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Editorial
O impacto das novas formas
de comunicação na catequese
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

No mês de agosto, a Igreja no Brasil
celebra o dia do Catequista. Este deve ser um
especialista em comunicar a Palavra de Deus
e a doutrina da Igreja.
Afinal, os termos comunicação e catequese têm
uma afinidade natural e
coexistem no palco da
comunidade. Comunicar vem do latim communicare, que significa
partilhar, colocar algo
em comum, ter algo a
partilhar com todos,
isto é, estabelecer relações, processo de trocas de pensamentos,
informações, sentimentos, ideias. Catequese
significa instruir a respeito da fé, fazer ecoar,
ou seja, fazer escutar e
repercutir a Palavra de
Deus. Ambos os termos
conotam partilha, interação, comunhão e participação. Além do mais,
a verdadeira comunicação nasce da comunidade e sustenta a mesma.
A catequese, por sua
vez, acontece na comunidade que é, ao mesmo
tempo, a fonte e o agente essencial do processo
de educação da fé.
Isso,
porém,
não apaga o desafio de
catequizar na cultura
midiática que apresenta novos modos de conhecer e relacionar, de
ensinar e aprender. Se,
há pouco tempo atrás,
o conhecimento era dirigido de um para muitos, hoje é de um para

um ou de muitos para
muitos. Vivemos a era
da inteligência em rede
sinalizada por um sistema de colaboração
de massa. Promovemnos a próprios editores,
criando uma relação de
inovação colaborativa,
com baixos custos econômicos, onde pessoas
podem juntar-se e criar
valores, bens e serviços
sem hierarquias. Pela
mediação tecnológica,
temos a sensação de vivermos em uma “aldeia
global”, onde o mundo
se apresenta à nossa
frente através da tela de
um monitor.
A cultura midiática, portanto, com suas
inovadoras oportunidades educativas, amplia
o alcance da comunicação, do conhecimento,
das relações humanas,
do ensinar e do aprender, podendo ser de
grande valia para a catequese. Seu caráter democrático opera um tipo
de comunicação onde “a
pessoa é mais chamada
a ser interlocutor do que
mero sujeito receptor”.
Em poucas palavras, as
novas tecnologias, através das redes sociais,
permitem à Igreja “desenvolver projetos de
catequese a distância”,
intensificando e pulverizando sua característica fundamental de comunhão e participação.

Agosto, mês das vocações
Artigo retirado do “Subsídio Mês Vocacional 2016” – Edições CNBB
Dom José Roberto Fortes Palau
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo

Jesus é o rosto
visível da Misericórdia
Divina. Ao deparar com
alguém que sofre, Jesus
jamais passou adiante;
ao contrário, Ele sentia
como próprio o sofrimento alheio. Também
nunca deixou de oferecer ajuda, alívio aos
sofredores. A missão
de Jesus – assim como
hoje, a missão da Igreja
– funda suas raízes na
ternura e compaixão de
Deus pela humanidade.
Toda vocação à
vida consagrada é fruto
da Misericórdia Divina.
É fruto do olhar misericordioso de Jesus; é dom
de Deus para a Igreja.
Aliás, como enfatiza o
Papa Francisco, toda
vocação nasce, cresce e
é sustentada pela Igreja.
De modo particular, a
experiência de São Paulo
destaca, sobremaneira,
a importância da Igreja
para o nascimento e a
perseverança vocacional. É na comunidade
que nos tornamos discípulos e discípulas de
Jesus Cristo. São Paulo,
após a conversão, é acolhido e protegido pela
comunidade cristã de
Damasco (cf. At 9,1-25).

