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Semana Santa na Arquidiocese

Confira como foram as celebrações da semana mais importante na Igreja
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Missa dos Santos Óleos, presidida por Dom Gil Antônio Moreira, com a presença de todo o clero da Arquidiocese de Juiz de Fora
Foto: Danielle Quinelato (Assessoria de Comunicação)
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Catequese do Papa

“Quero Deus”: evento promovido pela Arquidiocese
de Juiz de Fora recebe show da banda Rosa de Saron
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Papa Francisco
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Editorial
“Quero Deus”: um canal de
comunicação com a cidade

A alegria do amor da família
Uma reflexão sobre a recente Exortação Apostólica Pós-Sinodal
Amoris Lætitia, do Papa Francisco
Pe. Laureandro Lima da Silva
Vigário Episcopal para Vida e Família

Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

A Igreja Católica no Brasil quer que
suas Paróquias sejam
“comunidade de comunidades” e tem acontecido um esforço muito
grande nesse sentido.
Cada vez mais a Igreja
se especializa em atender as várias – novas –
realidades que surgem.
A necessidade pastoral
é muito dinâmica. O
desenvolvimento tecnológico, as novas geografias econômicas e
humanas desafiam a
Igreja, criando novas
periferias, antes nunca
vistas. O Papa Francisco quer a Igreja esteja
presente nestas periferias, sejam elas geograficamente urbanas ou
rurais, tecnológicas ou
humanas. É um desafio e tanto! Temos que
criar estratégias eficientes para poder chegar a estas periferias.
Eu diria que são periferias tão complicadas,
que exigem qualificação e especialização dos
agentes da Igreja.
Uma
“Igreja
em saída”, como quer
o Papa, tem vários tipos de caminhos e estradas para percorrer.
Estradas boas, retas e
rápidas, mas também
estradas empoeiradas,
esburacadas, cheias de
curvas perigosas. No
entanto, temos que sair.
Lançarmo-nos no meio
do povo e, com o povo,
enfrentar
desafios,
mergulhar na oração e
construir soluções.
Uma das estradas
que a Igreja deve trilhar
é o da festa. Criar espa-

ços e datas para promover encontros festivos
que envolvam todas as
comunidades católicas.
Isso é muito importante para motivar os
evangelizadores. É neste sentido que a Arquidiocese de Juiz de Fora
irá realizar um grande
show com a renomada
banda Rosa de Saron,
Eros Biondini e bandas
católicas aqui da cidade, no próximo dia 23
de abril, a partir da 19h,
no Parque de Exposições de Juiz de Fora. O
objetivo do evento é celebrar a alegria do Cristo Ressuscitado que,
aliás, tem vários desdobramentos pastorais
do tipo: celebrar o entusiasmo evangelizador
de nossas comunidades
e Paróquias; dialogar
com os jovens e a cidade; construir pontes de
amor e de solidariedade; apresentar a todos
a mensagem de Cristo
e mostrar que a música
é um caminho de evangelização que chega ao
coração das pessoas.
Como gesto concreto dessa Festa, os recursos adquiridos com o
evento serão destinados
a financiar a participação de alguns jovens
da nossa Arquidiocese
na Jornada Mundial da
Juventude, na Polônia,
terra de São João Paulo
II, idealizador das mesmas.
Aguardo
você,
dia 23 de abril, no Parque de Exposições de
Juiz de Fora.
Boa leitura!

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br
e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf
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A recente Exortação Apostólica Póssinodal Amoris Lætitia,
promulgada pelo Papa
Francisco, trata da alegria do amor nas famílias. O amor é algo que
se pratica e se cultiva na
vida dos esposos e com
os filhos.
O Sumo Pontífice
busca esclarecer o significado do amor humano,
tendo em vista a existência concreta da família.
Ele recorda o ensinamento de seu antecessor, o Papa Bento XVI,
que apontou que palavra
“amor”, muitas vezes,
aparece alterada. (Cf.
Carta enc. Deus caritas
est. 25 de Dezembro de
2005).
É preciso compreender o amor a partir de
atitudes concretas, como
por exemplo: paciência,
atitude de serviço, curando a inveja sem ser arrogante nem se orgulhar,
amabilidade, desprendimento, sem violência interior, perdão, alegrarse com os outros, tudo
desculpa, confia, espera
e tudo suporta.
Considera o Papa
Francisco que o amor,
no horizonte da família
cristã, sempre gera vida,
pois o amor conjugal não
se esgota no próprio casal. “Os cônjuges, enquanto se doam entre
si, doam para além de si
mesmos a realidade do
filho, reflexo vivo do seu
amor, sinal permanente da unidade conjugal
e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe”
(Exortação
Apostólica Pós-sinodal Amoris

