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Cerca de 60 jovens de diversas paróquias da Arquidiocese embarcaram para a Polônia para 
participar da Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco. Foto: Danielle Quinelato

Dom Gil preside missa de envio dos jovens à Jornada 
Mundial da Juventude, que acontece na Polônia
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10 anos da Rádio Catedral

 O tempo passa rá-
pido. A Rádio Catedral FM 
102,3 já está completando 
10 anos. O rádio tem uma 
capacidade ímpar de in-
formar, entreter e ampliar 
horizontes de pessoas de 
maneira livre e gratuita. O 
diferencial da Rádio Cate-
dral é o compromisso com 
o Evangelho de Cristo, a 
educação integral e a pro-
moção humana. Nestes 10 
anos de existência, temos 
tido um papel importantís-
simo no futuro da família 
e da sociedade juiz-forana. 
Através do apoio cultural, 
os pequenos e médios em-
presários do comércio, as 
escolas e instituições da 
nossa cidade têm se des-
pontado no universo dos 
negócios. A marca Catedral 
dá credibilidade e solidês 
àqueles que anunciam co-
nosco.
 É contagiante saber 
o número de campanhas 
e eventos sócio-religiosos 
que nosso veículo desen-
volve durante o ano. Esta-
belecemos parcerias com 
instituições educativas, Fa-
zenda da Esperança (que 
trabalha com a recupera-
ção de dependentes quí-
micos) e pastoral da Crian-
ça, profissionais da saúde 
(dentistas, médicos, nutri-
cionistas, etc.), PROCOM. 
Realizamos campanhas de 
solidariedade e responsa-
bilidade social, tais como: 
Campanha da Fraternida-
de da CNBB, campanha de 
prevenção contra o mos-
quito da dengue, campa-
nha de doação de sangue do 
Hemominas, campanha de 
Natal, campanha para doa-
ção de alimentos para insti-
tuições de caridade, como a 
casa de crianças “Jacinta e 
Francisco”, a “Obra Peque-
ninos de Jesus” (instituição 
que cuida da população de 
rua), campanha do agasa-
lho, apoio e divulgação dos 
eventos beneficientes para 
instituições da mesma na-
tureza, Feira da Caridade, 
serviços de utilidade públi-
ca, pedido de cadeiras de 

rodas, muletas, anúncio de 
objetos perdidos e vagas de 
emprego, apoio e divulga-
ção de iniciativas culturais. 
 A Rádio Catedral 
– FM 102,3 – é uma emis-
sora educativa da Funda-
ção Dom Justino José de 
Santana, da Arquidiocese 
de Juiz de Fora. Enquan-
to meio de comunicação, 
levamos a cultura, a infor-
mação e a fé a todos quan-
tos nos ouvem. Como já 
dissemos, nosso compro-
misso é a com a promoção 
integral do ser humano. So-
mos caracterizados por um 
forte jornalismo, músicas 
de qualidade, educação e 
formação de cidadãos, evi-
denciando momentos de 
expressão da cultura popu-
lar e da fé dos brasileiros. 
Desse modo, é muito forte 
a veiculação de programas 
de catequese e evangeliza-
ção produzidos por Bispos, 
Padres e leigos da nossa 
Arquidiocese, bem como 
via satélite, em cadeia com 
a Rádio Aparecida e a Rá-
dio Evangelizar do Padre 
Manzzotti. 
 Finalmente, agra-
decemos a todos os ami-
gos colaboradores, apoio 
cultuaral a Dom Gil, aos 
Padres e dizimistas que 
ajudam a Rádio Catedral 
a se manter no ar. Agora, 
além de acompanhar a 
Rádio Catedral pela 102,3 
FM e pela internet no site 
www.radiocatedraljf.com.
br, você pode curtir a nossa 
programação também pelo 
aplicativo para smartpho-
nes “Rádio Catedral Juiz 
de Fora”. O aplicativo pode 
ser baixado gratuitamente 
em aparelhos com siste-
ma android e IOS na Goo-
gle Play e Apple Store. No 
site da Rádio há também 
um link disponível para 
baixar o aplicativo. Assim, 
do seu celular você poderá 
nos sintonizar de qualquer 
parte do planeta.

Que Deus abençoe a 
todos!

Amigo Colaborador
Seja um amigo colaborador da Rádio Catedral FM.
A sua colaboração é fundamental para a manutenção e ampliação de nossos 
projetos.

Como contribuir?

Basta preencher a ficha de cadastro dos colaboradores, que encontra-se disponível nas 
paróquias de Santa Rita de Cássia, Santa Luzia, Bom Pastor, Catedral Metropolitana, 
Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória e na própria Rádio Catedral.

Qual valor?

Não existe um valor estipulado. Doe o valor que você quiser e puder. Sua doação é 
muito importante para a manutenção das nossas atividades.

Quem ajuda na evangelização, tem merecimento de evangelizador!

 Na ensolarada ma-
nhã do primeiro domingo 
de julho, dia 03, o Santu-
ário Senhor Bom Jesus do 
Livramento, localizado em 
Liberdade (MG), recebeu 
centenas de romeiros e vi-
sitantes na VI Romaria da 
Família, evento promovi-
do pela Forania Bom Je-
sus.
 Participaram do 
evento famílias dos mu-
nicípios de Arantina, Bo-
caina de Minas, Bom Jar-
dim de Minas, Liberdade, 
Passa Vinte, Santana do 
Garambéu e Santa Rita de 
Jacutinga. Outras paró-
quias também prestigia-
ram a Romaria, que con-
tou, ainda, com a presença 
de grupos do movimento 
“Terço dos Homens” de 
Andrelândia, Olaria, Barra 
Mansa (RJ), entre outras.