É a Igreja que anima e
protege as vocações.
É na paróquia
e nas pessoas que lhe
dão rosto – pais e mães,
agentes de pastoral, catequistas, ministros extraordinários da comunhão, diáconos, padres,
entre outros – que se
pode fazer a descoberta do mistério de Jesus
Cristo e da alegria da
vocação cristã. É sempre no âmbito de uma
comunidade de fé que
as pessoas são introduzidas na celebração
litúrgica, na oração, na
prática da fraternidade;
enfim, são introduzidas
no mistério da Igreja. É
sempre numa comunidade de fé, comunidade
missionária e misericordiosa que as vocações
nascem, crescem e se
fortalecem.
É sempre no seio
de uma comunidade de
fé que se aprende a amar
como Jesus amou, viver
como Jesus viveu; por
isso mesmo, todo vocacionado é estimulado a
olhar o mundo com os
olhos de Cristo: olhos de
misericórdia! E assim,
também enxergará uma
imensa realidade neces-

sitada de ser iluminada e transformada pelo
Evangelho. Uma realidade carente de missão.
Por fim, uma comunidade
misericordiosa é também uma
comunidade orante. A
vocação consagrada é
um acontecimento de
oração. Os discípulos
são, por assim dizer,
gerados na oração: “Naqueles dias, Jesus foi à
montanha para orar.
Passou a noite toda em
oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu doze
entre eles, aos quais
deu o nome de apóstolos” (Lc 6, 12-13). E Jesus pediu que rezássemos pelas vocações: “A
messe é grande, mas os
trabalhadores são poucos; por isso, pedi ao
dono da messe que mande trabalhadores para a
colheita” (Lc 10,2). O
primeiro serviço de animação vocacional é pedir ao Senhor que envie
operários à sua messe.
É o que faremos através
desse subsídio elaborado justamente para o
mês vocacional. Um feliz mês vocacional para
todos!

Boa leitura
a todos!

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br
e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf
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Anuncie sua empresa na Rádio Catedral!
Anuncie seu produto ou marca
A Catedral FM apresenta um conteúdo educativo e
cultural, voltado para a formação cidadã e cristã.
Atingimos um público que gosta de uma
programação diferenciada, formadores de opinião
que buscam conteúdos informativo, católico e
atual.
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Palavra do Pastor

Jovens de Juiz de Fora na JMJ da Polônia:
uma experiência extraordinária!

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Dia 25 de julho, uma
segunda-feira, chegamos a
Cracóvia, sede da Jornada
Mundial da Juventude 2016.
Os peregrinos juiz-foranos,
emocionados, desceram do
ônibus e beijaram o chão daquela abençoada terra, como
fazia João Paulo II, todas
as vezes que visitava algum
novo lugar. Obedecendo à
boa organização polonesa,
fomos recebidos com carinho e encaminhados aos locais de hospedagem. Alguns
foram acolhidos por simpáticas famílias, outros recebidos
em bons alojamentos universitários. De minha parte, fui
muito bem acolhido na Casa
Provincial das Irmãs Servas
de Maria Imaculada, com
mais dois bispos brasileiros e um Malasiano. Havia
também na casa um grupo
de jovens franceses com seu
sacerdote.
Era como o dia de
Pentecostes, narrado pelo
livro dos Atos dos Apóstolos
(Cf Atos 2, 1-12). Línguas,
costumes, tipos físicos, culturas diferentes, mas todos se
entendendo pela força da fé e
a linguagem da fraternidade,
do amor de Cristo. Em tudo,
respirava-se Deus como Pai
de todos!

A Jornada se desenvolveu como de costume, com as catequeses e as
atividades próprias da programação. Quinta feira, à
tarde, aconteceu o primeiro
encontro com o Papa Francisco, sexta feira a Via Sacra,
sábado a Vigília Eucarística
e Domingo a Missa do Envio. Todas estas celebrações
foram presididas pelo Sucessor de Pedro que dirigia
palavras de grande profundidade e importância pastoral
e missionária para os jovens.
Incentivava-os a ter coragem para transformar este
mundo através da força do
amor, do compromisso e da
misericórdia. O lema da jornada foi “Bem-aventurados
os misericordiosos, porque
encontrarão misericórdia”
(Mt 5,7). Era emocionante
participar do canto desta frase, entoado por milhares de
pessoas reunidas no mesmo
lugar!
Na cerimônia de
abertura, a queda do Papa no
altar recordou as três quedas
de Jesus que, levantando-se,
salvou o mundo. Alguém escreveu: “O Papa caiu, mas
continua firme à nossa frente, na estrada da evangelização da humanidade”.
A multidão de cerca
de dois milhões de jovens,
a presença de mais de mil e
quinhentos bispos, milhares
de presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, leigos e leigas, eram
como que a visão da Igreja
viva, confiante e alegre, que
vai singrando os mares da
história com sua barca invencível mesmo diante de
qualquer tempestade, pois
seu timoneiro é Cristo.
Essa Jornada foi