Lætitia, nº 165).
O amor nas famílias é partilhado como
alegria por toda a Igreja.
O Pontífice analisa que,
apesar dos desafios e da
situação das famílias no
mundo atual, permanece
vivo o desejo da família
e, do mesmo modo, o
anúncio da Boa Nova.
O Sínodo da Família contribui como
uma experiência de escuta das famílias e, ao
mesmo tempo, reavivou
a consciência da importância do matrimônio e
da família, como assinala o Papa Francisco.
A
Exortação
Apostólica Pós-sinodal
Amoris Lætitia foi organizada em nove capítulos, com o objetivo de
levar cada pessoa a se
sentir “chamado a cuidar com amor da vida
das famílias, porque elas
“não são um problema,
são sobretudo uma oportunidade”
(Exortação
Apostólica Pós-sinodal
Amoris Lætitia, nº).
O primeiro capítulo se inspira na Sagrada Escritura e os seguintes são considerações
que o Papa faz sobre a
situação atual das famílias; a doutrina da Igreja sobre o matrimônio e
a família. Na Exortação
Apostólica Pós-sinodal
se inclui dois capítulos
centrais dedicados ao
amor: o amor no matrimônio e o amor que se
torna fecundo.
O Santo Padre,
além disso, dedica capítulos aos caminhos pastorais e à educação dos
filhos.
Nos capítulos

finais, o Sumo Pontífice
convida à misericórdia
e ao discernimento pastoral frente às situações
desafiadas das famílias
e, finalmente, aponta as
linhas da espiritualidade
familiar.
A Exortação Apostólica tem um significado especial em razão da
celebração do Ano Santo
da Misericórdia. Constitui-se como uma proposta para estimular e apreciar nas famílias cristãs
os dons do matrimônio,
da família, do amor e
dos valores familiares. O
documento propõe, além
disso, encorajar a todos
para sinalizar a misericórdia e a vida familiar.
Em relação às situações especiais das famílias na atualidade, o
Santo Padre aponta que
o tempo é superior ao
espaço e que na Igreja
sempre buscamos uma
unidade entre a doutrina
e da práxis. “O Espírito
é que conduz à verdade completa e introduz
o mistério de Cristo”
(Exortação
Apostólica Pós-sinodal Amoris
Lætitia, nº3).
O Pontífice, em
sua alegria, encoraja todas as famílias: “Avancemos, famílias; continuemos a caminhar! Aquilo
que se nos promete é
sempre mais. Não percamos a esperança por
causa dos nossos limites, mas também não
renunciemos a procurar a plenitude de amor
e comunhão que nos foi
prometida” (Exortação
Apostólica Pós-sinodal
Amoris Lætitia, nº 325).
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Na
continuação
do intrépido anúncio dos
Apóstolos e dos Primeiros
cristãos, a Arquidiocese
de Juiz de Fora quer viver
mais profundamente o Ministério Pascal do Cristo
Ressuscitado, convidando
a todos para um grande
momento de testemunho
da fé e de evangelização

Quero Deus
chamado: QUERO DEUS.
O primeiro QUERO DEUS acontecerá no
Parque de Exposições do
dia 23 de abril. Contará
com a participação de várias bandas locais e o show
principal será com a famosa banda cristã ROSA DE
SARON, que apresentará
seu novo show acústico.
O primeiro QUERO DEUS pretende ser
aquele momento de encontro com o Ressuscitado
em que cada um dos participantes, especialmente
os jovens, possam experimentar a Paz que somente
o Senhor pode nos proporcionar. Cada palavra e
todas as vozes do primeiro QUERO DEUS devem
ecoar a voz do Cristo que
diz: “ A Paz esteja convos-

co.” (Jo 20, 19.21.26).
O primeiro QUERO DEUS busca levar a
todos os que lá estiverem
uma experiência similar a
de São Tomé, que vendo
as marcas da paixão das
mãos e no lado do Ressuscitado, as cicatrizes do
amor de Deus por todos
nós, brada cheio de fé e
reconhecimento:
“Meu
Senhor e meu Deus” (Jo
20,28). Convocar a Arquidiocese inteira para o primeiro QUERO DEUS significa testemunhar a todos
que seguimos os passos
do Ressuscitado vitorioso
e que cada um pode agora proclamar: QUERO O
DEUS VIVO E VERDADEIRO.
O Primeiro QUERO DEUS acontece neste
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora
Colaboração: Pe. Geraldo Dondici Vieira

