo II.
Na Arquidiocese

de Juiz de Fora, a Semana
Nacional da Vida foi comemorada em todas as Paróquias, com programações
individuais dos dias 1º a 07
de outubro. No último dia
08, data em que se celebra
o Dia do Nascituro, o Arcebispo Metropolitano de Juiz
de Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, celebrou uma missa em ação de graças na Catedral Metropolitana, com
bênção das gestantes.
Dentro da progra-

mação da semana, houve
também um evento em nível arquidiocesano, no dia
04 de outubro, domingo.
Neste dia foi realizada a Caminhada pela Paz. Os fiéis
se concentraram na Igreja
Nossa Senhora da Glória,
do bairro homônimo, às
13h30 e às 15h seguiram
em caminhada em direção
à Catedral Metropolitana.
Às 16h, Dom Gil presidiu a
Missa da Paz, encerrando o
evento.
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Arquidiocese ordena novo Sacerdote
Centenas de fiéis
acompanharam a ordenação sacerdotal de Leonardo Loures, na Igreja
Nossa Senhora de Lourdes, do bairro Francisco
Bernardino. A celebração
foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de
Juiz de Fora, Dom Gil
Antônio Moreira, concelebrada pelo Bispo Diocesano de Óbidos (PA),
Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann e por
vários presbíteros da Arquidiocese. Participaram
também vários diáconos
e seminaristas, além de
familiares, amigos e pessoas vindas de Óbidos
(PA), especialmente para
a celebração.
Dom Gil refletiu
que a ordenação de um
novo Padre é sempre uma
alegria muito grande para
a Igreja. “Um novo Padre

Ordenação Sacerdotal do Pe. Leonardo Loures. Foto: Assessoria de Comunicação

é mais um apóstolo, mais
um colaborador que vem
para somar na divulgação
do evangelho”. O Arcebispo falou também sobre a
missão do novo Padre em

Óbidos. “Hoje nos alegramos ainda mais, pois
o Leonardo é o primeiro
de uma nova experiência
da Arquidiocese, de enviar Padres novos para a

missão em Óbidos, que é
a nossa Igreja irmã”.
O novo Sacerdote
falou sobre a emoção de
se tornar Padre. “No sonho de Deus eu sempre

fui Padre. Hoje, recebendo esse Sacramento, estou dando o meu Sim para
Ele. Padre Leonardo refletiu também sobre a expectativa de já começar a
sua vida sacerdotal como
Pároco, na Paróquia São
Martinho de Lima, localizada em Óbidos (PA),
onde já está em missão há
seis meses. “Realmente é
um grande desafio iniciar
meu ministério com Pároco, mas uma fala de Dom
Gil me marcou muito. Ele
me disse que se aprende
a pescar, pescando. É na
prática que vou aprender
a ser Padre e estou na melhor escola que poderia
escolher, a Amazônia”.
Ao final da missa, Pe. Leonardo recebeu
diversas homenagens e
logo após, os presentes
seguiram para um almoço festivo.

II Revisão do Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora
“Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que é o
Senhor que vos recompensará, fazendo-vos seus herdeiros. Ao Cristo e Senhor e que estais servindo”.

Cl 3,23-24

Propomos algumas
questões para esta revisão
com o olhar da última revisão que foi feita em nossas paróquias, foranias e
diversas instâncias de nossa Arquidiocese. O Sínodo vem provocando nossa
ação pastoral no caminho
de uma Igreja sempre em
missão. São diretrizes que
apontam caminhos para
uma ação eficaz de acordo
com a realidade em que vivemos.
Junto com estas
questões está em anexo um
organograma que permite
uma visão geral de todo o
nosso Documento Sinodal. As Diretrizes da Ação
Evangelizadora da Igreja
no Brasil – 2015-2019 nos
ajudarão também nessa
caminhada, pois estão coadunadas com a Exortação
Apostólica Evangelii Gaudium.
Evangelizar a partir
de Jesus Cristo:
1. Recebemos na I Revisão
os Diretórios: Pastoral Litúrgico-Sacramental e Administrativo. Como esses
diretórios estão ajudando

na caminhada pastoral paroquial e forânica de nossa
Arquidiocese? Contribuíram para nossa ação pastoral? Há alguma sugestão
que seja importante na revisão dos Diretórios após
esta caminhada de mais
dois anos?

a caminhada? O que falta?
(Ler o Anexo das DGAE da
Igreja no Brasil)

2. O Sínodo propôs a Leitura Orante da Bíblia como
momento importante para
início de todos os nossos trabalhos. Como está
acontecendo em nossas
paróquias, foranias, pastorais, movimentos, associações...?