 Servido aos visi-
tantes café matinal no 
Centro de Acolhimento 
e Evangelização e, após 
apresentação de músicas 
pela Banda de Andrelân-
dia, o povo se concentrou 
na escadaria da Capela 
Nossa Senhora Aparecida 
para piedosa oração e me-
ditação do terço. Na sequ-
ência, aconteceu contrita 
peregrinação até o Santu-
ário, onde os caminhan-
tes atravessaram a “Porta 
da Misericórdia”, levando 
consigo imagem represen-
tativa da Sagrada Família 
de Nazaré, modelo para os 
lares cristãos.
 Momento mar-
cante foi a celebração da 
Santa Missa, concelebra-
da pelo reitor do Santuá-
rio, Padre Ivair Carolino, 
pelo Vigário Forâneo, Pa-

dre José Crispim Filho, 
e pelo Coordenador da 
Pastoral Familiar, Padre 
Tadeu Jesus Vieira. Os sa-
cerdotes foram ladeados 
por Sebastião Dimas Al-
ves, diácono permanente 
a serviço da Igreja na pa-
róquia de Arantina. Igreja 
lotada, rostos iluminados 
por fé e esperança, vozes 
que se elevavam aos céus 
em cânticos e súplicas, fi-
zeram da Celebração Eu-
carística um testemunho 
vivo de que Jesus é o rosto 
misericordioso do Pai.
 Na parte da tar-
de, com a participação de 
membros do Ministério 
Água Viva, de São João 
Nepomuceno, e da cofun-
dadora da Comunidade 
Resgate, Sabrina Ribeiro, 
foram realizadas ativida-
des de evangelização vol-
tadas para famílias, com 
músicas, orações, pre-
gação e atividades para 
crianças. Os trabalhos do 
dia foram encerrados com 
cerimônia da bênção do 
Santíssimo Sacramento.
 Toda a temática 
do dia girou em torno do 
lema “Minha família, casa 
de misericórdia”, em sin-
tonia com o Ano Santo da 
Misericórdia que termina-
rá na Festa de Cristo Rei, 
em outubro deste ano.

VI Romaria da Família é marcada pela
emoção dos fiéis em Liberdade (MG)

Colaboração: Paróquia Senhor Bom Jesus do Livramento
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Ensinar o sentido do verdadeiro, do bem e do belo

 Durante os pri-
meiros cinco dias do mês 
de julho do ano corrente, 
aconteceu, no Auditório 
Mater Ecclesiae, do edifício 
Christus Lumen Gentium, 
prédio da Cúria Metropoli-
tana de Juiz de Fora, o ter-
ceiro módulo da Escola de 
Formação de Educadores 
Católicos (EFEC). O tema 
que orientou as reflexões 
foi: “A escola e sua missão 
de ensinar o sentido do 
verdadeiro, do bem e do 
belo”.
 A EFEC surgiu após 
o primeiro Fórum de Edu-
cação Católica que aconte-
ceu na cidade de Piracica-
ba/SP, em janeiro de 2015, 
do qual participamos como 
palestrante em companhia 
de algumas pessoas mais 
de nossa Arquidiocese. 
No Fórum, em que foram 

apresentadas reflexões so-
bre alguns documentos da 
Santa Sé que tratam da 
identidade e da missão da 
Igreja na educação, foi le-
vantada pelos participantes 
a necessidade da criação de 
uma escola nacional para a 
formação dos educadores 
católicos.
 Um dos maiores 
desafios da educação cristã 
é a formação de educado-
res que harmonizem em si 
a ciência reta, a fé católica 
e o testemunho cristão. A 
EFEC, criada pela Arqui-
diocese de Juiz de Fora, 
com parceria de grupos 
interessados do Estado de 
São Paulo, sobretudo da 
cidade de São Carlos, com 
a Comunidade Kerigma de 
Piracicaba, com a Comuni-
dade Operários da Messe, 
visa capacitar, sobretu-
do, professores para uma 
educação coerente com a 
busca da sabedoria, com a 
formação do caráter e com 
a qualidade científica. O 
projeto EFEC fornece, em  
módulos - em formato de 
curso de extensão univer-
sitária - os conteúdos espe-
cíficos, científicos e peda-
gógicos que prepararão os 
educadores para a vivência 
e ensino segundo os princí-
pios da Congregação para 
a Educação Católica, órgão 

da Santa Sé.
 Os objetivos são: 
conhecer a identidade e a 
missão da Educação Ca-
tólica, através de estudos 
dos documentos da Igreja; 
fazer a releitura da história 
mundial, tendo como fun-
damento a verdade cientí-
fica, denunciando a instru-
mentalização da educação 
por pedagogias ideológicas; 
conhecer a pedagogia de 
Cristo;  fomentar nos do-
centes o conhecimento de 
Jesus Cristo e a vivência da 
espiritualidade cristã; pro-
pagar a educação segundo 
a filosofia perene, em busca 
da sabedoria e da verdade; 
evidenciar a união entre 
fé e razão; incentivar uma 
educação para o verdadei-
ro, o belo e o bom, a fim de 
despertar atitudes para a 
construção da Civilização 
do Amor.
 Em um de seus 
discursos aos professores, 
Papa Francisco nos recor-
da que a missão da escola 
“é desenvolver o sentido do 
verdadeiro, o sentido do 
bem e o sentido do belo. E 
isto acontece através de um 
caminho rico, feito de tan-
tos «ingredientes». Eis por 
que há tantas disciplinas! 
Porque o desenvolvimento 
é fruto de diversos elemen-
tos que agem juntos e es-