Ano Santo da Misericórdia. Seja a Misericórdia
do Pai a certeza e a força
a conduzirem a Igreja de
Juiz de Fora. Todos ouçam
e ponham em prática a palavra divina escolhida pelo
Papa Francisco como luz
deste ano: “MISERICORDIOSOS COMO O PAI”
(Lc 6,36). Aquele que experimenta a misericórdia
do Pai e oferece o perdão
misericordioso a todos,
pode, sem dúvida, dizer:
QUERO DEUS. Aquele que recebe o perdão e
abre seu coração à ação do
amor do pai, poderá dizer:
QUERO DEUS. Os que em
alegria e festa pascais se
encontram no amor para
levar ao mundo a esperança da presença do Ressuscitado vitorioso sobre o

mal e sobre a morte, poderão também proclamar:
QUERO DEUS! QUERO
DEUS! QUERO DEUS.
Diante de tantas
situações e grupos que se
apartam de Deus, o Pai de
amor infinito, queremos
neste dia 23 de abril de
2016, proclamar juntos:
QUERO DEUS. Diante
da miséria de muitos não
atendido de nenhuma
parte, queremos testemunhar nossa única esperança e certeza, bradando a uma só voz: QUERO
DEUS! Diante de guerras,
corrupções e todo o tipo
de desrespeito às pessoas,
imagem e semelhança de
Deus, precisamos afirmar
nossa estrada e única saída, testemunhando em
coro: QUERO DEUS.

Dom Gil completa sete anos à frente da Arquidiocese de Juiz de Fora
No último dia 28 de
março, segunda-feira, Dom
Gil Antônio Moreira presidiu uma Missa em Ação
de Graças pelo seu sétimo
aniversário de posse na Arquidiocese de Juiz de Fora.
A celebração, que foi realizada na Catedral Metropolitana, foi concelebrada por
vários Padres da Arquidiocese, acompanhada por diáconos e contou com a presença de seminaristas.
Dom Gil afirmou

estar muito feliz em celebrar a data. “Só tenho que
agradecer a Deus, aos Padres e a todo esse povo da
Arquidiocese. Fico muito
feliz em estar em Juiz de
Fora, como sempre estive
feliz em qualquer lugar que
passei. É sempre uma alegria servir a Deus. No dia
de hoje, rezo também na
intenção de todas as pessoas que colaboram no trabalho da Igreja em nossa
comunidade”, destacou o

Jubileu de Santa Rita 2016
Ano Santo da Misericórdia

Novena: 13 a 21 de maio, às 15h e 19h

Dia 22 de maio - Festa

Missas: 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h
Procissão após a missa das 19h
Paróquia Santa Rita de Cássia
Rua Barão do Retiro, nº 388
Bairro Bonfim - Juiz de Fora (MG)

pastor.

Ao final da celebração, o Vigário Geral da
Arquidiocese e Pároco da
Catedral
Metropolitana,
Monsenhor Luiz Carlos de
Paula, fez uma homenagem ao Arcebispo, falando
sobre o trabalho do pastor
na Arquidiocese, durante
esses sete anos. Em seguida, Dom Gil recebeu os
cumprimentos dos fiéis e
foi realizada uma confraternização.

Paróquia Santa Rita de Cássia
organiza casamento comunitário
A Paróquia Santa
Rita de Cássia, localizada no Bairro Bonfim, em
Juiz de Fora, está recebendo inscrições dos interessados em participar
do casamento comunitário que será realizado
pela Paróquia no próximo mês de agosto. Podem participar casais que
vivem juntos há mais de
cinco anos, sem qualquer
impedimento.
Para realizar a
inscrição, é necessário
que o casal apresente os
seguintes documentos:
certidão de Batismo de
ambos (validade de seis

meses); cópia do documento de identidade civil; certidão ou edital de
Casamento Civil; e comprovante de residência do
casal.
Serão realizados
três encontros de legitimação, que servirão de
preparação para aqueles
que pretendem se unir
também perante a Igreja.

O primeiro encontro está
marcado para o próximo
dia 30 de abril, das 14h30
às 17h30. As outras etapas
serão realizadas em 04 de
junho e 02 de julho.
O casamento comunitário está marcado
para o dia 13 de agosto
(sábado), às 20h. As inscrições podem ser feitas
na secretaria paroquial.
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Semana Santa na Arquidiocese
de Juiz de Fora
Confira como foram as celebrações da semana mais importante na Igreja

Celebração de Domingo de Ramos, iniciada na Capela São Sebastião,
de onde os fiéis seguiram em procissão até a Catedral. Foto: Leandro Novaes