6. Com o Sínodo foram
criados três vicariatos:
1) Vicariato Episcopal para
Família e Vida;
2) Vicariato Episcopal para
Educação, cultura e juventude (que agora é para
Comunicação, Educação e
cultura) e o setor Juventu-

3. Os retiros espirituais
como forma de ajudar nossos discípulos (as) missionários (as) fortaleceram a
missão que o Cristo Jesus
nos ordena?
4. Como as diretrizes oferecidas pelo nosso Sínodo Arquidiocesano contribuíram
para a ação pastoral em sua
Paróquia, Forania...? Que
ações apontam para uma
renovação da Paróquia e da
Forania? Há na Paróquia e
Forania um planejamento e
plano pastoral que norteia

5. Que ações foram implementadas para a Educação
da Fé como processo permanente na vida do Discípulo de Jesus?

de;
3) Vicariato Episcopal para
a Caridade: As Diaconias
Ambientais que estão integradas ao Vicariato – Carcerária, Hospitalar e dos
Enfermos e da Esperança;
Como estas instâncias estão nos ajudando
na ação pastoral em nossa Arquidiocese? Em Juiz
de Fora e no interior? Que
investimentos foram feitos
para uma ação efetiva? No
interior avançou a presença destas instâncias? O que
falta para chegar a todos os
lugares? Quais sugestões

podem ajudar na efetivação
destes serviços?
Como a juventude
está contribuindo na Evangelização de outros jovens?
Como a juventude missionária tem ajudado nossa
Arquidiocese?
Na Comunicação: A rádio
Catedral tem fortalecido
nossos fiéis na Evangelização? A Folha Missionária
tem sido valorizada como
uma comunicação efetiva
com o povo em nossa Arquidiocese? E o Site, a mídia..., as redes sociais de comunicação e outros meios
de nossa Arquidiocese?

Datas para o encontro da II Revisão do Sínodo Arquidiocesano:
1. Forania Santa Luzia: 17/10/2015 – 19h – Casa Ave Maria.
2. Forania Nossa Senhora da Conceição: 20/10/2015 – 19h – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.
3. Forania São Miguel e Almas: 21/10/2015 – 19h – Paróquia São Miguel e Almas.
4. Forania Santa Terezinha: 22/10/2015 – 19h – Paróquia Santa Terezinha.
5. Forania São Vicente de Paulo: 9/11/2015 – 19h – Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, em Rio Novo.
6. Forania Mãe de Deus: 10/11/2015 – 19h – Santuário São Judas.
7. Forania Nossa Senhora do Líbano: 11/11/2015 – 19h
8. Forania Santo Antônio: 12/11/2015 – 19h – Paróquia Santo Antônio, Catedral.
9. Forania Nossa Senhora das Dores: 14/11/2015 – 19h – Paróquia Nossa Senhora
das Dores, em Lima Duarte.
10. Forania Senhor Bom Jesus: 28/11/2015 – 9h – Santuário Bom Jesus, em Liberdade.
11. Forania São José: 05/12/2015 – 9h – Paróquia São José, em Bicas.

Pe. Tarcísio Marcelino Ferreira Monay

Catequese do Papa
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Audiência Geral com o Papa Francisco
“Matrimônio e Família”
Quarta-feira, 16 de setembro de 2015