timulam a inteligência, a 
consciência, a afetividade, 
o corpo, etc. Por exemplo, 
se estudo esta praça, a pra-
ça de São Pedro, aprendo 
coisas de arquitetura, de 
história, de religião, tam-
bém de astronomia — o 
obelisco (da Praça de São 
Pedro, em Roma) recorda 
o sol, mas poucos sabem 
que esta praça é também 
um grande meridiano. 
Deste modo cultivamos em 
nós o verdadeiro, o bem e 
o belo; e aprendemos que 
estas três dimensões nun-
ca estão separadas, mas 
sempre enlaçadas. Se uma 
coisa é verdadeira, é boa 
e bela; se é bela, é boa e é 
verdadeira; e se é boa, é 
verdadeira e bela. E juntos, 
estes elementos, fazem-
nos crescer e ajudam-nos 
a amar a vida, até quando 
estamos mal, até no meio 
de problemas. A verdadei-
ra educação faz-nos amar 
a vida, e abre-nos para a 
plenitude da vida!”
 Sabemos que na 
escola, além de conheci-
mentos, também apren-
demos hábitos e valores. 
É mesmo, como expressa 
o Papa dirigindo-se aos 
educadores: “...gostaria 
de vos dizer que na esco-
la não só aprendemos co-
nhecimentos, conteúdos, 

mas aprendemos também 
hábitos, valores. Educa-se 
para conhecer muitas coi-
sas, ou seja, muitos con-
teúdos importantes, para 
ter determinados hábitos e 
até para assumir os valo-
res. E isto é muito impor-
tante. Desejo a todos vós, 
pais, professores, pessoas 
que trabalham na escola, 
estudantes, um caminho 
agradável na escola, uma 
via que faça crescer as três 
línguas, que uma pessoa 
madura deve saber falar: 
a língua da mente, a lín-
gua do coração e a língua 
das mãos. Mas, harmonio-
samente, isto é, pensar o 
que se sente e o que se faz; 
sentir bem o que se pensa e 
o que se faz; e fazer bem o 
que se pensa e o que se sen-
te. As três línguas, harmo-
niosas e juntas! Mais uma 
vez obrigado aos organi-
zadores deste dia e a todos 
vós que viestes aqui. E por 
favor... por favor, não nos 
deixemos roubar o amor à 
escola!”
 Com estas sábias 
orientações do atual su-
cessor de Pedro, a EFEC 
prossegue sua missão de 
possibilitar a formação 
dos formadores e vista de 
homens sábios e honestos 
para a sociedade de hoje e 
de amanhã.

 No último dia 11 
de julho, a Igreja cele-
brou a solenidade de 
São Bento, responsável 
pela edificação de di-
versos mosteiros e fun-
dador da Ordem dos Be-
neditinos. O Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira, pre-
sidiu a Santa Missa no 
Mosteiro da Santa Cruz, 
no bairro Paineiras, em 

Juiz de Fora. O momen-
to foi concelebrado pelo 
Vigário Geral da Arqui-
diocese, Monsenhor Mi-
guel Falabella de Castro, 
pelo Reitor do Seminá-
rio Arquidiocesano San-
to Antônio, Pe. Geraldo 
Dondici Vieira, e tam-
bém pelos padres Jorge 
Luis Duarte, José Cis-
neiro e Sérgio Eduardo 
Mariucci, SJ. As irmãs 

residentes no Mosteiro 
também participaram 
da celebração, entoando 
os cânticos de maneira 
belíssima.
 Durante a homi-
lia, Dom Gil refletiu so-
bre a vida de São Bento, 
ressaltando um de seus 
principais lemas: “Reze 
e trabalhe”. Dessa for-
ma, o pastor destacou 
ainda a importância da 
oração em nosso dia a 
dia. “Não devemos ini-
ciar nossas atividades 
sem, antes, dedicar al-
guns minutos a Deus”, 
afirmou. Ao final da ce-
lebração, Dom Gil agra-
deceu pelo trabalho de-
senvolvido pelas irmãs 
do mosteiro, definin-
do-as como o alicerce 
da Arquidiocese. A ce-
lebração contou com a 
presença de vários fiéis 
da comunidade local.

Mosteiro Beneditino: alicerce
espiritual da Arquidiocese

Celebração no Mosteiro da Santa Cruz em Juiz de Fora
Foto: Leandro Novaes
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Dom Gil preside missa de envio dos jovens à Jornada 
Mundial da Juventude, que acontece na Polônia

 Um grupo de 61 pes-
soas da Arquidiocese de Juiz 
de Fora, participará da Jor-
nada Mundial de Juventude 
(JMJ) 2016, que será em Cra-
cóvia, na Polônia, país natal 
de São João Paulo II, funda-
dor das jornadas. Após meses 
de preparação, com orações, 
vigílias e muito trabalho, o 
grupo já sente a proximida-
de do evento que terá início 
oficial no próximo dia 26 de 
julho. Uma missa de envio 
presidida pelo Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, foi realizada na Ca-
tedral Metropolitana no últi-
mo dia 09 de julho, sábado.
 Durante a homilia, 
ao refletir sobre as leituras 
do dia, Dom Gil falou aos jo-
vens sobre a importância da 
humildade na realização das 
obras de Deus. “Sem humil-
dade nós não conseguimos 
ouvir a Palavra, muito me-
nos vivenciá-la. Então, nessa 
viagem, peregrinos que so-
mos, devemos estar sempre 
prontos para vivenciar esta 
virtude”. O arcebispo ainda 
destacou que o ponto princi-
pal a ser abordado por Papa 
Francisco na JMJ será a mi-
sericórdia. “A misericórdia de 
Jesus tem que se expressar 
no mundo de hoje. Vai e faze 
o mesmo: esta é a mensagem 
que nós vamos receber nesta 
jornada”, concluiu.
 Ao final da celebra-
ção, Dom Gil proclamou o 
rito de envio dos jovens, que 
se ajoelharam diante do arce-
bispo e do altar para recebe-
rem a bênção. Após a missa, 
o arcebispo reuniu-se com os 
peregrinos para uma reunião, 
na qual puderam se conhecer 
e compartilhar informações 