diferente. Uma série de circunstâncias, lugares, fatos
históricos localizados geograficamente deram um caráter especial a tudo o que
aconteceu nesta semana em
terras polonesas.
Visita aos lugares
relacionados a
São João Paulo II e
a Santa Faustina
A visita a Wadovice,
terra natal de Karol Wojtyla,
levou a todos a experiências
muito especiais, ao adentrar
à sua casa natal, hoje um moderníssimo museu que possibilita ao visitante, como que,
mergulhar no ambiente da
infância do futuro Papa e percorrer toda a sua trajetória de
vida até encontrar, na última
estância, a emocionante cena
das batidas do coração de
João Paulo II, visualizando
as últimas imagens de suas
aparições na janela da residência pontifícia em Roma.
Ao lado da casa de seus pais,
está a bela Matriz de Nossa
Senhora do Carmo, onde Karol, que em família era apelidado Lolek, foi batizado, fez
a primeira comunhão, foi
crismado e onde celebrou na
alma o chamado para ser sacerdote.
Associa-se a isto, a
visita ao Santuário de São
João Paulo II, construído
depois de sua canonização,
ao lado do Mosteiro da Misericórdia, onde viveu e morreu Santa Faustina Kowalka.
Bela arquitetura decorada
internamente com dezenas
de cenas da vida de Jesus e
de João Paulo em mosaicos
de Marko Ivan Rupinik, jovem sacerdote jesuíta, artista sacro dos tempos atuais,

autor também da logomarca
do Ano da Misericórdia. Ali
se encontram alguns objetos
pertencentes ao Papa santo,
mas a vitrine que mais atrai
é onde está a batina ensanguentada que o Pontífice usava no dia do atentado contra
sua vida acontecido em 13 de
maio de 1981, na Praça São
Pedro.
Ao visitar o Santuário da Divina Misericórdia, o
sentimento de contemplação
invade naturalmente o coração do peregrino e o predispõe a rezar contritamente,
ouvindo, em língua polonesa, idioma materno de Faustina e João Paulo, o canto do
lema Jesus, eu confio em Ti,
presente no quadro de Jesus
Misericordioso, da forma ditada pela vidente.
Auschwitz
Outro lugar que os
jovens da JMJ visitaram
em grandes grupos foi o excampo de concentração e de
extermínio nazista de Auschwitz. Programação especialmente preparada pelos
diretores do local para os jovens da Jornada possibilitou
a visualização de prédios, de
locais de fuzilamento, de câmaras de gás, crematórios,
onde mais de um milhão e
cem mil pessoas foram torturadas e mortas, inocentemente, vítimas do regime
nazista opressor, desumano,
brutal, violento, terrorista,
diabólico comandando pela
loucura do poder e da força
de ideologias políticas obtusas e intolerantes que causaram a segunda guerra mundial entre os anos de 1939 a
1945. Ali foi martirizado o
Padre Maximiliano Kolbe, a