Em Juiz de Fora,
na Paroquia da Catedral,
as celebrações da Semana Santa, presididas pelo
Arcebispo Metropolitano,
Dom Gil, tiveram início
com a celebração do Domingo de Ramos, que este
ano caiu dia 20 de março.
Na igreja São Sebastião,
próximo ao Parque Halfeld, o Arcebispo abençoou os ramos que milhares de fiéis levaram nas
mãos. Em seguida, todos
saíram em procissão pela
rua Santo Antônio até a
Catedral, onde o Pastor
presidiu a Solene Missa
de Ramos.
Dom Gil explicou
o significado da data para
a Igreja: “no Domingo
de Ramos, celebramos a
entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém,
quando, de fato, começaram seus passos para a
nossa redenção, sua morte na cruz e, depois, sua
ressurreição”.
A Segunda-feira
Santa foi marcada, tradicionalmente, pela Procissão do Depósito de Nossa
Senhora das Dores, transladada da Catedral para a
Igreja de São Sebastião,
onde é venerada até o dia
seguinte, quando sai para
a emocionante Procissão
do Encontro.
Na
Terça-feira

Santa, os fiéis recordaram
o doloroso encontro de
Jesus com Maria, no caminho do Calvário, através de procissões com as
imagens de Nosso Senhor
dos Passos que sai da capela da Santa Casa de Misericórdia e de Nossa Senhora das Dores que vem
da referida Igreja de São
Sebastião, encontrandose no adro diante da Catedral, onde se dá o sermão
alusivo, este ano pregado
pelo Revmo. Padre Wesley Carvalho Neves. Dom
Gil acompanhou a imagem do Senhor dos Passos.
Quarta-feira, depois de amplo atendimento aos doentes, houve
Missa presidida pelo Arcebispo, e logo após o piedoso exercício da Via Sacra, com encenações dos
quadros apresentadas pelos jovens, nos jardins da
Catedral.
Na manhã da
Quinta-feira Santa, dia 24,
celebrou-se na Catedral
Metropolitana a Solene
Missa dos Santos Óleos.
A celebração, participada
por um grande número
de fiéis, foi presidida por
Dom Gil e contou com a
presença do Arcebispo
Emérito, Dom Eurico dos
Santos Veloso, bem como
de, praticamente, todo

clero secular e regular da
Arquidiocese, com pouquíssimas exceções.
Na procissão de
entrada, antes do início
da Santa Missa, os seminaristas, diáconos e
padres da Igreja Particular de Juiz de Fora, além
de Dom Gil e Dom Eurico, foram recebidos com
aplausos pelos presentes.
No decorrer da celebração, os presbíteros renovaram suas promessas
sacerdotais e Dom Gil
abençoou os óleos dos
Catecúmenos e dos Enfermos e consagrou o óleo
do Crisma, entregando-os
a cada paróquia, ao final
da celebração.

Na
Sexta-feira
Santa, dia 25, os fiéis
participaram da Ação Litúrgica na Catedral Metropolitana, que ficou
completamente
lotada.
O momento, como prevê a liturgia, foi marcado
pelas Leituras e orações,
Adoração da Cruz e Comunhão. Dom Gil refletiu
sobre a Paixão e Morte de
Cristo, atualizando seu
significado para a vida
dos féis e para a realidade
do povo, além dos dados
históricos. O dia todo foi
marcada pelo silêncio,
pelo jejum e pela oração.
No Domingo de
Páscoa, centenas de fiéis
lotaram a Catedral para
a missa de Páscoa, em
todos os oito horários de
missas. A celebração das
10h foi presidida pelo Arcebispo e concelebrada
pelo Pároco da Catedral,
sob os acordes do Coral
Arquidiocesano Benedictus.
Antes do início
da missa, houve solene
Entrada Pontifical do Arcebispo Metropolitano,
Dom Gil, que foi recebido, à porta da Catedral,
por Monsenhor Luís Carlos. Como prevê o rito, o
Pároco lhe apresentou a
imagem do crucifixo para
beijar. Em seguida, o Pastor entrou na igreja e as-

pergiu os fiéis com água
benta, sob o hino Ecce
Sacerdos Magnus, que
louva a Cristo como único
e eterno sacerdote, representado pelo bispo.
O momento marcou o encerramento solene da Semana Santa.
Em sua homilia, Dom Gil
refletiu sobre os passos
de Jesus a caminho do
Calvário e os sofrimentos pelos quais passou
até a hora de sua morte
na cruz. “Depois de vivermos intensamente as
celebrações da Semana
Santa nas paróquias de
nossa Igreja Particular,
celebramos, com alegria,
a ressurreição do nosso
Salvador. Jesus Cristo
ressuscitou e não morre
mais! Alegremo-nos neste dia, pois Cristo venceu
a morte. Aleluia!”, exclamou o pastor.
Além da celebração presidida por Dom
Gil, houve ainda várias
missas ao longo do dia na
Catedral.
A Semana Santa
como tempo de conversão, neste Ano da Misericórdia, foi marcada por
uma procura imensa de
féis para atendimento de
confissões, o que prosseguiu a extraordinária movimentação durante toda
a quaresma.

