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Bom Pastor: o Jesus Pascal

Jesus Ressucitado continua vivo na Igreja, como Bom Pastor das ovelhas. No 4º Domingo da Páscoa, rezemos pelas vocações sacerdotais.
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Editorial

Tese de Mestrado

Maio: mês de Maria
Por Pe. Antônio Camilo de Paiva
Editor Chefe

Saudamos e rogamos as bênçãos mais ricas dos céus sobre todas
as mães e trabalhadores,
leitores de Folha Missionária. Estamos em sintonia com as Paróquias que
neste mês celebram suas
Padroeiras: Nossa Senhora de Fátima e de Santa
Rita de Cassia. Pedimos
a Deus uma bênção especial para todas as noivas e
também para as catequistas e crianças que coroam
Nossa Senhora, neste mês

a ela dedicado.
Em sua catequese,
o Santo Padre o Papa Bento XVI trata o tema do 45º
Dia Mundial das Comunicações Sociais: Verdade,
anúncio e autenticidade de
vida na era digital. Nosso
Arcebispo, em seu artigo,
nos ajuda celebrar a Páscoa como Vida nova em
Cristo. Na coluna Bíblicocatequética, a professora
Maria Inês Millen explica
que a oração da Virgem
Maria, em seu Fiat e em

seu Magnificat, se caracteriza pela oferta generosa de todo o seu ser na fé.
Padre Leonardo, em seu
artigo, faz uma reflexão
sobre o tempo pascal.
Recordamos a beatificação do Papa João
Paulo II, os 50 anos da
Arquidiocese de Juiz de
Fora, o 6º aniversário do
pontificado do Papa Bento XVI e a Semana Santa
na Catedral Metropolitana.
O leitor ficará ain-

da por dentro da data de
publicação do documento
oficial do Sínodo, da criação do site do Seminário
Santo Antônio, da 49ª Assembleia Geral da CNBB,
do principal tema tratado
na reunião do clero do
mês de abril, da defesa
da dissertação do padre
Elílio e do vídeo institucional sobre as atividades
realizadas na Casa Bethânia
Uma boa leitura
a todos!

A FOLHA MISSIONÁRIA
tem a honra de saudar o
Pe. Elílio de Faria Matos
Júnior, Pároco de São
Sebastião, na Barreira do
Triunfo, e formador em
nosso Seminário Santo
Antônio, pela defesa de
sua tese de Mestrado,
com nota 10!
A dissertação foi apresentada no último dia
22 de março, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. O tema
escolhido foi “As condições de possibilidade
da Metafísica segundo
o pensamento do Pe.
Vaz”.

No mês de Maria, Paróquias celebram
Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita de Cássia
Nesta edição, você
irá conhecer a história
de Santa Rita de Cássia
e da Virgem Maria, como
Nossa Senhora de Fátima,
as quais são motivos de
grande devoção na Arquidiocese de Juiz de Fora.
Nossa Senhora
de Fátima

Nossa Senhora de Fátima

A Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, dos
bairros Barbosa Lage e
Santa Cruz, de Juiz de
Fora, e outras comunidades da Arquidiocese
estão celebrando vivas
homenagens a Nossa Senhora, em especial Nossa
Senhora de Fátima, cuja
festa se dá no próximo
dia 13. Também várias
outras celebram a memória de Santa Rita, a saber,
a Paróquia Santa Rita de
Cássia, do bairro Bonfim
(Juiz de Fora) e do município de Santa Rita de
Jacutinga. Cada Paróquia
está organizando suas
festividades individualmente.

A história de Nossa Senhora de Fátima
destaca-se pelas suas repetidas aparições a três
pastores, crianças, num
período de seis meses
consecutivos.
Segundo
relatos históricos, a primeira destas aparições
aconteceu há 94 anos,
em 13 de maio de 1917. É
também conhecida como
Nossa Senhora do Rosário, pois este teria sido o
nome com o qual a Virgem Maria teria se apresentado, trazendo consigo um pedido de oração,
o “Santo Rosário”.
As três crianças
afirmaram ter visto Nossa Senhora enquanto
apascentavam um pequeno rebanho na Cova da
Iria, freguesia de Ajustrel,
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em Portugal. De acordo
com testemunhos, Nossa
Senhora falou às crianças sobre a necessidade
da oração e orientou-as
a aprenderem a ler. A
Senhora também havia
feito um convite: pediu
que as crianças fossem
ao mesmo lugar da aparição todo dia 13, nos cinco meses seguintes. Os
três pastores, então, assistiram às aparições em
junho, julho e setembro.
Excepcionalmente
em
agosto, a aparição ocorreu no dia 19, num sítio
situado a 500 metros de
Ajsutrel, pois as crianças
haviam sido levadas para
lá pelo administrador da
freguesia.
No mês seguinte,
em outubro, houve uma
nova aparição. Desta vez,
haviam cerca de 50 mil
pessoas presentes, além
das três crianças, a quem
a Senhora disse: “Eu sou
a Senhora do Rosário”.
Houve relatos de que um
fenômeno sobrenatural
teria acontecido com o
sol, girando sobre si mesmo e mudando para a cor
prata. Chamado de “milagre do sol”, o fenômeno
foi publicado na imprensa
por vários jornalistas que
testemunharam o acontecido. Mesmo com relatos de algumas pessoas
dizendo que nada havia
visto, o local recebeu uma
Capela em homenagem
à Nossa Senhora, conhecida como a “Capela das
Aparições”. Atualmente,
o lugar é a parte central

do Santuário de Fátima.
Santa Rita de Cássia
Santa Rita de Cássia nasceu na Itália, no dia 22 de
maio de 1381. Seu nascimento foi precedido por
sinais e visões celestiais.
Isso contribuiu para que
seus pais, Antônio Mancini e Amada Ferri, percebessem a missão da filha
no mundo, como instrumento da misericórdia de
Deus em benefício daqueles que sofrem.
Mesmo sendo sua vontade dedicar-se à vida religiosa, durante 18 anos
Rita foi casada com um
homem de família nobre.
Este, porém, era muito
violento e tinha muitos
inimigos, acabando assassinado. Rita perdoou os
assassinos, mas em seus
filhos surgiu uma sede de
vingança. A fim de evitar
outra tragédia, Rita pediu a Deus que também
levasse seus filhos, e assim aconteceu. Estando,
então, livre para se entregar a Deus, pediu para ingressar no Convento das
religiosas Agostinianas, o
que não foi possível por
lá somente serem aceitas
virgens.
Tendo sido negada por
três vezes no Convento,
Rita transformou sua própria casa em um claustro,
onde passou a rezar as
orações habituais das religiosas. Certa noite, durante um momento de
oração, Rita de Cássia foi
surpreendida em sua por-

ta por três santos, que a
levaram para o Convento,
onde não havia conseguido ingressar. Impressionada com a manifestação
Divina, a Madre Superiora, juntamente com as
outras religiosas, decidiram acolhê-la.
Consagrou-se à oração e à
penitência. Seu corpo foi
seguidamente flagelado.
Sua alimentação era somente pão e água e passava as noites sob vigília
e oração. Um dia, Rita pediu com veemência que
recebesse um sinal de
Jesus Cristo, para sentir
a dor da redenção. Teve,
portanto, um espinho cravado em sua testa para o
resto da vida. Rita de Cássia faleceu no dia em que
completava 76 anos. Foi
beatificada no século XVII
e canonizada em maio
de 1990. Seu corpo ainda continua conservado,
num relicário de cristal.
Mesmo após tantos anos,
seus membros ainda são
flexíveis e Rita apresenta
uma expressão de como
se estivesse dormindo.