importantes sobre a viagem.
 Dom Gil acompa-
nhará os peregrinos juiz-fo-
ranos como Diretor Espiritu-
al. Também participarão da 
JMJ o Padre Ivair Carolino, 
Administrador da Paróquia-
Santuário Bom Jesus do 
Livramento, em Liberdade 
(MG) e quatro seminaristas 
da Arquidiocese. Unidos a 
eles, 55 jovens de diversas Pa-
róquias de nossa Igreja Parti-
cular representarão a Zona 
da Mata Mineira no país eu-
ropeu e presenciarão, alguns 
pela primeira vez, homilias e 
discursos do Papa Francisco.
 O grupo embarca no 
dia 18 de julho, uma semana 
antes do início da Jornada. 
Em espírito de peregrinação, 
eles visitarão lugares religio-
sos de países europeus, nos 
dias que antecederão o even-
to. O retorno está previsto 
para o dia 02 de agosto.
 O jovem Lásaro Faci-
roli da Cruz, pertencente à Pa-
róquia São Geraldo do Bairro 
Teixeiras, irá pela primeira 
vez a uma Jornada Mundial 
da Juventude e conta que está 
se preparando para o evento 
com momentos de oração e 
de motivação. Ele ainda con-
fessa a ansiedade em ouvir de 
perto as palavras do Sumo 
Pontífice. “A expectativa é 
de ter verdadeiramente um 
encontro com Deus. Vai ser 
um momento muito forte 
com nosso pastor maior, que 
é o Papa Francisco, então fico 
numa alegria muito grande 
em poder estar perto dele”.
 Foi na última JMJ, 
realizada no Rio de Janeiro 
em 2013, que surgiu, na Ar-
quidiocese de Juiz de Fora, 
a Comunidade dos Jovens 

Missionários Continentais 
(JMC). Tocados pelo impulso 
que o então recém-eleito Papa 
deu à juventude, dezenas de 
jovens realizam, há três anos, 
trabalhos de evangelização 
em paróquias de nossa Igreja 
Particular.
 Letícia Cristina Pe-
reira, fundadora do projeto, 
também irá à Cracóvia e afir-
ma a expectativa em ter o co-
ração reinflamado pelo amor 
misericordioso de Deus. 
“Toda Jornada Mundial da 
Juventude é uma oportuni-
dade de a gente talvez relem-
brar aquele primeiro chama-
do que Deus fez. Três anos 
depois, espero que as coisas 
que perdemos ao longo do 
caminho, talvez pelo cansaço, 
desânimo ou pelo excesso de 
atividades, sejam recupera-
das”.

Oração JMJ 2016
“Deus, Pai misericordioso, 

Que revelaste Teu amor em Teu Filho Jesus Cristo 
e, no Espírito Santo, Consolador, o derramaste sobre nós, 
a Ti confiamos o futuro do mundo e de todos os homens. 

De maneira especial a Ti confiamos os jovens 
de todos os idiomas, povos e nações. 

Guiai e protegei-os nos complicados caminhos de hoje 
e dê-lhes a graça de poder colher abundantes frutos 

a partir da experiência da Jornada Mundial da Juventude 
de Cracóvia. 
Pai celeste, 

faça-nos testemunhas da Tua misericórdia.
Ensina-nos a levar a fé aos que duvidam, 

a esperança aos desanimados, o amor aos indiferentes, 
o perdão a quem fez o mal e a alegria aos infelizes. 
Fazei com que a centelha do amor misericordioso 

que acendeste dentro de nós 
converta-se em uma chama que transforma os corações 

e renova a face da Terra. 
Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós. 

São João Paulo II, rogai por nós”.

Jovens de Juiz de Fora que irão à Jornada Mundial da Juventude na Polônia.
 Foto: Danielle Quinelato



FOLHA MISSIONÁRIA   5  

Trechos da Mensagem do Papa Francisco para 
a Jornada Mundial da Juventude 2016

Catequese do Papa

 

“Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7)

Queridos jovens!

 Celebramos nes-
te mês a XXXI Jornada 
Mundial da Juventude. No 
nosso longo e exigente ca-
minho, temos sido guiados 
pelas palavras de Jesus ti-
radas do “Sermão da Mon-
tanha”. Iniciamos este per-
curso, em 2014, meditando 
juntos sobre a primeira 
Bem-aventurança: “Felizes 
os pobres em espírito, por-
que deles é o Reino do Céu” 
(Mt 5, 3). Neste ano, que-
remos deixar-nos inspirar 
pelas palavras: “Felizes os 
misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia” 
(Mt 5, 7).

O Jubileu da
Misericórdia

 Com este tema, 
a JMJ de Cracóvia 2016 
insere-se no Ano Santo da 
Misericórdia, tornando-se 
um verdadeiro e próprio 
Jubileu dos Jovens em ní-
vel mundial. Não é a pri-
meira vez que um encontro 
internacional dos jovens 
coincide com um Ano Ju-
bilar. De fato, foi durante 
o Ano Santo da Redenção 
(1983-1984) que São João 
Paulo II convocou, pela 
primeira vez, os jovens de 
todo o mundo para o Do-