Missa de lava pés, presidida por Dom Gil Antônio Moreira
Foto: Assessoria de Comunicação da Catedral
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Trechos da Mensagem do Papa Francisco para
o 53º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
A Igreja, mãe de vocações
Amados irmãos e irmãs!
Como gostaria que todos
os batizados pudessem,
no decurso do Jubileu
Extraordinário da Misericórdia,
experimentar
a alegria de pertencer à
Igreja! E pudessem redescobrir que a vocação
cristã, bem como as vocações particulares, nascem no meio do povo de
Deus e são dons da misericórdia divina! A Igreja é
a casa da misericórdia e
também a “terra” onde a
vocação germina, cresce e
dá fruto.
Por este motivo,
dirijo-me a todos vós,
por ocasião deste 53º Dia
Mundial de Oração pelas
Vocações, convidandovos a contemplar a comunidade apostólica e a
dar graças pela função da
comunidade no caminho
vocacional de cada um.
[...]
O Beato Paulo VI
descreveu os passos do
processo da evangelização. Um deles é a adesão
à comunidade cristã, da
qual se recebeu o testemunho da fé e a proclamação explícita da misericórdia do Senhor. Esta
incorporação comunitária

compreende toda a riqueza
da vida eclesial, particularmente os Sacramentos.
A Igreja não é só um lugar
onde se crê, mas também
objeto da nossa fé; por isso,
dizemos no Credo: “Creio
na Igreja”. [...]
Neste Dia dedicado
à oração pelas vocações,
desejo exortar todos os fiéis
a assumirem as suas responsabilidades no cuidado
e discernimento vocacionais. Quando os Apóstolos
procuravam alguém para
ocupar o lugar de Judas
Iscariotes, São Pedro reuniu cento e vinte irmãos;
e, para a escolha dos sete
diáconos, foi convocado o
grupo dos discípulos. São
Paulo dá a Tito critérios
específicos para a escolha
dos presbíteros. Também
hoje, a comunidade cristã
não cessa de estar presente
na germinação das vocações, na sua formação e na
sua perseverança.
A vocação nasce
na Igreja
Desde o despertar
duma vocação, é necessário um justo “sentido” de
Igreja. Ninguém é chamado exclusivamente para
uma determinada região,

nem para um grupo ou
movimento eclesial, mas
para a Igreja e para o mundo. “Um sinal claro da autenticidade de um carisma
é a sua eclesialidade, a sua
capacidade de se integrar
harmonicamente na vida
do povo santo de Deus
para o bem de todos”.
A vocação cresce
na Igreja
Durante o processo de formação, os candidatos às diversas vocações
precisam conhecer cada
vez melhor a comunidade
eclesial, superando a visão
limitada que todos temos
inicialmente. Com tal finalidade, é oportuno fazer
alguma experiência apostólica juntamente com outros membros da comunidade, como, por exemplo,
comunicar a mensagem
cristã ao lado de um bom
catequista; experimentar
a evangelização nas periferias juntamente com uma
comunidade religiosa; descobrir o tesouro da contemplação, partilhando a
vida de clausura; conhecer
melhor a missão ad gentes
em contato com os missionários; e, com os sacerdotes diocesanos, aprofundar

a experiência da pastoral
na Paróquia e na Diocese.
[...]
A vocação é
sustentada pela Igreja
Depois do compromisso definitivo, o caminho vocacional na Igreja
não termina, mas continua
na disponibilidade para o
serviço, na perseverança e
na formação permanente.
Quem consagrou a própria
vida ao Senhor, está pronto a servir a Igreja onde ela
tiver necessidade. [...]
Dentre os agentes
pastorais, revestem-se de
particular relevância os
sacerdotes. Por meio do
seu ministério, torna-se
presente a palavra de Jesus que disse: “Eu sou a
porta das ovelhas (...). Eu
sou o bom pastor” (Jo 10,
7.11). O cuidado pastoral
das vocações é uma parte
fundamental do seu ministério. Os sacerdotes acompanham tanto aqueles que
andam à procura da própria vocação, como os que
já ofereceram a vida ao serviço de Deus e da comunidade. [...]
Peçamos ao Senhor
que conceda, a todas as
pessoas que estão a reali-

zar um caminho vocacional, uma profunda adesão
à Igreja; e que o Espírito
Santo reforce, nos Pastores e em todos os fiéis,
a comunhão, o discernimento e a paternidade ou
maternidade espiritual.
Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e
sempre nos sustentais com
os dons do vosso Espírito,
concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam
fontes de vida fraterna e
suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem
a Vós e à evangelização.
Sustentai-as no seu compromisso de propor uma
adequada catequese vocacional e caminhos de
especial
consagração.
Dai sabedoria para o necessário discernimento
vocacional, de modo que,
em tudo, resplandeça a
grandeza do vosso amor
misericordioso. Maria,
Mãe e educadora de Jesus, interceda por cada
comunidade cristã, para
que, tornada fecunda
pelo Espírito Santo, seja
fonte de vocações autênticas para o serviço do
povo santo de Deus.