Santa Rita de Cássia
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Palavra do Pastor

Páscoa, Vida Nova em Cristo
Por Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

		
Ao terceiro dia após a morte de
Cristo, os discípulos encontraram os sinais da
ressurreição, vendo o
túmulo vazio, os lençóis
que envolveram o corpo
do crucificado e o sudário dobrado à parte.
Os relatos evangélicos
variam ao descreverem
os fatos, mas não se
contradizem, antes se
completam. Os quatro
evangelistas são unânimes em afirmar que
Cristo ressuscitou e que
as primeiras pessoas a
chegarem ao túmulo vazio, foram algumas mulheres, entre elas Madalena. (cf. Mt 28, Mc 16,
Lc 24, Jo 20). São João

Liturgia

apresenta maiores detalhes a respeito do diálogo de Madalena com o
Ressuscitado. Ao vê-lo,
exclama com emoção:
Robbuni, que quer dizer
Mestre. O alvissareiro
anúncio primeiro vai a
Pedro, chefe dos Apóstolos e ao discípulo
amado, depois aos onze,
depois aos demais discípulos. Naquele mesmo
dia, à tarde, os discípulos reunidos em certa
casa, possivelmente o
Cenáculo onde Jesus
instituiu a Eucaristia, O
viram em corpo glorioso e falaram com Ele. É
também João que relata
o episódio do incrédulo
Tomé, que não estava
ali no primeiro dia e que
esteve com o Senhor redivivo, oito dias depois,
e pôde tocar as suas
chagas. Prostrando-se,
reza
humildemente:
Meu Senhor e meu Deus!
(Jo.20,28)
Entre tantas outras manifestações, talvez a experiência mais
bela da ressurreição do
Senhor, tenha sido a dos

discípulos de Emaús,
narrada pelo Evangelho
de Lucas (Lc.24,13-35).
Tristes pela morte, decepcionados pela tragédia, desesperançosos
pela solidão, voltavam
para casa. Mas eis que
um estranho peregrino
se põe a caminhar com
eles e lhes aquece o coração quando fala. Ao
chegarem às proximidades de casa, convidamno à hospedagem e recebem a extraordinária
revelação: ao partir o
pão, ao fazer a oração,
não puderam ter dúvida de que se tratava do
mesmo gesto, da mesma
forma de orar, afinal da
mesma pessoa que, às
vésperas da morte havia
celebrado a Páscoa com
seus discípulos e instituído a Eucaristia, sacramento da nova e eterna
aliança.
Na beleza da literatura lucana, podemos
perceber neste relato,
além da descrição dos
fatos, um maravilhoso
simbolismo. Ali estão
presentes, por exemplo,

os contrastes entre “escuridão” e “claridade”,
pois ao chegarem em
casa disseram os discípulos ao Peregrino:
Fica conosco porque já é
tarde e o dia já declina.
(Lc.24, 29) Mas ao gesto do pão à mesa, seus
olhos se abriram (Lc,
24,31). Antes estavam
obscurecidos pela incredulidade, por um olhar
frio e secularista que os
prendia somente à degradação da morte, agora estão no lume da fé
que lhes revela a verdade sobre a vida e sobre
todas as coisas. Onde
está tua vitória, ó morte! Onde está o teu aguilhão? exclamará mais
tarde Paulo aos Coríntios. (cf.1Cor.15,55) O
retorno dos discípulos
pressurosos e alegres é
a imagem do fiel seguidor de Jesus e de toda
a sua Igreja que estão
sempre, como missionários, anunciando à
semelhança de Pedro:
Cristo ressuscitou e disto
nós somos testemunhas.
(cf. At.2,32)

Ficarão para sempre impressas as palavras de João Paulo II:
Quando a Igreja celebra
a Eucaristia, memorial
da morte e ressurreição do seu Senhor, esse
acontecimento central
da salvação torna-se realmente presente e com
ele se realiza também a
obra de nossa redenção.
Esse sacrifício é tão decisivo para a salvação do
gênero humano que Jesus Cristo realizou-o e só
voltou para o Pai depois
de nos ter deixado o meio
para dele participarmos,
como se a ele tivéssemos
estado presentes. O que
poderia mais Jesus ter
feito por nós? (EE)
Cristo, pela sua
morte, entregou-se à
condição humana e pela
sua ressurreição nos dá
a possibilidade de participar de sua condição
divina, no prisma da
santidade e do amor, o
que acontece já nesta
vida, mas que culminará em plenitude na eternidade, a perene festa
pascal.

O Tempo Pascal
Por Pe. Leonardo José de Souza Pinheiro
Coordenador da Comissão de Liturgia

O tempo litúrgico
da Páscoa compreende
os cinquenta dias que se
sucedem do Domingo da
Ressurreição até o Domingo de Pentecostes, o que
favorece redescobrir a íntima relação entre o dom
do Espírito Santo com a
ressurreição e a ascenção do Senhor. Tais dias
são vividos com grande
alegria e exultação pois,
como nos ensina Santo
Atanásio, devem ser celebrados como se fossem
um só dia de festa, como
“o grande Domingo” (PG
26,1366). São os dias nos
quais, de modo muito especial, se canta o Aleluia.
O itinerário proposto pelo Lecionário
para este tempo solene é
muito sugestivo. A constante presença de textos

dos Atos dos Apóstolos,
sempre presentes nas
primeiras leituras, e os
textos evangélicos proclamados em cada domingo
de páscoa visam apresentar elementos irrenunciáveis de cada comunidade
cristã: o encontro com o
Ressuscitado na assembléia reunida (II Domingo), o reconhecimento
do Ressuscitado na Palavra e na Fração do Pão
(III Dom), o seguimento
do Cristo, bom pastor,
na ministerialidade da
Igreja (IV Dom), a comunhão dos fiéis com Cristo, caminho, verdade e
vida, apresentada com a
metáfora da videira e dos
ramos (V Dom) e o Espírito como guia dos fiéis à
verdade, que é Cristo (VI
Dom).