Caros irmãos
e irmãs!
Esta é a nossa reflexão conclusiva sobre o
tema do matrimônio e da
família. Estamos na vigília
de eventos bons e exigentes, que estão diretamente ligados a este grande
tema: o encontro mundial
das famílias na Filadélfia e o Sínodo dos Bispos
aqui em Roma. Ambos
têm uma importância
mundial, que corresponde à dimensão universal
do cristianismo, mas também ao alcance universal
desta comunidade humana fundamental e insubstituível, que é a família.
Esta passagem de
civilização está marcada pelos efeitos a longo
prazo de uma sociedade
administrada pela tecnocracia econômica. A
subordinação da ética à
lógica do lucro dispõe de
meios consideráveis e de
um enorme apoio midiático. Neste cenário, uma
nova aliança do homem
e da mulher torna-se não
apenas necessária, mas
estratégica para a emancipação dos povos da
colonização do dinheiro.
Esta aliança deve voltar a
orientar a política, a economia e a convivência

civil! Ela decide a habitabilidade da terra, a transmissão do sentimento da vida,
os vínculos da memória e
da esperança.
Desta aliança, a comunidade conjugal-familiar do homem e da mulher
é a gramática generativa, o
“nó de ouro”, poderíamos
dizer. A fé obtém-na da sabedoria da criação de Deus,
que confiou à família não o
cuidado de uma intimidade com o fim em si mesma,
mas o emocionante desígnio de tornar o mundo
“doméstico”. A família está
no início, na base desta
cultura mundial que nos
salva; ela salva-nos de muitos ataques, destruições e
colonizações, como a do
dinheiro ou das ideologias
que ameaçam em grande
medida o mundo. A família
é a base para se defender!
Da Palavra bíblica
da criação tiramos a nossa
inspiração essencial, nas
breves meditações sobre a
família. Desta Palavra podemos e devemos haurir
novamente, com amplitude e profundidade. É um
grande trabalho que nos
espera, mas também muito
entusiasmante. A criação
de Deus não é uma simples
premissa filosófica: é o horizonte universal da vida e da
fé! Não existe um desígnio

divino diferente da criação
e da sua salvação. Foi para
a salvação da criatura — de
cada criatura — que Deus
se fez homem: “Para nós,
homens, e para a nossa salvação”, como reza o Credo.
E Jesus ressuscitado é “o
primogênito de toda a criação” (Cl 1, 15).
O mundo criado
foi confiado ao homem e à
mulher: o que acontece entre eles marca tudo. A rejeição da bênção de Deus chega fatalmente a um delírio
de onipotência que arruína tudo. A isto chamamos
“pecado original”. E todos
vimos ao mundo na herança desta doença.
Não obstante a isto,
não somos malditos, nem
estamos abandonados a
nós mesmos. A este propósito, a antiga narração
do primeiro amor de Deus
pelo homem e pela mulher
já continha páginas escritas com o fogo! “Porei ódio
entre ti e a mulher, entre a
tua descendência e a dela”
(Gn 3, 15a). Sãs as palavras
que Deus dirige à serpente
enganadora, encantadora.
Mediante estas palavras,
Deus marca a mulher com
uma barreira protetora
contra o mal, à qual ela
pode recorrer — se quiser
— em cada geração. Quer
dizer que a mulher traz

consigo uma bênção secreta e especial, para a defesa
da sua criatura do Maligno!
Assim como a Mulher do
Apocalipse, que se apressa a esconder do Dragão o
próprio filho. E Deus protege-a (cf. Ap 12, 6).
Pensai na profundidade que aqui se abre!
Existem muitos lugarescomuns, às vezes até ofensivos, sobre a mulher tentadora que inspira o mal.
Mas há espaço para uma
teologia da mulher, à altura
desta bênção de Deus, para
ela e para a geração!
Contudo, a misericordiosa tutela de Deus em
relação ao homem e à mulher nunca falta a ambos.
Não nos esqueçamos disto! A linguagem simbólica
da Bíblia diz-nos que antes
de os afastar do jardim do
Éden, Deus fez vestes de
pele para o homem e para a
mulher, e cobriu-os (cf. Gn
3, 21). Este gesto de ternura
significa que até nas dolorosas consequências do nosso
pecado Deus não quer que
permaneçamos nus e abandonados ao nosso destino
de pecadores. Esta ternura divina, este esmero por
nós, vemo-lo encarnado
em Jesus de Nazaré, Filho
de Deus “nascido de mulher” (Gl 4, 4). E são Paulo
diz ainda: “Quando ainda