filósofa e teóloga Edit Stein
(Irmã Benedita da Cruz-OC)
, hoje canonizados, e tantos
seres humanos, incluindo
padres e freiras, prisioneiros de guerra ou gente de etnias não agradáveis a Hitler
e a fanáticos de sua raça. O
Sentimento de quem visita
um lugar destes é de tristeza
e a prece natural é esta: que
nunca mais aconteça isto na
humanidade!
As celebrações
As celebrações da
JMJ foram realizadas em
dois espaços. Até a sexta feira, com a belíssima Via Sacra,
na esplanada de Blounia e as
grandes concentrações da Vigília Eucarística de Sábado e
a Missa do Envio de Domingo foram realizadas no Campus Misericordiae capaz de
receber mais de dois milhões
de peregrinos.
Cinco imagens foram
contempladas pela juventude católica e vibrante naqueles dias: a cruz da Jornada
e o ícone de Nossa Senhora
dados por João Paulo II desde as primeiras versões, a
imagem de Jesus Misericordioso, os rostos de São João
Paulo e de Santa Faustina.
Ao final da Missa,
o Papa anunciou o local e a
data da próxima JMJ que
será no Panamá, em fevereiro de 2019, a primeira a ser
realizada na América Central.
Não há dúvida. A
JMJ da Polônia deixou marcas indeléveis e inenarráveis
no coração da juventude e
disposições muito especiais
nos jovens peregrinos de
nossa Arquidiocese de Juiz
de Fora!
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Jornada Mundia da Juventude 2016
Milhares de fiéis participam da festa mundial dos jovens católicos
No último dia 26 de
julho, a cidade de Cracóvia,
na Polônia, acolheu a Missa
que marcou o início da 31ª
Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um dos maiores eventos internacionais
promovidos pela Igreja Católica. Segundo a organização polaca, cerca de 500 mil
jovens participaram na celebração, sob a presidência
do Arcebispo de Cracóvia,
Cardeal Stanislaw Dziwisz,
antigo secretário particular
de São João Paulo II (19202015), o fundador das JMJ.
O Cardeal recordou
na sua saudação inicial aos
participantes o sacerdote
francês que foi assassinado numa igreja próxima
de Rouen, num atentado já
reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico.

Dom
Stanislaw
Dziwisz ainda falou depois
aos jovens católicos de mais
de 185 países, dos cinco
continentes. “Vocês trazem
muitas experiências, têm

muitos desejos, falam muitas línguas. Mas, a partir de
hoje, nós vamos conversar
no idioma do Evangelho. É
uma língua de amor. É uma
língua de fraternidade, soli-

dariedade e paz”, declarou.
O Cardeal de Cracóvia deu as boas-vindas à
“cidade de Karol Wojtyla”,
São João Paulo II, que ali
foi Arcebispo antes da elei-

ção pontifícia. “Bem-vindos
à cidade onde, de modo
muito especial, podemos
experimentar o mistério e
o dom da Divina Misericórdia”, acrescentou.
No início da celebração, as relíquias de São
João Paulo II e de Santa
Faustina Kowalska foram
levadas até ao altar, em
procissão; na mesma ocasião, chegou ao fim a peregrinação da ‘Chama da
Misericórdia’, no parque de
Blonia, após percorrer lugares significativos da vida
de Karol Wojtyla.
Os eventos ao ar livre, no Parque de Blonia,
foram abertos a todos os
que quiserem participar e
reuniram mais de 1,5 milhão de pessoas, com a presença do Papa Francisco.

Arquidiocese de Juiz de Fora na JMJ 2016
Vale lembrar que
mais de 60 jovens da Arquidiocese de Juiz de Fora
participaram da Jornada
Mundial de Juventude em
Cracóvia. O grupo, composto por peregrinos de
diversas paróquias, estava
acompanhado dos padres
Ivair Carolino e Moisés
Coelho, além do Arcebispo Metropolitano de Juiz
de Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, que concelebrou
a missa de abertura da Jornada.
Segundo a CNBB,
dos 600 mil jovens inscritos na Jornada Mundial da
Juventude, aproximadamente sete mil são brasileiros. O Brasil também foi representado por 28 bispos,
além de cerca de 150 voluntários que participaram da
organização da JMJ.