Já os dois últimos domingos aprofundam no mistério da Ascenção do Senhor (VII Domingo) e do
envio do Espírito Santo
(Pentecostes). O primeiro
inaugura uma nova modalidade da presença de
Cristo na Igreja e dá aos
fiéis a esperança de que
onde Ele está, estarão
também eles (cf. Prefácio
da Ascenção do Senhor
I) e o último apresenta
a realização do mistério
pascal na efusão do Espírito Santo, abrindo a Igreja para a universalidade.
Toda a riqueza deste
tempo também é expresso na oração da coleta do
II Domingo da Páscoa: “Ó
Deus... que reacendeis a
fé do vosso povo na renovação da festa pascal... fazei que compreendamos

melhor o batismo que nos
lavou, o espírito que nos
deu nova vida, e o sangue
que nos redimiu.”
A tradição da
Igreja sempre dedicou
este tempo de Páscoa
para a “mistagogia”, ou
seja, para uma melhor
compreensão dos sinais
sacramentais, dada aos
recém batizados por
ocasião da Vigília Pascal.
Sendo assim, a liturgia
pascal introduz toda a
comunidade cristã em
um maior conhecimento do mistério de Cristo
e da Igreja, mediante a
proclamação dos textos
bíblicos, acima mencionados, que nos oferecem
a experiência vivida pela
primeira
comunidade
dos fiéis, guiada pelos
apóstolos.

Seja amigo
da Rádio
Catedral
Sua contribuição é
muito importante
para nós!
As doações deverão ser depositadas
no banco Bradesco.

Agência: 080
Conta Corrente:
125244 - 5
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Semana Santa na Catedral Metropolitana

A

Semana Santa na
Catedral
Metropolitana de Juiz
de Fora foi marcada por
muita emoção e a participação de milhares de
pessoas. No primeiro dia
das celebrações, os fiéis
participaram da Bênção
de Ramos na Paróquia
São Sebastião e depois seguiram em procissão, em
direção à Catedral. A data
também foi encerramento
da Campanha da Fraternidade 2011. Na oportunidade, o senhor Arcebispo
de Juiz de Fora, Dom Gil
Antônio Moreira, lembrou
que a coleta da campanha
este ano será integralmente destinada às Dioceses de Nova Friburgo e
Petrópolis, no Estado do
Rio de Janeiro, cidades
estas que foram atingidas
por fortes temporais no
início do ano.
A terça-feira foi
dia de reflexão para os
católicos, sobre os encontros e desencontros da
vida. Os fiéis participaram
do Sermão do Encontro,
proclamado pelo Pe. Márcio Vieira Martins. Antes,
porém, houve caminhada
pela principal avenida da
cidade com as imagens
do Senhor dos Passos e
Nossa Senhora das Dores.
A chegada na Catedral
simbolizou, numa comovente cena, o encontro de
Maria com Jesus Cristo a
caminho do calvário.
Na quarta-feira, integrantes do grupo Apostolado da Oração participaram da Via-Sacra ao
Morro do Cristo, seguida
da Celebração Eucarística
presidida pelo Arcebispo
Metropolitano. Dom Gil

Imagem de Cristo Crucificado da Catedral de Juiz de Fora. Foto: Leandro Novaes

havia acabado de chegar
de uma viagem a São Paulo com uma ótima notícia:
foi confirmado por seu
médico o resultado positivo das operações cirúrgicas pelas quais passou há
um ano, ficando curado
totalmente, sem necessidade de quimioterapia,
como se previa, fato que
Dom Gil atribui a um verdadeiro milagre alcançado
pela oração de milhares
de fiéis de Juiz de Fora e
de outros lugares. Todos
os presentes deram graças a Deus, com aplausos,
ao que o Pastor agradeceu
com muita emoção. Ao
final da celebração, Dom
Gil posou para fotos com
os fiéis, aproveitou para
apreciar a vista da cidade
à noite e desceu o Morro
do Cristo, a pé, rezando
o terço, acompanhado de
fiéis e seminaristas.
A
quinta-feira
iniciou com a Missa dos
Santos Óleos, também
presidida pelo Pastor Arquidiocesano. Mais de

Via-Sacra dos Apostolados da Oração.
Foto: Leandro Novaes

cem Sacerdotes da Arquidiocese
concelebraram
o Santo Sacrifício, renovando os Compromissos
da Ordenação Sacerdotal
e de entrega total a Jesus Cristo. Os Vigários
Forâneos receberam os
óleos dos catecúmenos
(utilizado nos batizados),
dos Enfermos (utilizado
na unção dos doentes), e
óleo do Crisma (utilizado
no Sacramento da Crisma,
do Batismo e das Ordenações sacerdotais).
A Solene Ação Litúrgica de Morte do Senhor foi presidida por
Dom Gil na tarde de sexta-feira, na Catedral. Com
a participação de mais de
mil pessoas, leituras e salmos incentivaram a todos
a meditarem sobre a Paixão de Cristo. O momento foi concelebrado pelo
Pe. José Domício e pelo
Diácono Ruy Figueiredo.
Dom Gil incluiu à Celebração o tradicional Sermão
das Sete Palavras, o que
causou satisfação a todos,

inclusive pela beleza das
peças musicais de autoria
de Henrich Shustz, levadas pela orquestra e coro
dos Arautos do Evangelho.
Às 20h, cerca de
cinco mil pessoas se reuniram para a cerimônia
de Descendimento da
Cruz. Depois seguiram
em procissão pelas ruas
centrais da cidade. Aproximadamente a cada 100
metros, moradores da região acabavam deixando
suas casas e se unindo à
procissão,
contagiados
pela emoção, somandose, ao final, mais de dez
mil fiéis, segundo cálculo
da Polícia Militar.
No Sábado Santo,
o Arcebispo recebeu numerosos fiéis que lotaram
a Catedral Metropolitana
para a Bênção do Fogo
Novo, a apresentação do
Círio Pascal, o canto do
Precônio e as sete leituras bíblicas. Como prevê
a liturgia, com as luzes
apagadas, os fiéis rece-

beram o Fogo Novo para
o acendimento das velas,
símbolo da luz de Deus
no coração dos que crêem
na ressurreição. À solene
Missa Pascal, seguiu-se a
festiva procissão do Santíssimo Sacramento no
adro da Catedral, tudo
encerrando-se com a Bênção Eucarística. Para alegria da comunidade, neste ano, o jovem Pablo da
Costa, fez sua profissão
de fé pública, por ter se
convertido do luteranismo ao catolicismo, após
profundo e longo estudo
das razões da fé católica,
tendo sido acompanhado
em sua preparação para
este momento, pelo Diácono Rui.
A Semana Santa
foi encerrada no último
dia 24 de abril, Domingo
de Páscoa, com Missa celebrada por Dom Gil Antônio Moreira. O Arcebispo lembrou que a Páscoa
é um momento em que os
cristãos são convidados a
exercerem
plenamente
o Amor a Deus. “Temos
princípio, mas não teremos fim. Se vivermos
com Deus e para Deus,
seremos salvos para sempre”, concluiu.
No encerramento
da celebração, o Pároco
da Catedral, Monsenhor
Antônio Cornélio Viana,
agradeceu a participação
de todos na Semana Santa, em especial à presença
do Arcebispo. O período
Pascal, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo,
dura 50 dias e encerra-se
com a festa de Pentecostes que, neste ano, será
comemorada no dia 12 de
junho.