éramos pecadores, Cristo morreu por nós” (Rm
5, 8). Cristo, nascido de
mulher, de uma mulher!
É a carícia de Deus sobre
as nossas feridas, erros e
pecados. Mas Deus amanos tal como somos e
quer fazer-nos progredir
neste projeto; a mulher é
mais forte e leva em frente este projeto.
A promessa que
Deus faz ao homem e à
mulher, na origem da
história, inclui todos os
seres humanos, até ao fim
da história. Se tivermos fé
suficiente, as famílias dos
povos da terra reconhecer-se-ão nesta bênção.
Contudo, quem se deixar
comover por esta visão,
independentemente do
povo, nação ou religião
de pertença, que se ponha a caminho conosco.
Será nosso irmão e irmã,
sem fazer proselitismo.
Caminhemos juntos com
esta bênção e com esta finalidade de Deus, de nos
tornarmos todos irmãos
na vida, num mundo que
caminha em frente e que
nasce precisamente da
família, da união entre o
homem e a mulher. Deus
vos abençoe, famílias de
todos os cantos da terra!
Deus abençoe todos vós!
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Seminaristas
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Seminarista
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Dom Gil Antônio Moreira
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A Páscoa definitiva de Monsenhor Osvaldo
Colaboração: Letícia Cristina Pereira

No dia 27 de setembro último partiu ao
Paraíso um grande Sacerdote de nossa Arquidiocese, Monsenhor Osvaldo
Ribeiro Lage, aos 91 anos
de idade. Nascido na cidade de Pará de Minas-MG,
aos 29 de abril de 1924,
teve uma louvável trajetória de vida buscando o
bem comum, a propagação da fé e a construção do
Reino de Deus.
Antes de iniciar
o caminho vocacional

formou-se em Direito Civil pela UFMG em Belo
Horizonte-MG, foi eleito
vereador, presidente da
Câmara Municipal de sua
cidade natal entre os anos
de 1950 e 1954, tornandose, em seguida, Prefeito
Municipal. Era sobrinho
do grande político mineiro, Benedito Valadares.
Porém, sente ecoar
em seu coração o chamado
a uma entrega mais radical
a Deus. No ano de 1962,
acolhido pelo seu grande

mestre, Dom Geraldo Maria de Morais Penido, expároco de Pará de Minas,
ingressa no Seminário
Maior da Arquidiocese de
Juiz de Fora-MG, recebendo o Sacramento da Ordem a 02 de julho de 1967,
na Catedral Metropolitana
de Santo Antônio, aos 43
anos de idade. Em seu Ministério Sacerdotal, exerceu com louvor diversas
funções, sempre dedicado
ao serviço do Evangelho e
do Povo de Deus.
Entre os anos de
1979 e 1984 foi Reitor do
Seminário Santo Antônio,
e em 1982 recebeu o título
de Monsenhor. Em 1987
foi nomeado Vigário Geral da Arquidiocese, além
de membro do Colégio
dos Consultores em 1984
e em várias outras ocasiões sequentes. Foi um dos
fundadores do FAS (Fraterno Auxílio Sacerdotal),
órgão que vem até hoje
garantido boa assistência
aos padres doentes e idosos. Exerceu seu Ministério nas Paróquias de São
João Nepomuceno, São
José (Bicas) e Santa Ana
(Belmiro Braga) e Nossa Senhora da Conceição

(Pará de Minas). Em Juiz
de Fora, foi Pároco das Paróquias Nossa Senhora do
Rosário, Santa Luzia, São
Geraldo – onde motivou a
criação de duas comunidades existentes até hoje: São
Domingos e Nossa Senhora Rosa Mística ¬–, Santíssima Trindade (Igreja
Menino Jesus de Praga) e,
por fim, Vigário Paroquial
da Paróquia Bom Pastor.
Uma das coisas que lhe
davam satisfação espiritual era a de ser Diretor
Espiritual do Movimento
Jovem Emaús, evangelizando várias gerações de
jovens, e Diretor dos Cursilhos de Cristandade, por
dilatados anos.
Sempre muito dedicado ao Serviço Pastoral, Monsenhor Osvaldo
teve uma vida marcada
pela entrega fiel à vontade
de Deus. Era exemplar, sobretudo na obediência, na
vida de Oração e de amor
à Igreja. Vinha oferecendo
muito de seus proventos
pessoais para a construção
da Igreja de Santa Teresa,
na Paróquia da Santíssima
Trindade, obra que, infelizmente não viu concluída.