Próxima JMJ será no Panamá
A JMJ 2016 terminou no último dia 31
de julho, depois de muitos momentos de oração,
catequese, visitas, celebrações e encontros com
Papa Francisco. E, como é
de praxe, o último dia do
evento marcou o anúncio,
pelo Sumo Pontífice, do
próximo país que receberá
a JMJ, em 2019: o Panamá.
O Arcebispo de Panamá, Dom José Domingo
Ulloa, em um breve pronunciamento, disse que a

próxima Jornada da Juventude no país “será um
bálsamo para os jovens da
América Central”, região
em que “a grande maioria
dos jovens vive na pobreza
e sob o risco da migração,
do tráfico de drogas e da
violência. Eis porque a JMJ
será um estímulo para que
os jovens da América Central consigam encontrar o
caminho de Deus”. Dom
Ulloa recordou depois que
Panamá é a primeira Diocese fundada na América,
em 1513, de onde partiu

a evangelização de todo o
continente.
O último dia do
evento em Cracóvia foi
marcado ainda pela Santa
Missa de encerramento da
31ª edição da JMJ, muito
esperada por ser também
a celebração de envio dos
jovens pelo Papa. Entre a
noite de sábado (30) e a
manhã de domingo (31), a
vigília no Campus Misericordiae reuniu cerca de 1,6
milhão de jovens adorando
o Santíssimo Sacramento
com o Papa Francisco.

Catequese do Papa
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Audiência Geral com o Papa Francisco
sobre a Viagem Apostólica à Polônia
Sala Paulo VI - Quarta-feira, 03 de agosto de 2016
Queridos irmãos
e irmãs,
Hoje gostaria de
refletir brevemente sobre
a viagem Apostólica que
realizei recentemente à Polônia.
A ocasião da visita
foi a Jornada Mundial da
Juventude, 25 anos depois
daquela histórica celebrada em Częstochowa após a
queda da “cortina de ferro”.
Nestes 25 anos, a Polônia
mudou, a Europa mudou e
também o mundo mudou
e esta JMJ tornou-se um
sinal profético para a Polônia, a Europa e o mundo.
A nova geração de jovens,
herdeiros e continuadores
da peregrinação iniciada
por São João Paulo II, ofereceu a resposta ao desafio
de hoje, deu um sinal de
esperança e este sinal chama-se fraternidade. Precisamente neste mundo
de guerra, são necessários
fraternidade, proximidade,
diálogo e amizade. E este é
o sinal da esperança: quando existe fraternidade.
Iniciemos precisamente dos jovens, que
foram o primeiro motivo
desta viagem. Mais uma
vez responderam ao chamado: provenientes de
todo o mundo. Uma festa

de cor, de rostos diversos, de
línguas, de histórias diferentes. Não sei como fazeis: falais línguas diferentes, mas
conseguis compreender-vos!
E por quê? Porque sentem a
mesma vontade de caminhar
juntos, de construir pontes
de fraternidade. Trouxeram,
inclusive, as suas feridas,
com as suas dúvidas, mas
sobretudo com a alegria de
se encontrar, e, mais uma
vez, formaram um mosaico
de fraternidade. Podemos
falar de um mosaico de fraternidade. Uma imagem
emblemática das Jornadas
mundiais da juventude é a
extensão multicor de bandeiras que tremulam: com
efeito, na JMJ, as bandeiras
das nações ficam ainda mais
bonitas, por assim dizer,
“purificam-se” e até as bandeiras de nações em conflito
entre si tremulam uma ao
lado da outra. Isto é lindo!
Deste modo, no seu
grande encontro jubilar, os
jovens do mundo acolheram
a mensagem da Misericórdia para a levar a toda parte
em obras espirituais e corporais. Agradeço a todos os
jovens que foram a Cracóvia!
Agradeço também aos que
se uniram a nós de todas as
partes da Terra! Porque em
muitos países se realizaram
pequenas JMJ em ligação