Dom Gil Antônio com fiéis após Celebração Eucarística no Morro do Cristo.
Foto: Leandro Novaes
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Catequese do Papa

45º Dia das Comunicações Sociais
“Verdade, anúncio e autenticidade de vida, na era digital”
A seguir, apresentamos o resumo da mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Comunicações Sociais
Queridos irmãos e irmãs!
Por ocasião do 45º
Dia Mundial das Comunicações Sociais, desejo
partilhar algumas reflexões, motivadas por um
fenômeno característico
do nosso tempo: a difusão
da comunicação através
da rede Internet. Vai-se
tornando cada vez mais
comum a convicção de
que, tal como a revolução
industrial produziu uma
mudança profunda na
sociedade através das novidades inseridas no ciclo
de produção e na vida dos
trabalhadores,
também
hoje a profunda transformação operada no campo
das comunicações guia o
fluxo de grandes mudanças culturais e sociais. As
novas tecnologias estão a
mudar não só o modo de
comunicar, mas a própria
comunicação em si mesma, podendo-se afirmar
que estamos perante uma
ampla
transformação
cultural. Com este modo
de difundir informações
e conhecimentos, está a
nascer uma nova maneira
de aprender e pensar, com
oportunidades inéditas de
estabelecer relações e de
construir comunhão.
Aparecem
em
perspectiva metas até há
pouco tempo impensáveis, que nos deixam maravilhados com as possibilidades oferecidas pelos
novos meios e, ao mesmo
tempo, impõem de modo
cada vez mais premente
uma reflexão séria acerca
do sentido da comunicação na era digital. Isto é

particularmente evidente
quando nos confrontamos
com as extraordinárias
potencialidades da rede
Internet e a complexidade
das suas aplicações. Como
qualquer outro fruto do
engenho humano, as novas tecnologias da comunicação pedem para ser
postas ao serviço do bem
integral da pessoa e da
humanidade inteira. Usadas sabiamente, podem
contribuir para satisfazer
o desejo de sentido, verdade e unidade que permanece a aspiração mais
profunda do ser humano.
[...]
As novas tecnologias permitem que as
pessoas se encontrem
para além dos confins do
espaço e das próprias culturas, inaugurando deste modo todo um novo
mundo de potenciais amizades. Esta é uma grande
oportunidade, mas exige
também uma maior atenção e uma tomada de
consciência quanto aos
possíveis riscos. Quem é o
meu próximo neste novo
mundo? Existe o perigo
de estar menos presente a
quantos encontramos na
nossa vida diária? Existe
o risco de estarmos mais
distraídos, porque a nossa
atenção é fragmentada e
absorvida por um mundo
diferente daquele onde
vivemos? Temos tempo
para refletir criticamente
sobre as nossas opções
e alimentar relações humanas que sejam verdadeiramente profundas e
duradouras? É importante
nunca esquecer que o con-

tato virtual não pode nem
deve substituir o contato
humano direto com as
pessoas, em todos os níveis da nossa vida.
Também na era
digital, cada um vê-se confrontado com a necessidade de ser pessoa autêntica
e reflexiva. Aliás, as dinâmicas próprias dos social
network mostram que
uma pessoa acaba sempre envolvida naquilo que
comunica. Quando as pessoas trocam informações,
estão já a partilhar-se a si
mesmas, a sua visão do
mundo, as suas esperanças, os seus ideais. Seguese daqui que existe um
estilo cristão de presença
também no mundo digital: traduz-se numa forma
de comunicação honesta e
aberta, responsável e respeitadora do outro. Comunicar o Evangelho através
da nova mídia significa
não só inserir conteúdos
declaradamente religiosos nas plataformas dos
diversos meios, mas também testemunhar com coerência, no próprio perfil
digital e no modo de comunicar, escolhas, preferências, juízos que sejam
profundamente coerentes
com o Evangelho, mesmo
quando não se fala explicitamente dele. Aliás, também no mundo digital,
não pode haver anúncio
de uma mensagem sem
um testemunho coerente
por parte de quem anuncia. Nos novos contextos
e com as novas formas de
expressão, o cristão é chamado de novo a dar resposta a todo aquele que

lhe perguntar a razão da
esperança que está nele
(cf. 1 Pd 3, 15). [...]
Em todo o caso,
quero convidar os cristãos a unirem-se confiadamente e com criatividade
consciente e responsável
na rede de relações que a
era digital tornou possível;
e não simplesmente para
satisfazer o desejo de estar presente, mas porque
esta rede tornou-se parte
integrante da vida humana. A web está a contribuir
para o desenvolvimento
de formas novas e mais
complexas de consciência
intelectual e espiritual, de
certeza
compartilhada.
Somos chamados a anunciar, neste campo também, a nossa fé: que Cristo
é Deus, o Salvador do homem e da história, Aquele
em quem todas as coisas
alcançam a sua perfeição
(cf. Ef 1, 10). A proclamação do Evangelho requer
uma forma respeitosa e
discreta de comunicação,
que estimula o coração e
move a consciência; uma
forma que recorda o estilo de Jesus ressuscitado
quando Se fez companheiro no caminho dos
discípulos de Emaús (cf.
Lc 24, 13-35), que foram
gradualmente conduzidos
à compreensão do mistério mediante a sua companhia, o diálogo com eles, o
fazer vir ao de cima com
delicadeza o que havia no
coração deles.
Em última análise, a verdade que é Cristo
constitui a resposta plena
e autêntica àquele desejo
humano de relação, co-

munhão e sentido que sobressai inclusivamente na
participação maciça nos
vários social network. Os
crentes, testemunhando
as suas convicções mais
profundas, prestam uma
preciosa contribuição para
que a web não se torne um
instrumento que reduza
as pessoas a categorias,
que procure manipulá-las
emotivamente ou que permita aos poderosos monopolizar a opinião alheia.
Pelo contrário, os crentes
encorajam todos a manterem vivas as eternas
questões do homem, que
testemunham o seu desejo de transcendência e o
anseio por formas de vida
autêntica, digna de ser vivida. Precisamente esta
tensão espiritual própria
do ser humano é que está
por detrás da nossa sede
de verdade e comunhão e
nos estimula a comunicar
com integridade e honestidade.
Convido sobretudo os jovens a fazerem
bom uso da sua presença
no areópago digital. Renovo-lhes o convite para o
encontro comigo na próxima Jornada Mundial da Juventude em Madrid, cuja
preparação muito deve às
vantagens das novas tecnologias. Para os agentes
da comunicação, invoco
de Deus, por intercessão
do Patrono São Francisco
de Sales, a capacidade de
sempre desempenharem
o seu trabalho com grande consciência e escrupulosa profissionalidade,
enquanto a todos envio a
minha Bênção Apostólica.