Arquidiocese celebra Festa da Divina Misericórdia
A Igreja celebrou
no último dia 03 de abril, o
segundo da Páscoa, a Festa da Divina Misericórdia.
A festividade, celebrada
todos os anos desde que
foi instituída pelo então
Papa João Paulo II, há 16
anos, teve significado especial este ano, designado
pelo Papa Francisco como
o Ano Jubilar da Misericórdia.
A data foi lembrada em diversas Paróquias
e comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora.
Na Catedral Metropolitana, a festa aconteceu na
celebração das 15h30. Já
na Paróquia Santa Rita de
Cássia, localizada no Bairro Bonfim, a festividade foi
recordada com programação na Comunidade Jesus

Misericordioso (Vila Sr.
Neném), das 9h às 15h.
Na Paróquia São
Geraldo, do Bairro Teixeiras, foi realizada a Tarde
da Divina Misericórdia,
organizada pelo Grupo de
Oração Boa Nova. As atividades tiveram início às
15h, com a oração do Terço da Misericórdia.
Na Comunidade
Resgate, a Festa da Misericórdia foi realizada no
Centro de Evangelização,
em Chácara, com a presença do Arcebispo Dom
Gil Antônio Moreira e
do Padre Aluísio, da Comunidade Canção Nova.
Dentro da programação,
houve momentos de animação, pregação, adoração e celebração da Santa
Missa.

História da Festa
A Festa da Divina
Misericórdia foi instituída
pelo Papa São João Paulo II,
em maio de 2000, ocasião em
que também beatificou e canonizou Santa Faustina Kowalska, religiosa que recebeu
visões e revelações de Cristo a
respeito da Divina Misericórdia.
Em seu diário, Santa
Faustina relata o momento
em que Jesus lhe pediu a instituição da festa da Sua Misericórdia: "A Minha imagem
já está na tua alma. Eu desejo
que haja a Festa da Misericórdia. Quero que essa Imagem,
que pintarás com o pincel,
seja benzida solenemente no
primeiro domingo depois da
Páscoa, e esse domingo deve
ser a Festa da Misericórdia."
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“Quero Deus”: evento promovido pela Arquidiocese
de Juiz de Fora recebe show da banda Rosa de Saron
No próximo dia
23 de abril, o Parque de
Exposições de Juiz de
Fora receberá o show
acústico da banda Rosa
de Saron. O evento está
sendo promovido pelo
Grupo Hesed, da Arquidiocese de Juiz de Fora,
que está se preparando
para ir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ)
deste ano, que será na
Polônia.
Com o intuito
de reunir a Igreja Particular de Juiz de Fora
em um grande momento evangelizador e de
fortalecimento da fé, o
evento recebeu o nome
de “Quero Deus - Não
deixe que te roubem a
esperança!”. A previsão
é que os portões sejam
abertos às 16h.
Além da banda
paulista, se apresentarão também o cantor
Eros Biondini, os ministérios de música Art
& Louvor, Comunidade
Resgate, Exaltai e Ruah.
Estão confirmadas no
evento as presenças do
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom
Gil Antônio Moreira, dos

Padres Antônio Camilo
de Paiva e Pierre Maurício de Almeida Cantarino, muitos outros sacerdotes e diáconos.
As
paróquias
onde há ingressos à venda são: Paróquia Nossa
Senhora da Conceição
(Benfica), Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
(Francisco Bernardino),
Paróquia Santa Luzia
(Santa Luzia), Paróquia
Santa Rita de Cássia
(Bonfim), Paróquia São
Geraldo (Teixeiras), Paróquia São José (Costa
Carvalho) e Paróquia
São Pedro (São Pedro).
As entradas para
o evento também estão
sendo comercializadas
na Catedral (Centro), no
prédio da Cúria Metropolitana (Alto dos Passos),
nas lojas do Zé Kodak
(Rua Halfeld e Shopping
Independência), na loja
Cathedral Artigos Religosos (Rua Braz Bernardino) e na Bomboniére
Minas Gerais (Rua São
João Nepomuceno). Os
ingressos ainda podem
ser adquiridos pela internet, no site www.ingressocerto.com.