mingo de Ramos. Depois, 
durante o Grande Jubileu do 
ano 2000, mais de dois mi-
lhões de jovens provenien-
tes de cerca de 165 países, 
reuniram-se em Roma para 
a XV Jornada Mundial da 
Juventude. Como aconteceu 
nestes dois casos anteriores, 
tenho certeza de que o Jubi-
leu dos Jovens em Cracóvia 
será um dos momentos for-
tes deste Ano Santo.
 Talvez algum de vós 
se interrogue: Que é este Ano 
Jubilar celebrado na Igreja? 
O texto bíblico de Levítico 
25 ajuda-nos a compreen-
der o significado que tinha 
um «jubileu» para o povo 
de Israel: de cinquenta em 
cinquenta anos, os judeus 
ouviam ressoar a trombeta 
(jobel) que os convocava (jo-
bil) para celebrarem um ano 
santo como tempo de recon-
ciliação (jobal) para todos. 
Neste período, devia-se re-
cuperar uma relação boa 
com Deus, com o próximo 
e com a criação, baseada na 
gratuidade; por isso, entre 
outras coisas, promovia-se 
o perdão das dívidas, uma 
particular ajuda a quem caí-
ra na miséria, a melhoria das 
relações entre as pessoas e a 
libertação dos escravos.
 Jesus Cristo veio 
anunciar e realizar o tempo 
perene da graça do Senhor, 

levando a boa nova aos po-
bres, a liberdade aos prisio-
neiros, a vista aos cegos e a 
libertação aos oprimidos (cf. 
Lc 4, 18-19). N’ele, especial-
mente no seu Mistério Pas-
cal, realiza-se plenamente 
o sentido mais profundo do 
jubileu. Quando, em nome 
de Cristo, a Igreja convoca 
um jubileu, somos todos 
convidados a viver um tem-
po extraordinário de graça. 
A própria Igreja é chamada 
a oferecer, com abundância, 
sinais da presença e proxi-
midade de Deus, a despertar 
nos corações a capacidade 
de olhar para o essencial. 
Nomeadamente este Ano 
Santo da Misericórdia “é o 
tempo para a Igreja reencon-
trar o sentido da missão que 
o Senhor lhe confiou no dia 
de Páscoa: ser instrumento 
da misericórdia do Pai”.

Cracóvia nos espera!

 Faltam poucos dias 
para o nosso encontro na 
Polônia. Cracóvia, a cidade 
de São João Paulo II e de 
Santa Faustina Kowalska, 
nos espera com os braços e 
o coração abertos. Creio que 
a Providência Divina nos 
tenha guiado para celebrar-
mos o Jubileu dos Jovens 
precisamente no lugar onde 
viveram estes dois grandes 

apóstolos da misericórdia 
dos nossos tempos. João 
Paulo II intuiu que este era 
o tempo da misericórdia. No 
início do seu pontificado, 
escreveu a Encíclica Dives 
in misericordia. No Ano 
Santo de 2000, canonizou 
a Irmã Faustina, instituindo 
também a Festa da Divina 
Misericórdia, no segundo 
Domingo de Páscoa. E, no 
ano 2002, inaugurou pes-
soalmentee, em Cracóvia, 
o Santuário de Jesus Mise-
ricordioso, consagrando o 
mundo à Misericórdia Divi-
na e manifestando o desejo 
de que esta mensagem che-
gasse a todos os habitantes 
da Terra e cumulasse os 
seus corações de esperan-
ça: “É preciso acender esta 
centelha da graça de Deus. 
É necessário transmitir ao 
mundo este fogo da miseri-
córdia. Na misericórdia de 
Deus o mundo encontrará 
a paz, e o homem a felicida-
de!”.
 Queridos jovens, 
Jesus misericordioso, repre-
sentado na imagem vene-
rada pelo povo de Deus no 
santuário de Cracóvia a Ele 
dedicado, vos espera. Fia-
se de vós e conta convosco. 
Tem muitas coisas impor-
tantes a dizer a cada um e 
a cada uma de vós… Não 
tenhais medo de fixar os 

seus olhos cheios de amor 
infinito por vós e deixai-
vos alcançar pelo seu olhar 
misericordioso, pronto a 
perdoar todos os vossos 
pecados, um olhar capaz de 
mudar a vossa vida e curar 
as feridas da vossa alma, 
um olhar que sacia a sede 
profunda que habita nos 
vossos corações jovens: 
sede de amor, de paz, de 
alegria e de verdadeira fe-
licidade. Vinde a Ele e não 
tenhais medo! Vinde dizer-
Lhe do mais fundo dos vos-
sos corações: “Jesus, confio 
em Vós!”. Deixai-vos tocar 
pela sua misericórdia sem 
limites, a fim de, por vossa 
vez, vos tornardes apósto-
los da misericórdia, através 
das obras, das palavras e da 
oração, neste nosso mundo 
ferido pelo egoísmo, o ódio 
e tanto desespero.
Levai a chama do amor 
misericordioso de Cristo 
– de que falava São João 
Paulo II – aos ambientes 
da vossa vida diária e até 
aos confins da Terra. Nes-
ta missão, acompanho-vos 
com os meus votos de todo 
o bem e as minhas orações, 
entrego-vos todos à Virgem 
Maria, Mãe da Misericór-
dia, nesta preparação espi-
ritual para a próxima JMJ 
de Cracóvia e de coração a 
todos vos abençoo.

No Centro de Evangelização
em Chácara (MG)
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Programação da visita da Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora
Aparecida na Arquidiocese

Vicariato da Caridade
11 a 26 de julho

11/07 - Obra dos Pequeninos de Jesus (Ladeira)
12/07 - Ambulatório da Glória
13/07 - Fazenda da Esperança (Guarará - MG)
14/07 - Casa Bethânia (Granbery)
15/07 - Associação Internacional da Caridade (AIC) /
               Hospital Asconcer (Teixeiras)
16/07 - Movimento Fé e Luz
17/07 - Centro Sócio Educativo
18/07 - Capela da Cúria Metropolitana
19/07 - GEV - Catedral Metropolitana
20 e 21/07 - Pastoral Carcerária
22/07 - Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP)
23/07 - Diaconia da Esperança
                Cemitério Municipal e Parque da Saudade
24/07 - Diaconia Hospitalar
                Hospitais Ana Nery e João Penido (Grama)
25/07 - Diaconia Hospitalar
                Santa Casa de Misericórdia (Bom Pastor)
26/07 - Instituto João Emílyo (Bom Pastor)

Aproxima-se a grande Romaria ao
Santuário Nacional de Aparecida.