Bento XVI completa seis anos no pontificado

Papa Bento XVI. Foto: Divulgação

No último dia
19 de abril, o Papa Bento XVI completou seis
anos no pontificado.
Sua posse aconteceu
em 2005, sucedendo o
Papa João Paulo II, falecido duas semanas
antes. Milhares de pessoas estavam reunidas
na Praça São Pedro, em
Roma, aguardando o
anúncio do novo Pontífice da Igreja Católica.
Os Cardeais reunidos
em Conclave elegeram
o então Prefeito da Con-

gregação Católica, Cardeal Joseph Ratzinger,
ao posto de Papa, que
assumiu então o nome
Bento XVI.
A Homilia de aniversário foi celebrada
pelo próprio Santo Padre, três dias após ter
completado 84 anos de
vida. A proximidade dos
aniversários de posse e
natalício renderam ao
Papa calorosos cumprimentos de toda parte
do mundo, inclusive da
Rainha Isabel da Ingla-

terra. Bento XVI inicia
seu sétimo ano no pontificado com especial
atenção à beatificação
de seu predecessor, João
Paulo II. Será a primeira
vez, ao longo de muitos
séculos, que um Papa
realiza a beatificação de
seu predecessor. Outro
destaque para a agenda
deste ano é a celebração
da Jornada Mundial da
Juventude, que acontece em Madrid, na Espanha, no próximo mês de
agosto.
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Coluna Bíblico-catequética
“A oração da Virgem Maria, em seu Fiat e
em seu Magnificat, se caracteriza pela oferta
generosa de todo o seu ser na fé”

Obras sociais da Igreja são
divulgadas na mídia
Arquidiocese de Juiz de Fora participa da
campanha da CNBB com vídeo institucional
sobre as atividades realizadas na Casa Bethânia

Profª. Maria Inês de Castro Millen

Orar é entrar em
humilde sintonia com o
Mistério, crendo que só
o diálogo amoroso e repleto de esperança com
Aquele que nos criou
e nos salvou pode nos
tirar da perplexidade
diante de tantas situações incompreensíveis,
sejam elas dolorosas ou
felizes, que acontecem a
cada dia na complexa e
diversificada história da
humanidade.
O processo do
diálogo começa com a
escuta que nos estimula
a uma resposta e a uma
ação reveladora de um
compromisso firmado
mutuamente. Maria compreendeu muito bem
esse caminho. Escutou
atentamente o que Deus
tinha para lhe dizer, respondeu sem hesitações,
oferecendo toda a sua
humanidade à realização do projeto do Pai, e
assumiu o compromisso da fidelidade em sintonia com o agir de um
Deus que é sempre fiel.
Por esta razão, ela é lembrada e venerada pela
Igreja como a Virgem

oferente sem igual, como
a discípula fiel, como o
modelo exemplar de fé,
esperança e caridade e
como aquela que deve
ser invocada como auxílio nas dificuldades reais
e imaginárias do nosso
caminho.
Os
evangelhos
nos apresentam Maria
como a mãe que se faz
presente de modo singular na vida de seu Filho
Jesus, participando ativamente dos momentos
mais significativos de
sua trajetória: sua infância, sua vida pública dedicada à concretização
do Reino de Deus, sua
paixão e morte de cruz.
Após a ressurreição de
Jesus, experienciada pelos discípulos, ela espera, com eles, em oração,
que a promessa do envio
do Espírito se concretize e, assim, participa do
grande evento de Pentecostes, que marca o início da Igreja que se faz
corajosamente missionária. Por esta razão, quando olhamos para Maria,
sabiamente denominada
de “Estrela da Evange-

lização”, nos sentimos
encorajados a oferecer
nossa frágil vida em benefício de um projeto
grandioso, que supera
em muito nossas débeis
forças e possibilidades.
É deste modo que nosso
pequeno sim, somado
ao de muitas outras pessoas e ao grande sim de
Maria, sempre sustentado pela graça misericordiosa de Deus, sinalizará
para o sim definitivo de
Jesus, único que garante
para sempre a efetivação
do Reino de Deus entre
nós, sabidamente já e
ainda não realizado.
Portanto, como
Maria, e com ela, sejamos capazes de dar graças e de nos alegramos
pelo fato do Poderoso
ter feito por nós grandes coisas, cobrindo de
bens todos os famintos,
socorrendo uma humanidade vulnerável e espalhando sua bondade
de geração em geração a
todos aqueles que o acolhem e o respeitam, sobretudo no amor aos irmãos que sabemos mais
necessitados.

Bethânia Casa de Passagem. Foto: Leandro Novaes

A Arquidiocese
de Juiz de Fora está
participando da campanha “Nós somos a
Igreja Católica”, organizada pela Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB). O objetivo é divulgar as obras
sociais e de evangelização realizadas pelas
Instituições Católicas.
Está sendo produzido um vídeo institucional, com duração
de um minuto, que
será transmitido em
rede nacional, sobre o
trabalho realizado na
Casa de Passagem Bethânia, sob a coordenação dos membros do
Movimento Focolares,
situada próximo à Paróquia Nossa Senhora

do Rosário, no bairro
Granbery. O Diretorfundador da instituição, Pe. Davi José dos
Reis, o voluntário Ronaldo Rocha Bastos e
o hóspede Luiz Fernando de Oliveira participaram da gravação, no
último dia 26 de abril,
dando
depoimentos
sobre as atividades da
Casa Bethânia.
O roteiro foi
produzido pelo jornalista da Rádio Catedral,
Raphael Lemos. Ele, a
Assessora de Comunicação da Arquidiocese,
Érica Duque e o jornalista da Folha Missionária, Leandro Novaes,
acompanharam as gravações e estão auxiliando na edição do vídeo.

João Paulo II é beatificado no Vaticano
O Rito de Beatificação emocionou o mundo

Novo Beato João Paulo II. Foto: Divulgação

O Papa João Paulo II foi beatificado no
1º dia de maio. A cerimônia aconteceu na
basílica de São Pedro e
foi presidida pelo Santo Padre, o Papa Bento
XVI, que assinou o decreto de beatificação
em janeiro deste ano.