Programação da visita da
Imagem Peregrina de
Nossa Senhora Aparecida
na Arquidiocese

Em tempo
Na última edição, os nomes do Pe. Tracísio Monay e do Pe. Geraldo Dondici
não foram citados na matéria sobre o Retiro dos Comunicadores. Entretanto, queremos notificar que o retiro pregado pelo primeiro e escrito pelo segundo foi muito
apreciado por todos. O Vicariato das Comunicações agradece a coloboração destes
dois grandes sacerdotes.
Padre Antônio Camilo de Paiva

Forania Bom Jesus (mês de abril)
07 e 08 - Santana do Garambéu
09 e 10 - Arantina
11 a 13 - Bom Jardim de Minas
14 a 16 - Santana Rita de Jacutinga
17 e 18 - Passa Vinte
19 a 22 - Bocaina de Minas
23 a 25 - Liberdade

Forania São Miguel (abril e maio)
26 e 27 - Paula Lima
28 e 29 - Ewbank da Câmara
30/04 a 02/05 - Conceição do Formoso e São João
da Serra
03 e 04 - Dores do Paraibuna
05 e 06 - Aracitaba
07 e 08 - Santos Dumont (Nossa Senhora da Glória)
09 e 10 - Santos Dumont (São Sebastião)
11 e 12 - Santos Dumont (São Miguel e Almas)
13 e 14 - Santos Dumont (São Joaquim e Sant’ Ana)

Pe. Antônio Camilo, Dom Gil e Pe. Tarcísio Monay durante a abertura do Retiro
dos Comunicadores. Foto: Leandro Novaes
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Pastoral Carcerária da
Arquidiocese lança novos
canais de comunicação
No último dia 03 de
abril, Festa da Misericórdia,
foram lançados os novos
canais de comunicação da
Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Juiz de Fora:
o blog e o Informativo São
Dimas, que inicialmente
tem uma tiragem bimensal
de três mil exemplares.
O lançamento ocorreu durante a celebração
das 10h, que foi presidida
pelo Arcebispo Dom Gil Antônio Moreira e concelebrada por alguns padres do clero. A missa teve a presença
dos diretores das unidades
prisionais, dos membros da
Pastoral Carcerária e da Pastoral do Menor e também de
cera de quarenta encarcerados com seus familiares.
Dom Gil destacou a
importância de estruturar a
Pastoral Carcerária em nossa Arquidiocese e desenvol-

ver o trabalho em atenção
aos presos, cumprindo uma
das obras de misericórdia
corporais: estive preso e fostes me visitar.
O Padre Welington
Nascimento, Assessor Eclesiástico da Pastoral, ressaltou a atenção que o próprio
Papa Francisco tem com os
presos e que o objetivo da
pastoral é estar com eles
para rezar, conversar, ouvir
e partilhar a alegria do encontro com Cristo, visando
a reconstrução de suas vidas.
Ao final da celebração, os membros da Pastoral, diretores e representantes do Sistema Prisional e
da vara de execução penal,
além dos encarcerados presentes, receberam a bênção
final no altar e, logo após,
participaram de uma confraternização.

54ª Assembleia Geral da
CNBB aborda missão dos
leigos na Igreja e na
sociedade

Bispos reunidos na Assembleia Geral. Foto: Divulgação

A 54ª Assembleia
Geral da CNBB, realizada entre os últimos dias
06 e 15 de abril, em Aparecida (SP), abordou o
tema “Cristãos Leigos e
Leigas na Igreja e na Sociedade – Sal da Terra e
Luz no Mundo”. O Arcebispo Metropolitano de
Juiz de Fora, Dom Gil
Antônio Moreira, participou do evento. Este é o
maior encontro do episcopado brasileiro. Cerca de 320 bispos ativos
e eméritos, dos dezoito
regionais da CNBB.
A reflexão do
tema “Cristãos Leigos e
Leigas na Igreja e na Sociedade – Sal da Terra e

Luz no Mundo” foi iniciada há dois anos. Dom
Leonardo ressalta que
o texto de trabalho será
aprofundado, podendo
ser aprovado como documento, considerando
que o momento atual é
oportuno para refletir
sobre a presença dos leigos na Igreja e na sociedade. “Os nossos leigos,
queridos irmãos batizados, têm papel muito
importante na Igreja
por conta da vocação
que receberam pelo batismo e pela crisma. São
convidados a serem testemunhas de Jesus crucificado e ressuscitado”,
afirmou.