Já em idade avançada, o estimado Sacerdote foi acometido por um
câncer no ouvido, debilitando dolorosamente sua
saúde e, após alguns meses de tratamento, veio a
falecer na tarde do último
domingo do mês da Bíblia.
Às 22h, Dom Gil Antônio
Moreira, Arcebispo Metropolitano, presidiu a Santa
Missa de Corpo Presente,
na Igreja do Menino Jesus
de Praga, concelebrada
por diversos padres, participada por vários seminaristas e inúmeros fiéis.
Após o ato litúrgico, conforme pedido deixado por
escrito por Mons. Osvaldo,
seu corpo foi transladado
para Pará de Minas, sua
terra natal, sendo velado
piedosamente no Santuário de Nossa Senhora da
Piedade, paróquia na qual
fora batizado, crismado
e feito a Primeira Comunhão, ainda na antiga
matriz. Foi sepultado na
capela Santo Antônio, no
Cemitério local.
Diante de toda a
sua longa, frutífera e edificante vida Sacerdotal,
lhe somos eternamente
gratos.

Caminhada pela Paz reúne milhares de católicos em Juiz de Fora
Cerca de seis mil
pessoas participaram, na
tarde do último dia 04 de
outubro, da Caminhada pela
Paz da Arquidiocese de Juiz
de Fora. Entre os presentes
no evento estavam padres,
diáconos, seminaristas e
representantes de diversas
paróquias e movimentos de
nossa Igreja Particular.
O Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio
Moreira, participou de toda
a caminhada e, ao pregar aos
participantes, afirmou que
Deus não nos criou para a
violência e o ódio, mas para
viver como irmãos. “A paz é
um dom de Deus, algo que
interessa a todos. As causas
da violência são muitas, mas
é preciso lutarmos juntos
para impor a paz. Esta caminhada, que lembra o Ano da
Paz que estamos vivendo no
Brasil, tem o objetivo de nos
conclamar para acreditar na
paz e construir um mundo
novo. Nós, cristãos, cremos
na paz como força de Jesus
e queremos ajudá-Lo a construí-la”.
A concentração para
o cortejo foi feita na Igreja
da Glória, onde momentos

Católicos caminharam da Igreja da Glória até a Catedral de Juiz de Fora
clamando por paz. Dom Gil acompanhou todo o cortejo. Foto: Débora Sanches

de oração e reflexão foram
conduzidos pelo pároco local, Pe. Sérgio Luiz e Silva,
CSsR. Às 15h, um grande
cortejo saiu da igreja em direção à Catedral Metropolitana, passando pela Avenida
dos Andradas e Avenida Rio
Branco, duas das principais
vias da cidade. Durante o
trajeto, os presentes entoaram canções católicas e fizeram orações pedindo Paz.
À frente da organização do evento, o atual

responsável pelo Setor Arquidiocesano de Juventude,
Pe. Pierre Maurício Cantarino, afirma que a Caminhada pela Paz é um reflexo
do momento conturbado
vivido pela sociedade, que
quer mudanças. “Esse é um
clamor, um apelo para que
a sociedade volte para si e
reveja seus conceitos, que
estão ficando perdidos por
causa da intolerância e da
guerra. É importante que a
Igreja veja isso como uma

expressão de que o povo não
aguenta mais, que quer a
paz”.
“O importante é trabalharmos pela paz no Brasil. Já que os governantes
não fazem nada, a Igreja tem
que tomar frente com seus
leigos e arregaçar as mangas. Eu estou participando
porque sou cristã, então
tenho a obrigação de estar
unida na luta por esse objetivo”, afirmou Maria Aparecida Silva, paroquiana da