Na companhia de nosso Arcebispo
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira,

vamos juntos, no próximo dia 27 de agosto,
conduzir a Imagem Peregrina de Nossa

Senhora Aparecida, que depois retornará à 
nossa Arquidiocese como presente do 

Santuário, que ficará em Juiz de Fora como 
marco dos 300 anos do encontro dela no

rio Paraíba do Sul. Preparemo-nos para este
momento tão especial!

A missa na Basílica presidida por Dom Gil 
será às 12h.

 No último dia 27 
de junho, três seminaris-
tas do Propedêutico do Se-
minário Arquidiocesano 
Santo Antônio embarca-
ram para uma missão na 
Diocese de Óbidos (PA), 
Igreja-Irmã da Arquidio-
cese de Juiz de Fora. Ro-
bert César, Miron e Vitor 
Hugo, aspirantes ao cami-
nho do sacerdócio, ficarão 
no norte do país até 29 de 
julho. O Arcebispo Metro-
politano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, 
presidiu a missa de envio 
dos jovens.
 Segundo o Padre 
José de Anchieta Moura 

Seminaristas do Propedêutico embarcam 
para missão na Diocese de Óbidos

Lima, formador do Pro-
pedêutico, os seminaris-
tas acompanharão os tra-
balhos realizados pelos 
padres Leonardo Loures 
e Wellington Guimarães 
da Silva, pertencentes à 
Igreja Particular de Juiz 
de Fora, na Paróquia São 
Martinho de Lima. “Com 
a bênção de Dom Gil e o 
apoio de nossa paróquia e 
das paróquias de origem 
deles, acompanharão os 
padres nas visitas às co-
munidades, pastorais e 
movimentos, para terem 
um novo olhar para aque-
la realidade”.
 Padre Anchieta, 

que também já foi missio-
nário em Óbidos, afirma 
que a missão servirá para 
os jovens conhecerem uma 
nova realidade pastoral 
e missionária, um modo 
diferente de ser Igreja, 
numa cultura própria. O 
sacerdote destaca que, as-
sim, eles estão cumprin-
do o mandado do Senhor 
"Ide e fazei discípulos 
meus". “Com certeza, eles 
vão aprender mais do que 
ensinar. O missionário é 
aquele que ouve, observa 
e acompanha com o olhar 
de Cristo a forma e o jeito 
como o povo de Óbidos vi-
vencia a fé”.
 Missões na Dioce-
se de Óbidos, como esta, 
são realizadas todos os 
anos por alunos do Prope-
dêutico. Os padres recém-
ordenados também são 
enviados à nossa Igreja-
Irmã por um prazo de seis 
meses e aqueles que se 
dispõem a assumir a mis-
são por mais tempo ficam 
por três anos no norte do 
Brasil.

 Seminaristas de 
todo o estado de Minas Ge-
rais participaram do RE-
NASEM Estadual, tradicio-
nal retiro promovido pela 
Renovação Carismática 
Católica (RCC). O evento foi 
realizado em Governador 
Valadares (MG) entre os 
dias 11 e 15 de julho e teve 
como tema “Sede miseri-
cordiosos como vosso Pai é 
misericordioso”.
 O encontro, sempre 
realizado no período de fé-
rias dos estudantes, contou 
com a participação de cinco 
seminaristas da Arquidioce-
se de Juiz de Fora: Fernan-
do Augusto Martins da Sil-

Seminaristas da
Arquidiocese participam
de retiro estadual da RCC

va, João Carlos Ventura de 
Oliveira, Michel Antônio da 
Silva Ribeiro, Rafael Lúcio 
da Silva Damasceno e Rafa-
el Coelho do Nascimento.
Esta edição do RENASEM 
teve como pregadores o 
Bispo da Diocese de Divi-
nópolis (MG), Dom José 
Carlos, e o Pe. João Batista, 
da Comunidade Evangeli-
zadora Magnificat. O Coor-
denador Estadual da RCC, 
Cristiano Costa Coelho, e o 
Coordenador Nacional do 
Ministério para Semina-
ristas, Thaisson Santarém, 
da Arquidiocese de Brasília 
(DF), também estiveram 
presentes.

Jubileu dos Padres pelo
Ano da Misericórdia

Confraternização pelo Dia do Padre

Dia 09 de agosto, em Liberdade (MG)
de 8h30 às 16h30

Haverá almoço festivo com
sorteio de prêmios
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Entretenimento e Catequese
Aprendendo a rezar

 No último mês de 
abril, celebramos o 150º 
aniversário da restaura-
ção do culto público ao 
ícone de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro na 
Igreja de Santo Afonso, 
em Roma, na Itália. A 
data foi comemorada 
nas comunidades reden-
toristas, sobretudo na 
Igreja de Santo Afonso, 
onde foram realizadas 
missas e uma procissão, 
partindo da Basílica de 
Santa Maria Maior em 
direção ao Santuário.
 Durante trezen-
tos anos, o ícone de 
Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro foi vene-
rado na igreja de São 
Mateus na capital ita-
liana. Em 1798, quando 