A data da beatificação
coincide com o segundo Domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da
Divina
Misericórdia,
título dado pelo próprio novo Beato, há 11
anos.
A urna com os

restos mortais de João
Paulo II foi transferida
das Grutas Vaticanas
para o altar da Capela de São Sebastião
sem ser aberta, isto é,
o corpo não foi exumado. Com a beatificação concretizada, o
próximo passo será a
celebração da memória litúrgica do beato
João Paulo II, em data
ainda a ser marcada
pela Congregação para
o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.
João Paulo II
participou, entre 1962
e 1965, no Concílio Vaticano II, contribuindo
para a elaboração da
Constituição Gaudium
et Spes. Foi eleito Papa
em 16 de outubro de
1978, assumindo seu
ministério seis dias
depois. Ao longo do

tempo à frente da Igreja, realizou 146 visitas
pastorais na Itália, visitou quase a totalidade
das Paróquias romanas
e fez, ao todo, 104 viagens apostólicas pelo
mundo. Os principais
documentos de João
Paulo II contam com
14 Encíclicas, 15 Exortações Apostólicas, 11
Constituições Apostólicas e 45 Cartas Apostólicas, além de cinco
livros de sua autoria.
Celebrou
147
ritos de Beatificação e
51 Canonizações, com
o total de 1.338 Beatos
e 482 Santos. Realizou nove Consistórios
e presidiu seis Reuniões Plenárias do Colégio Cardinalício. Entre
1978 e 1999, convocou
15 Assembleias do Sínodo dos Bispos. Em
1981, sofreu um gra-

ve atentado que colocou sua vida em risco.
Teve uma longa recuperação e intensificou
seu empenho pastoral,
convencido de ter recebido uma nova vida.
Karol
Wojtyla
era o nome de batismo
de João Paulo II. Ele foi
264º Pontífice da Igreja Católica, o primeiro
de origem eslava. Faleceu em 02 de abril de
2005, depois de quase
27 anos no pontificado. O milagre reconhecido pela Santa Sé para
beatificação foi a cura
do mal de Parkinson
da religiosa francesa
Marie Simon-Pierre.
Em Juiz de Fora,
programa-se a instalação de uma das primeiras Paróquias do mundo, sob o patrocínio do
Beato João Paulo II, no
bairro Nova Era.

FOLHA MISSIONÁRIA
Arquidiocese de Juiz de Fora
completa 50 anos
A Igreja Particular de Juiz de Fora está
comemorando 50 anos
da elevação da Diocese para a condição de
Arquidiocese. A ascensão aconteceu em 14 de
abril de 1962, através da
Bula Pontifícia “Qui Tanquam Petrus”, do Papa
João XVIII, sendo Dom
Geraldo Maria de Morais
Penido o primeiro Arcebispo Metropolitano.

As
comemorações do cinquentenário
da Arquidiocese terão
início nas celebrações do
Corpus Christi de 2011,
com duração até as celebrações de 2012. Este
ano, cada Paróquia irá
realizar suas comemorações individualmente
e, no ano que vem, uma
grande festa será organizada por toda a Arquidiocese.

CNBB realiza 49ª Assembleia
Geral em Aparecida
A
Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) realiza
este mês, em Aparecida,
sua 49ª Assembleia Geral. O Evento acontece
entre os dias 04 e 13 de
maio, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e no Centro de Eventos Pe. Vitor
Coelho de Almeida, que
fica no pátio do Santuário.
Este ano, a Assembleia aborda dois
temas centrais: as eleições para Presidente,
Vice-Presidente e Secretário Geral, além dos
Presidentes das 10 Comissões Episcopais Pastorais; e as Diretrizes
Gerais da Ação Evan-

gelizadora da Igreja no
Brasil.
Também
serão
tratados outros temas,
como Análise de Conjuntura Social e Eclesial;
Comunicação; Assuntos
da Comissão para Doutrina da Fé e uma reflexão sobre a Exortação
Pós-Sinodal Verbum Domini. Bispos de todo o
Brasil participam da Assembleia, que terá transmissão ao vivo pelas
emissoras de rádio e TV
de inspiração católica,
e ainda a comemoração
dos 50 anos do Concílio
Vaticano II, cuja comissão nacional tem nosso
Arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, como Coordenador.

Seminário Santo Antônio
lança novo site oficial
Em comemoração aos 85 anos de existência, completados em
março deste ano, o Seminário Arquidiocesano
lançou, no mês passado,
uma nova página na Internet, além de um perfil na rede social Twitter.
Segundo o seminarista Leonardo Loures, o foco principal do
site é a divulgação vocacional. Na página, é
possível conhecer sobre

os padres formadores,
os seminaristas e os caminhos para o discernimento vocacional.
Esta
iniciativa
atende ao apelo do Santo
Padre, o Papa Bento XVI,
em sua mensagem para
o 45º dia das Comunicações Sociais, “Verdade,
anúncio e autenticidade
na era digital”. O resumo deste discurso você
confere na coluna Catequese do Papa, na página 5 desta edição.

Endereços:
www.seminariosantoantoniojf.com.br
www.twitter.com/semsantoantonio

Documento Sinodal ficará pronto
no próximo mês
O Documento Oficial do Sínodo estará pronto no próximo dia 13 de junho, data de encerramento
do I Sínodo Arquidiocesano, dia do Padroeiro Santo
Antônio. A comissão de
redatores do Documento foi escolhida durante a
primeira Audiência Sinodal, realizada em agosto

de 2010. Trabalharam na
elaboração os Padres Antônio Pereira Gaio, Geraldo Dôndici Vieira, Geraldo
Luiz Alves, João Justino de
Medeiros, Luiz Carlos de
Paula, Sérgio Henrique Rodrigues, FAM, o casal Geraldo e Andréa Braga, além
da irmã Marina de Oliveira
Magalhães.
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Reunião do Clero aborda o tema sobre casais
em 2ª união estável e trata de outros
importantes assuntos
- Pe. Antônio Eduardo
Dias da Silva – Pároco de
São Sebastião (Santos Dumont).
- Pe. Elpídio José Barbosa
– Pároco de Nossa Senhora
da Glória (Simão Pereira).