Entretenimento e Catequese
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Homenagens Especiais

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom Severino Clasen

Bispo Diocesano de Caçador (SC) e membro do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB

Dom Severino Clasen. Foto: Divulgação

Nascido em Ituporanga (SC) em 10 de junho
de 1954, ingressou no Seminário São Francisco de
Assis, em sua cidade natal,
onde cursou o ano de admissão e parte do ensino
fundamental. Em 1971,
ingressou no Seminário
Santo Antônio, em Agudos
(SP), onde cursou a sétima
e a oitava séries e o ensino
médio.
Em 20 de janeiro
de 1976, ingressou no noviciado da Ordem dos Frades
Menores, em Rodeio (SC).
No final do noviciado, fez
seus primeiros votos como
frade franciscano, em 20
de janeiro 1977. Nos anos
de 1977 a 1982, cursou os
estudos de Filosofia e Teologia em Petrópolis (RJ).
Em 18 de abril de 1981, fez
a profissão solene dos votos perpétuos, em Agudos
(SP). Foi ordenado Diácono em 13 de setembro
de 1981, em São João de
Meriti (RJ), pelas mãos de
Dom Mauro Morelli.
No ano seguinte,

em 10 de julho 1982, foi ordenado Presbítero, em Ituporanga (SC), pelas mãos
de Dom Tito Buss. Neste
mesmo mês, passou a ser
Vigário Paroquial de Concórdia (SC) e, em 1988,
foi transferido para Porto União (SC). Em 1989,
tornou-se o responsável
pela Pastoral Vocacional
da Província da Imaculada. Foi Reitor e Pároco do
Santuário São Francisco,
no Largo São Francisco de
São Paulo.
Como membro da
Coordenação da Pastoral Vocacional da Família Franciscana do Brasil (FFB), participou dos
cursos e assembleias no
Secretariado Nacional da
FFB, em Petrópolis, entre
os anos de 1992 a 2000.
Desenvolveu intensa atividade junto às congregações franciscanas, sobretudo femininas, também
no campo da formação e
da animação vocacional,
tanto em âmbito nacional
(FFB) como em âmbito re-

gional (FFB-SP).
Em 11 de maio de
2005, foi nomeado Bispo Diocesano de Araçuaí
(MG), no Vale do Jequitinhonha. Aos 50 anos, Frei
Severino foi o primeiro
Bispo nomeado pelo Papa
Bento XVI e foi o 12º frade
da Província Franciscana
da Imaculada Conceição
do Brasil a se tornar Bispo.
Foi ordenado no dia
25 de junho de 2005, pelas
mãos do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Lorenzo
Baldisseri, na cidade onde
nasceu. A posse episcopal
ocorreu no dia 10 de julho
de 2005, em Araçuaí. Seu
lema é “Acolher e cuidar”.
No dia 11 de maio de 2011,
foi eleito Presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para o Laicato da CNBB.
No dia 06 de julho de 2011,
o Papa Bento XVI o nomeou para a Diocese de
Caçador (SC), onde atua
até hoje. A solenidade de
posse ocorreu em 04 de setembro de 2011.

Padre Rui Nunes Vale

Grande colaborador da Arquidiocese de Juiz de Fora
Padre Rui Nunes

Padre Rui recebeu

te vários anos foi um fiel

Vale nasceu em 25 de

das mãos de Sua Excelên-

colaborador do Bispo Dio-

agosto de 1915 na Fre-

cia Reverendíssima Dom

cesano Dom Justino José

guesia do Divino Espiri-

Justino José de Santana,

de Santana, como Secretá-

to Santo do Piau, filho de

na Catedral de Juiz de

rio do Bispado de Juiz de

João Nunes Valle e Sergi-

Fora, a Sagrada Tonsura,

Fora, cuidando também

na Sergio Valle. Foi bati-

no dia 08 de dezembro do

do Arquivo Diocesano. No

zado aos 26 de setembro

ano de 1935; e as Sagradas

Seminário Santo Antônio,

de 1915 na Paróquia Divi-

Ordens de Subdiaconato e

foi presença constante e

no Espírito Santo no mu-

Diaconato, nos dias 08 e

confortadora para todos,

nicípio de Piau (MG), pelo

18 de dezembro de 1937. A

como Diretor Espiritual

Padre Aristides Marques

sua ordenação presbiteral

do mesmo.

Rocha, sendo seus padri-

ocorreu no dia 04 de de-

Padre Rui Nunes

nhos Raul Nunes Valle e

zembro de 1938, confor-

Vale faleceu em 2015,

D. Emillia de Macêdo. A

me consta na sua Carta de

no dia 1º de março, aos

crisma ocorreu por oca-

Ordenação.

99 anos, na cidade de

sião da visita de Dom Sil-

No período inicial

Anápolis (GO). O sacer-

vério Gomes Pimenta na

de sua vida de sacerdote,

dote estava internado na

Paróquia de Conceição do

exerceu o cargo de Vigário

Santa Casa de Misericór-

Formoso, pertencente à

Cooperador da Catedral de

dia da cidade, onde teve

Diocese de Mariana, em

Juiz de Fora, a partir de 07

complicações

1921.

de janeiro de 1940. Duran-

mento de um câncer.

no

trataPadre Rui Nunes Vale
Foto: Divulgação