Roma caiu debaixo das 
forças invasoras, o con-
vento e a igreja de São 
Mateus foram destruí-
dos e o ícone foi levado 
ao convento dos agosti-
nianos de “Santa Maria 
em Posterula”, coloca-
do numa capela parti-
cular.
 A pedido do Pa-
dre Nicolau Mauron, 
então Superior Geral da 
Congregação, o beato 
Papa Pio IX entregou o 
ícone aos Redentoristas 
no dia 11 de dezembro 
de 1865 para que sua 
veneração pública fos-
se restaurada na igreja 
de Santo Afonso, cons-
truída sobre o mesmo 
terreno que antigamen-
te ocupara a igreja de 

São Mateus. Ao confiar 
o Ícone aos cuidados do 
Pe. Mauron e Missio-
nários Redentoristas, o 
Papa Pio IX pediu que 
“a tornassem conhecida 
no mundo inteiro”.
 No dia 26 de 
abril de 1866, depois de 
uma esmerada restau-
ração, o ícone de Nossa 
Senhora do Perpétuo 
Socorro foi levado com 
uma procissão sole-
ne até a Igreja de San-
to Afonso em Roma. A 
partir desta data, uma 
constante e crescente 
devoção a Maria sob a 
invocação do “Perpé-
tuo Socorro” foi se de-
senvolvendo não só em 
Roma, mas também em 
todo o mundo.

150 anos de veneração pública ao ícone do Perpétuo Socorro

 Na noite do dia 1º 
de julho, sexta-feira, uma 
celebração na Capela do 
Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio marcou a 
abertura do terceiro módu-
lo da Escola de Formação 
de Educadores Católicos 
(EFEC).
 A Santa Missa foi 
presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Mo-
reira, e concelebrada pelo 
Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese de São Paulo, Dom 
Carlos Lema Garcia, além 
do Padre Antônio Camilo 
de Paiva, Vigário Episcopal 
para Educação, Comunica-
ção e Cultura da Arquidio-
cese de Juiz de Fora e do 
Padre João Roberto Cam-

panini, da Diocese de São 
Carlos (SP). Seminaristas 
de nossa Igreja Particular 
auxiliaram os sacerdotes 
no decorrer da celebração.
 Ao falar sobre a 
continuidade da EFEC, ini-
ciada em meados de 2015, 
Dom Gil reafirmou o obje-
tivo do curso de formação, 
seguindo o que é pedido 
pela Santa Sé através da 
Congregação para a Edu-
cação Católica. “O objetivo 
desta escola é justamente 
dar aos educadores cató-
licos uma formação cada 
vez melhor, para que pos-
sam desempenhar o seu 
ministério, a sua profissão, 
sempre com a maior quali-
dade”.
 Um dos convidados 

a palestrar nesta edição do 
evento, Dom Carlos Lema, 
trabalha há dois anos no 
Vicariato para a Educa-
ção e Universidade, em 
São Paulo, e ressalta que a 
EFEC auxilia na intenção 
da Igreja de estar presen-
te em todos os ambientes. 
“Todo profissional católico 
tem que dar não só o exem-
plo de experiência de vida, 
mas também deve levar 
os alunos a crescer no co-
nhecimento. Sabemos que 
quanto mais nos aprofun-
damos no conhecimento 
das Ciências, se é feito um 
trabalho sério, acabamos 
por nos aproximarmos 
mais de Deus”.
 Este foi o tercei-
ro módulo da Escola de 
Formação de Educadores 
Católicos. Aconteceu no 
Auditório Mater Ecclesiae, 
no prédio da Cúria Me-
tropolitana. As reflexões 
e palestras foram regidas 
pelo tema “A escola e sua 
missão de ensinar o senti-
do do verdadeiro, do bem 
e do belo”. O evento é uma 
realização da Arquidiocese 
de Juiz de Fora, da Comu-
nidade Resgate, da Comu-
nidade Católica Kerigma, 
de São Carlos (SP), da Co-
munidade Operários da 
Messe, de Santa Bárbara 
D’Oeste (SP), e da Alian-
ça da Misericórdia, de São 
Paulo (SP).

Terceiro módulo da Escola de
Formação de Educadores Católicos 

(EFEC) acontece em Juiz de Fora

O Terço

Encerramento do III Módulo da EFEC 
Foto: Leandro Novaes

Ao iniciarmos nossas orações, saudamos a Deus com o sinal do cristão

Primeiro, com a mão direita,
fazemos 3 cruzes sobre nós

para que Deus cuide de
nossos pensamentos, nossas

palavras e nossas ações.

Depois fazemos uma cruz
sobre nós para saudar à

Santíssima Trindade
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Homenagens Especiais

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André (SP) e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Monsenhor Miguel Falabella de Castro
Vigário Geral da Arquidiocese de Juiz de Fora

Dom Pedro Carlos Cipollini. Foto: Divulgação

Monsenhor Miguel Falabella de Castro
Foto: Divulgação

 Nasceu em 04 de 
maio de 1952, na cidade pau-
lista de Caconde. Em 1972, 
fez o noviciado no Instituto 
Padres Paulinos. No ano se-
guinte, ingressou no Seminá-
rio Central Imaculada Concei-
ção, em São Paulo (SP), pela 
Diocese de Franca (SP). Cur-
sou Filosofia na Faculdade 