2ª Reunião do Clero de 2011. Foto: Leandro Novaes

Durante a segunda
reunião do Clero de 2011,
os Sacerdotes da Arquidiocese de Juiz de Fora assistiram a uma palestra sobre
Casais em 2ª união estável,
com o Dr. João Bosco Oliveira e Dra. Aparecida de
Fátima Fonseca Oliveira,
vindos de Jundiaí especialmente para a ocasião, a
convite do Arcebispo Dom
Gil Antônio Moreira, por
sugestão de tema indicado pela Pastoral Familiar
da Arquidiocese de Juiz de
Fora. Após a explanação
do casal, os Padres puderam debater sobre o tema,
dirigindo perguntas aos
palestrantes. A explanação
do casal primou pela larga
experiência na questão e
pela estrita fidelidade ao
magistério da Igreja em
suas orientações.
Livro sobre
Monsenhor Marciano
Ainda na primeira
parte da reunião, foi oficialmente lançado o livro
que conta a vida do Monsenhor Marciano Bernardes
da Fonseca, Presbítero da
Arquidiocese de Juiz de
Fora, que atuou em Santa
Rita de Jacutinga por 59
anos até a década de 1940.
Dom Gil já iniciou o estudo em vista de um possível
processo de beatificação
do Monsenhor, tendo já
enviado o devido pedido
de autorização à Santa Sé,
estando no aguardo da
resposta. Conta com a colaboração da comunidade
e de conhecidos para que
relatem fatos da sua vida
e eventuais graças obtidas
por intervenção daquele
virtuoso sacerdote.

elevação da Igreja Particular de Juiz de Fora à condição de Arquidiocese, com
comemorações que, por
sugestão dos Conselhos
Arquidiocesanos,
terão
lugar a partir da festa de
Corpus Christi do corrente ano, culminando com a
mesma festa em 2012; 2)
Modalidades das Festas de
Corpus Christi: em 2011,
será por paróquia e 2012
em nível arquidiocesano;
3) I Semana Arquidiocesana da Caridade de 27 de
março a 3 de abril do corrente ano; 4) Documento
Oficial do Sínodo, que será
publicado em junho próximo; 5) Retiros Sinodais
no período pascal, 6) Projeto de Educação da Fé, 7)
Peregrinação da Imagem
de Santo Antônio às Paróquias; 8) As atividades da
Pastoral da Comunicação;
outras atividades.
Nomeações e Provisões
de Cargos
Ao final da reunião,
o Arcebispo anuncia novas
provisões: a nomeação
do Pe. Elpídio José Barbosa como novo Ecônomo
da Arquidiocese. Outras
provisões de alguns sacerdotes também foram
anunciadas. Os Padres que
assumirão novos cargos
estão listados abaixo.
- Pe. Nilo Sérgio Franck Júnior – Administrador Paroquial de Santa Bárbara do
Monte Verde.

- Pe. Anderson Januário –
Pároco de São João Nepomuceno.
- Pe. Liomar Moraes – Vigário Paroquial de São João
Nepomuceno.
- Pe. Carlos José Arlindo –
Vigário Paroquial do Bom
Pastor.
- Pe. João Francisco Batista – Administrador da
nova Paróquia do bairro
Nova Era.
- Pe. Erélis Camilo de Paiva – Vigário Paroquial da
Santíssima Trindade.
- Pe. Edson Costa – Vigário
Paroquial de Nossa Senhora da Conceição (Matias
Barbosa).
- Pe. Luís Antônio Baldi
Fávero – Pároco de Bom
Jesus de Matozinhos (Bom
Jardim de Minas).
- Pe. Sebastião Cândido –
Pároco de Nossa Senhora
Aparecida (Arantina) / Vigário Paroquial de Bom Jesus de Matozinhos e Bom
Jesus do Livramento (Liberdade).
- João Paulo Teixeira Dias
(futuro Sacerdote) – Vigário Paroquial de São Miguel
(Santos Dumont)
Éder Luiz (futuro Diácono)
– Paróquia Nossa Senhora
das Mercês (Mar de Espanha).
- Fabrício Francisco (futuro
Diácono) – Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes.

Comunicações
importantes
Na segunda parte, durante a tarde, os Sacerdotes receberam do
Arcebispo o seguintes comunicados: 1) 50 anos de

Dr. João Bosco Oliveira, Dom Gil Antônio e
Dra. Aparecida de Fátima Oliveira.
Foto: Leandro Novaes
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Dom Gil Antônio Moreira
Atual Arcebispo de Juiz de Fora

“Scis Amo Te”

Brasão Arquiepiscopal
de Dom Gil

O

atual Arcebispo Metropolitano de Juiz
de Fora, Dom Gil
Antônio Moreira, nasceu a
9 de outubro de 1950, em
Itapecerica, oeste de Minas
Gerais. É o segundo filho
de Antônio Moreira e Maria Teresa Mendes Moreira.
Entre seus oito irmãos, está
o Padre João Luiz Moreira.
Sua família destaca-se pela
religiosidade tendo mais de
trinta padres, entre vivos e
falecidos.
Os seus primeiros
anos escolares foram cursados em sua cidade natal. À
época, foi coroinha de Cônego Carlos Pinto da Fonseca, um dos sacerdotes mais
eruditos e mais caridosos
da região.
Aos 11 anos de idade ingressou no Seminário
Menor São José, em Divinópolis. Concluiu o Ensino
Médio em 1969 e graduouse, no ano de 1973, em
Letras, pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
de Divinópolis, ao mesmo
tempo em que se formou
em Filosofia, pela Diocese.
Cursou Teologia na Pontifícia Universidade Católica
(PUC-MG),
graduando-se
em 1976. Seus colegas o
elegeram presidente do Diretório Acadêmico na Faculdade de Letras, como,
posteriormente, também
do Diretório Acadêmico da
Teologia da PUC-MG.
Em 9 julho de 1973,
recebeu a ordenação diaconal em Divinópolis e a presbiteral, a 18 de dezembro
de 1976, em Itapecerica,
por imposição das mãos do
insigne Dom Cristiano Portela de Araújo Pena. Como
presbítero, exerceu os cargos de Vigário Paroquial de
São Bento (Itapecerica); Pároco de São Joaquim de Bicas (Igarapé), Pároco de Santo Antônio (Mateus Leme) e
Pároco da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus (Santanense-Itaúna); Missionário por
seis meses em Tefé – AM Igreja irmã de Divinópolis;
Reitor do Seminário Maior