Igreja da Glória e integrante
da Renovação Carismática
Católica (RCC), do Apostolado da Oração e da Legião
de Maria.
Na chegada à Catedral, o Arcebispo presidiu a
Missa da Paz, que foi concelebrada por diversos padres
e assistida por diáconos e seminaristas da Arquidiocese.
Milhares de fiéis tomaram
os corredores e até mesmo
parte do altar da igreja que
é a sede religiosa de nossa
Igreja Particular.
Durante a homilia,
o Vigário Geral da Arquidiocese e pároco da Catedral,
Monsenhor Luiz Carlos de
Paula, conclamou todos
os presentes a assumirem
a missão de evangelizar e,
assim, serem instrumentos
da paz de Deus. “Evangelizar é anunciar a boa-nova,
que é Jesus, a boa-nova que
é a paz que só Ele pode nos
dar. Deus é fonte de amor.
Devemos nos amar uns aos
outros, pois, só assim, construiremos um mundo de
paz”.
Ao final da celebração, Dom Gil deu a todos a
Bênção da Paz.
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Leigos, seminaristas e padres participam da
Semana Teológica e Atualização Anual do
Clero em Juiz de Fora

Missa de Encerramento da Semana Teológica. Foto: Leandro Novaes

No último mês de
setembro, foi realizada a
XXVIII Semana da Teologia,
uma iniciativa da Arquidiocese de Juiz de Fora através
do Curso de Teologia do
Seminário Arquidiocesano
Santo Antônio, em parceria
com o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – CES/
JF. O evento, cuja programação foi efetivada juntamente
com a Atualização Anual do
Clero da Arquidiocese, reuniu leigos, seminaristas e
padres no auditório Mater
Ecclesiae, no Edifício Christus Lumen Gentium, prédio
da Cúria Metropolitana.
O tema escolhido foi
“Evangelii Gaudium: um
convite à alegria e à esperança”. A Semana Teológica
foi aberta oficialmente no dia
14 de setembro, segunda-feira, pelo Vigário Geral da Arquidiocese, Monsenhor Luiz
Carlos de Paula, que repre-

sentou o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio
Moreira.
Segundo o Coordenador do Curso de Teologia
do Seminário Santo Antônio,
Pe. Tarcísio Marcelino Ferreira Monay, a realização da
Semana da Teologia é muito importante, pois é uma
forma de aprofundar e fazer
com que os temas abordados
dialoguem com a sociedade
e com os trabalhos realizados nas paróquias e com os
leigos. O sacerdote ressalta
que o tema deste ano é um
percurso e um caminho que
todos podem seguir.
Na manhã de sextafeira, 18 de setembro, o Arcebispo Metropolitano de Juiz
de Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, presidiu a Missa
de Encerramento do evento.
Estavam presentes na celebração vários participantes
da Semana Teológica, semi-

naristas e padres da Arquidiocese, que concelebraram
o momento com o Pastor
Arquidiocesano.
Na homilia, o Arcebispo destacou a “alegria
do evangelho”, definindo-a
como uma alegria interior.
“O Evangelho apresenta
Jesus em missão. Há uma
grande alegria em pregar a
Palavra, servir ao Senhor. É
uma alegria que impulsiona
a pessoa perseverar mesmo
nas dificuldades”.
Na ocasião, os seminaristas Jorge Luís Duarte
e Wellington Guimarães da
Silva receberam a Admissão
nas Ordens Sacras. Ao final
da missa, o Coordenador
do Curso de Teologia, Pe.
Tarcísio Marcelino Ferreira
Monay, agradeceu a participação de todos, em especial
àqueles que se dedicaram na
preparação da Semana Teológica.

Paróquia São Geraldo - Rua Nair Furtado de Souza, nº 10 - Teixeiras / Juiz de Fora (MG)
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Homenagem Especial

Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo Metropolitano de Belém (PA)