Associada do Ipiranga (FAI), 
hoje UNIFAI, também em 
São Paulo (1973-1975). Cur-
sou ainda Pedagogia (1975-
1976), obtendo a licenciatura 
em Filosofia e Pedagogia. Fez 
o curso de Teologia na Pon-
tifícia Faculdade de Teologia 
Nossa Senhora da Assunção, 
da Arquidiocese de São Pau-

lo, obtendo o bacharelado em 
Teologia em 1977.
 Foi ordenado Diá-
cono na Catedral da Imacu-
lada Conceição, em Franca 
(SP), no dia 07 de setembro 
de 1977, mesmo local onde 
também foi ordenado Pres-
bítero no dia 25 de fevereiro 
de 1978. Em 1980, publicou 

pela Editora Paulinas o livro 
“Um cristão para hoje”, que 
atingiu várias edições, sendo 
traduzido para o espanhol. 
Entre 1984 e 1985, cursou 
Mestrado em Teologia na 
Faculdade Pontifícia Nossa 
Senhora da Assunção em São 
Paulo. Frequentou o Curso 
de Extensão Universitária so-
bre o novo Código de Direito 
Canônico, no Instituto de Te-
ologia Salesiano Pio IX, em 
julho de 1983.
 Transferindo-se para 
Campinas (SP), passou a 
lecionar no Instituto de Te-
ologia da PUC-Campinas. 
Cursou o doutorado em Te-
ologia na Itália, residindo em 
Roma, no Colégio Pio Brasi-
leiro (1990-1992). Estudou 
na Universidade Gregoriana, 
onde defendeu tese de douto-
rado em Eclesiologia.
 Foi nomeado pelo 
Papa Bento XVI Bispo Dio-
cesano de Amparo (SP) em 
14 de julho de 2010. Sua or-
denação episcopal aconteceu 
na Catedral de Campinas 
(SP), no dia 12 de outubro de 
2010. Sua posse na Diocese 
de Amparo ocorreu no dia 24 

de outubro daquele mesmo 
ano. 
 Tornou-se profes-
sor emérito da Universidade 
Católica de Campinas, onde 
lecionou por 25 anos na Fa-
culdade de Teologia. Foi no-
meado membro da Comis-
são Pastoral Episcopal para 
a Doutrina da Fé, da CNBB, 
para o mandato de 2011-
2014; membro da Academia 
Amparense de Letras, em-
possado em 11 de novembro 
de 2011; membro da Comis-
são de Redação do Tema Cen-
tral da 51ª Assembleia Geral 
da CNBB. No seu ministério 
episcopal, em Amparo, criou 
sete Paróquias, ordenou 13 
padres e promulgou o 1° Pla-
no de Pastoral Diocesano.
 Na Assembleia Geral 
da CNBB de 2015, foi eleito 
Presidente da Comissão Pas-
toral Episcopal para a Dou-
trina da Fé, para os anos de 
2015-2018. No dia 27 de maio 
de 2015, foi eleito Bispo de 
Santo André (SP) pelo Papa 
Francisco, em substituição a 
Dom Nelson Westrupp, SCJ, 
que teve sua renúncia aceita 
por limite de idade.

 O Vigário Geral da 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora, Monsenhor Miguel 
Falabella de Castro, com-
pletou, no último mês de 
abril, 62 anos de sacerdócio. 
Nascido em 29 de junho de 
1931, foi ordenado padre no 
dia 25 de abril de 1954 em 
Mar de Espanha (MG), sua 
cidade natal, pelo primeiro 
Bispo da então Diocese de 
Juiz de Fora, Dom Justino 
José de Santana. Seu lema 
de ordenação é “Jesus Cris-
to é o Senhor” (Fl 2,11).
 Atualmente, Mon-
senhor Falabella trabalha 
na Paróquia São Geraldo, no 
Bairro Teixeiras, onde está 
desde 2002, mesmo ano em 
que recebeu o título de Vi-
gário Geral. Além disso, foi 
pároco da Catedral Metro-
politana, sede religiosa da 
Arquidiocese, por quase 40 
anos, entre 1963 e 2002.
Entre os títulos recebidos 
pelo presbítero estão o de 
Cidadão Honorário de Juiz 

de Fora, de onde também é 
considerado Cidadão Bene-
mérito; Cidadão Honorário 
de Santa Rita de Ibitipoca; 
Medalha – Mérito Comen-
dador Henrique Guilherme 
Fernando Halfeld; Medalha 
da Inconfidência; Diploma 
de benemérito-amigo da 
Polícia Militar de Minas Ge-
rais e Personalidade Cobra 
de Ouro da ANVFEB (Asso-
ciação Nacional dos Vetera-
nos da Força Expedicionária 
Brasileira).
 Há dois anos, quan-
do celebrou seu Jubileu de 
Diamante (60 anos de sa-
cerdócio), em entrevista à 
Assessoria de Comunicação 
da Arquidiocese, Monse-
nhor Falabella destacou que 
sua vocação vem da infân-
cia. “Como meus pais eram 
muito católicos, eu e meus 
11 irmãos tínhamos o costu-
me de ir à missa dominical. 
Me encantei com a celebra-
ção da missa pelo sacerdote 
e com a função de coroinha. 

Aos sete anos, me candida-
tei a ser coroinha, tendo que 
aprender a decorar todas as 
respostas da missa em la-
tim. Ingressei no Seminário 
Santo Antônio aos 11 anos, 
quando vesti uma batina 
que mantive entre 1943 e 
1965. Nunca tive crise voca-
cional, vontade de deixar a 
Igreja. Graças a Deus sem-
pre fui muito fiel”.
 Monsenhor Fa-
labella é um exemplo de 
caridade, fraternidade sa-
cerdotal, desapego de bens 
materiais, altruísmo, soli-
dariedade efetiva com quem 
está em situação difícil, e 
tantas outras virtudes. Por 
todos esses anos dedicados 
ao serviço da Igreja, temos a 
grata satisfação de homena-
gear este grande sacerdote 
do nosso clero, uma pessoa 
que muito contribuiu e con-
tinua contribuindo com a 
história da Igreja Particular 
de Juiz de Fora. Ao senhor, 
nosso muito obrigado!