Fotos: Leandro Novaes

de Divinópolis, em Belo Horizonte, por 14 anos; Reitor
do Seminário Maior Inter
Regional Oeste da CNBB
(Campo Grande – MS), por
3 anos. Foi coordenador da
Pastoral Vocacional na Diocese de Divinópolis, por 16
anos, quando criou um método inovador, através das
Equipes Vocacionais Paroquiais, mais tarde difundido
por Dom Joel Ivo Catapan,
para o Brasil inteiro, através
dos Cadernos Vocacionais.
Atuou como assessor da
Pastoral Vocacional no Regional Leste II da CNBB, por
vários anos.
Em 1992 obteve o
título de Mestre em História
Eclesiástica, pela Universidade Gregoriana, em Roma,
com tese sobre a reforma
do clero em Minas no século XIX, com nota máxima.
Especializou-se para o trabalho em seminários, através de cursos em Viamão–
RS (1982) e em Toluca, no
México (1986). Além desses, Dom Gil também
possui
diversos
cursos
complementares
como
Música Sacra, Expressão Oral, Difusão Universitária e
Parapsicologia.
Profissionalmente, foi diretor da
Escola Vocacional
São Francisco (Divinópolis),
professor em várias
escolas, em Minas
Gerais (Divinópolis, Belo Horizonte e Itapecerica) e
Amazonas (Jutaí).
Lecionou
Português, Artes, Desenho Geométrico,
Educação Religiosa,
Geografia e História Geral.
Foi, também, Professor Universitário, no Instituto de
Teologia da PUC-MG e da
Faculdade de Teologia de
Campo Grande – MS, lecionando História Eclesiástica,
Liturgia, Metodologia Pastoral e Catequética.
Por vários anos, foi
membro da Comissão Nacional do Clero e da OSIB
(Organização dos Seminários e Institutos Teológicos
do Brasil). Por nomeação de
seu Bispo, fundou e dirigiu
a Comissão de Arte Sacra
da Diocese de Divinópolis.
Em 1997, assumiu o cargo
de Sub-Secretário Geral da
CNBB, em Brasília, por convite do Cardeal Lucas Moreira Neves. Em 14 de julho
de 1999, o Papa João Paulo
II nomeou Dom Gil Bispo
Auxiliar de São Paulo. Sua

Ordenação Episcopal deuse em Itapecerica-MG a 16
de outubro seguinte, pelas
mãos do Núncio Apostólico
Dom Alfio Rapisarda. Em
São Paulo, tendo recebido
de Dom Cláudio Hummes
a incumbência de remodelar a Pastoral Vocacional,
fundou o Centro Vocacional Arquidiocesano de São
Paulo, com sede na Praça da
Sé, o que representou significativo incremento para as
vocações. À época foi construído um novo e amplo
Seminário Maior na capital
paulista. Promoveu o Congresso Vocacional Regional
e vários cursos da área. Entre outras atividades, atuou
como organizador e presidente da Comissão de Bens
Culturais, tanto arquidiocesana como do Regional
Sul 1 da CNBB, tendo promovido três importantes
Seminários Nacionais sobre
o tema. Em São Paulo, foi
ainda encarregado da Pastoral e Evangelização da

Juventude, acompanhou a
formação dos seminaristas,
tendo idealizado um propedêutico especial para universitários.
Em 2004, foi elevado a Bispo Diocesano de
Jundiaí, tomando posse a
15 de fevereiro. Aí, investiu esforços na Pastoral de
Conjunto, com várias iniciativas, inclusive na ampliação
da Escola Diocesana de Catequese para leigos, quando
criou cinco novos núcleos,
o que representou a triplicação do número de alunos
jovens e adultos. Seu trabalho na área vocacional teve
grande resultado. Promoveu ampliações e melhorias
no Seminário, tendo construído uma nova, ampla e
moderna capela. Criou o
Curso “Razões da Fé Católica”, ministrado nas paró-

quias, por
seminaristas do 3º
ano de Teologia, após
receberem
uma formação específica sobre
o tema. Foi
nomeado
pelo Governo do Estado de São Paulo,
como Conselheiro do Condephat (Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico
do Estado de São Paulo).
Em São Paulo, Dom
Gil ficou conhecido como
um dos Bispos mais atuantes nos trabalhos em defesa
da vida, tendo sido nomeado organizador e presidente a Comissão em Defesa
da Vida e da Família, do Regional Sul 1 da CNBB, com
várias iniciativas que envolveram todas as dioceses do
Estado de São Paulo.
Em abril de 2007, foi nomeado pelo Papa Bento
XVI como Membro da
Congregação para a
Educação Católica,
órgão da Cúria Romana, de estreita
colaboração com o
Sucessor de Pedro.
Em janeiro
de 2009, Dom Gil
foi promovido a
Arcebispo Metropolitano de Juiz de
Fora. Nesses dois
anos à frente da
nossa Arquidiocese, tem se dedicado,
de forma muito especial, à realização
do I Sínodo Arquidiocesano, a partir
do qual instituiu
os três Vicariatos
episcopais: para a
Cultura, Educação e Juventude; para o Ministério da
Caridade; e para a Vida e a
Família. Outras iniciativas
vêm marcando seu episcopado, como a instituição da
Pastoral da Educação Católica, presença assídua no
Seminário Santo Antônio,
implantação do Terço dos
Homens, colaboração na
criação da Fazenda da Esperança e criação do Setor
Juventude, além da criação
de novas Paróquias. Dom
Gil também idealizou e empenhou na realização da
primeira Semana Arquidiocesana da Caridade, na criação da Caminhada Anual
da Juventude ao Morro do
Cristo, que este ano contou
com a presença de mais de
10 mil jovens. Tem feito
investimentos especiais na
formação teológica e cate-

quética dos adultos e das
crianças; possibilitou a organização do Curso Diocesano para Educação da Fé;
tem reorganizado as diaconias hospitalar, da esperança e carcerária; tem tomado
várias medidas para a evangelização dos universitários
residentes em Juiz de Fora,
que somam mais de 45 mil.
Destaca-se, também, pelos
incentivos às vocações sacerdotais, e ainda à Pastoral Familiar, inclusive com
atenção aos casais em segunda união estável. Dom
Gil, em breve, publicará
normas atualizadas para a
Liturgia e os Sacramentos.
Dentre as obras físicas projetadas, está a construção de nova Cúria Metropolitana, a restauração
da Catedral e a revitalização do Ceflan. Atualmente,
Dom Gil é Coordenador da
Comissão Nacional para o
Jubileu do Concílio Vaticano II, Bispo Responsável pelos bens culturais da Igreja
no Regional Leste II e Bispo
Referencial para os Corais
de Meninos Cantores do
Brasil, cargos estes relacionados à CNBB. Tem cinco
obras publicadas: “Itapecerica, Sua Fé e Sua Música”
(1984); “Semana Santa em
Itapecerica” (1998); “À Sombra do Campanário – Genealogia e História” (2003);
“Matriz de São Bento – Cem
Anos de Bênçãos” (2005); e
“Evangelizando” (2006); “A
Reforma do Clero no Século
XIX” (2011). O acolhimento
da sociedade ao trabalho
de Dom Gil pode se verificar pelas condecorações
recebidas em Juiz de Fora
e no Estado de MG, a saber:
Comenda Henrique Halfeld
(Prefeitura de Juiz de Fora,
em 30 de maio de 2010);
Medalha Santos Dumont
(Governo de Minas Gerais,
em outubro de 2010); título de Cidadão Honorário
Juiz-forano (em 29 de março deste ano); Medalha de
Honra ao Mérito do Legislativo (no dia 29 de abril passado).
O lema do Episcopado de Dom Gil é Scis
Amo Te (Senhor, Sabes que
te amo).