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

N

asceu em Nova
Lima (MG), aos 26
de maio de 1950.
É filho de Alberto Corrêa e
Maria da Conceição Taveira Corrêa. Em sua cidade
natal, fez os estudos primários, concluindo-os em
1960. No dia 27 de fevereiro de 1961, entrou para
o Seminário Provincial do
Coração Eucarístico de
Jesus, onde completou o
Ensino Fundamental e o
Ensino Médio. Como seminarista da Arquidiocese
de Belo Horizonte, fez os
cursos de licenciatura em
Filosofia e bacharelado
em Teologia na Pontifícia
Universidade Católica de
Minas Gerais.
Em dia 15 de agosto
de 1973, foi ordenado Padre por Dom João Resende Costa, então Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte. De setembro
de 1976 a abril de 1977, fez
o Curso de Espiritualidade Sacerdotal no Instituto “Mystici Corporis”, do
Movimento dos Focolares,
em Roma, na Itália.
Retornando
ao
Brasil em de janeiro de
1978, foi Reitor do Seminário Provincial Coração
Eucarístico de Jesus em
Belo Horizonte, período
em que foi também Professor de Liturgia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Durante seu período como Sacerdote
na Arquidiocese de Belo
Horizonte, exerceu atividades de magistério em
várias instituições. Ainda em Belo Horizonte, foi
Vigário Episcopal para a
Pastoral, Coordenador da
Pastoral Vocacional, do
Curso de Canto Pastoral e
da Comissão de Liturgia e
Cerimoniário da Arquidiocese.
Foi também Secretário Executivo da Organização dos Seminários e
Institutos do Brasil, Conselheiro da Organização
dos Seminários LatinoAmericanos e Presidente
dessa Organização Internacional de 1982 a 1985.
Durante o ano de
1988, foi Reitor do Seminário Menor São José e,

Dom Alberto Taveira Corrêa - Arcebispo Metropolitano de Belém (PA). Foto: Divulgação

em março de 1989, transferido para a cidade de
Bonfim (MG), assumindo
as Paróquias do Senhor do
Bonfim e de Santo Antônio de Vargem Alegre. No
dia 24 de abril de 1991, foi
nomeado Bispo Auxiliar
de Brasília (DF), sendo ordenado no dia 06 de julho
de 1991, na cidade de Nova
Lima.
Escolheu
como
lema episcopal o texto do
Evangelho de São João 6,
51: “O Pão que eu darei
é a minha Carne para
a vida do mundo”, em
seu brasão escrito com a
frase latina “Pro Mundi
Vita”.
Na Arquidiocese
de Brasília, como Bispo
Auxiliar de 1991 a 1996,
assumiu a coordenação do
Vicariato Sul da Arquidio-

cese, além das diversas atividades de Bispo Auxiliar.
Empenhou-se nos meios
de Comunicação Social,
especialmente na Rádio
Nova Aliança. A partir de
1991 acompanhou, em
nome da Arquidiocese de
Brasília, o Grupo Parlamentar Católico do Congresso Nacional.
Foi membro da
Comissão Episcopal de
Vocações e Ministérios do
Conselho Episcopal Latino-Americano – CELAM.
Por mandato da CNBB, foi
indicado Bispo Assistente
Nacional da Renovação
Carismática Católica, função que continua a exercer.
No dia 27 de março de 1996, o Papa João
Paulo II criou a Província
Eclesiástica e a Arquidio-

cese de Palmas (TO), tendo Dom Alberto como seu
primeiro Arcebispo, onde
permaneceu até março de
2010, tendo implantado
as principais estruturas da
vida eclesial, como a Cúria
Metropolitana, fundação
do Seminário e implantação de 35 das atuais 36
Paróquias da Arquidiocese. Foi Presidente do Conselho Episcopal CentroOeste da CNBB.
No dia 30 de dezembro de 2009, Dom Alberto Taveira foi nomeado
Arcebispo Metropolitano
de Belém (PA). Tomou
posse em 25 de março de
2010. É o décimo Arcebispo de Belém e o vigésimo
Bispo desde a criação da
circunscrição eclesiástica. Em 06 de fevereiro de
2014 foi nomeado pelo

Papa Francisco como Consultor para o Pontifício
Conselho para os Leigos.
Na Arquidiocese de
Belém, empenha-se juntamente com o Clero e o
Povo de Deus, na realização do Projeto “Igreja
de Belém em Missão” e
na preparação do XVII
Congresso Eucarístico
Nacional, a ser realizado em Belém, de 15
a 21 de agosto de 2016,
no ano do quarto centenário da cidade e do início
da Evangelização da Amazônia. Este congresso tem
por objetivo ser a convergência de todas as pessoas
que professam a fé católica na realidade da Santíssima Eucaristia, e desejam
dar um testemunho público de sua fé na presença
real do Senhor Jesus.