com Cracóvia. O dom que
recebestes se torne resposta
diária à chamada do Senhor.
Dirijo uma recordação cheia
de afeto a Susanna, a jovem
romana que faleceu imediatamente depois de ter participado na JMJ, em Viena.
O Senhor, que certamente a
recebeu no Céu, conforte os
seus familiares e amigos.
Nesta viagem, visitei
o Santuário de Częstochowa.
Diante da imagem de Nossa
Senhora, recebi o dom do
olhar da Mãe que, de maneira particular, é Mãe do povo
polaco, daquela nobre nação
que tanto sofreu e, com a
força da fé e da sua mão materna, sempre se levantou.
Lá, sob aquele olhar, compreende-se o sentido espiritual do caminho deste povo,
cuja história está ligada de
modo inseparável à Cruz de
Cristo. Lá, sente-se a fé do
santo povo fiel de Deus, que
conserva a esperança através das provações e preserva
também aquela sabedoria
que é equilíbrio entre tradição e inovação, entre memória e futuro. E hoje a Polônia
recorda a toda a Europa que
não pode existir um futuro
para o continente sem os
seus valores fundantes, os
quais, por sua vez, põem no
centro a visão cristã do homem. Entre tais valores está

a misericórdia, da qual foram apóstolos especiais dois
grandes filhos da terra polaca: Santa Faustina Kowalska
e São João Paulo II.
Por fim, esta viagem
teve o horizonte do mundo,
um mundo chamado a responder ao desafio de uma
guerra “aos pedaços” que o
está a ameaçar. O grande silêncio da visita a AuschwitzBirkenau foi mais eloquente
do que qualquer palavra.
Naquele silêncio ouvi, senti
a presença de todas as almas
que por lá passaram; senti a
compaixão, a misericórdia
de Deus, que algumas almas santas souberam levar
até àquele abismo. Naquele
grande silêncio, rezei por
todas as vítimas da violência
e da guerra. Naquele lugar,
compreendi mais do que
nunca, o valor da memória,
não só como lembrança de
eventos passados, mas como
advertência e responsabilidade para o hoje e o amanhã,
a fim de que a semente do
ódio e da violência não brote
nos sulcos da história. E nesta memória das guerras e das
muitas feridas, de tantos sofrimentos vividos, há muitos
homens e mulheres de hoje
que sofrem as guerras, tantos nossos irmãos e irmãs.
Observando tal crueldade
no campo de concentração,

pensei nas crueldades de
hoje, que são semelhantes:
não tão concentradas como
ali, mas em todo o mundo;
este mundo que está doente de crueldade, de sofrimento, de guerra, de ódio,
de tristeza. É por isso que
sempre vos peço a oração:
que o Senhor nos dê a paz!
Por tudo isto, agradeço ao Senhor e à Virgem
Maria. Exprimo novamente a minha gratidão
ao Presidente da Polônia
e às demais autoridades,
ao Cardeal Arcebispo de
Cracóvia e a todo o episcopado polaco, a todos os
que, de mil modos, tornaram possível este evento
que ofereceu um sinal de
fraternidade e paz à Polônia, à Europa e ao mundo.
Gostaria de agradecer também aos jovens voluntários, que durante mais de
um ano trabalharam a fim
de preparar este evento e
também aos que trabalham
nos meios de comunicação:
obrigado por terdes feito
com que esta Jornada fosse
vista em todo o mundo. E
não me posso esquecer da
Anna Maria Jacobini, uma
jornalista italiana que perdeu a vida lá. De repente.
Rezemos por ela que faleceu quando desempenhava
o seu serviço. Obrigado!

Juiz-foranos participam de “Mariápolis” em Niterói (RJ)
Colaboração: Cristina Pires

Milhares de integrantes do Movimento dos
Focolares
participaram,
entre os dias 29 e 31 de julho, do Mariápolis, evento
realizado em várias cidades
do Brasil e do mundo. Na
região, as atividades aconteceram em Niterói (RJ),
onde cerca de 400 mariopolitas se reuniram, sendo
35 pessoas de Juiz de Fora.
O tema do encontro
deste ano foi “Unidade: Designo de Deus para a Humanidade”. Segundo Cristina Pires, que participou do
evento, o Mariápolis reúne
crianças, jovens e adultos
que, por alguns dias, vivem

um laboratório de fraternidade, à luz dos valores universais do Evangelho. “Esta
experiência original, que se
repete em vários países do
mundo e em várias cidades
brasileiras, tem como base
o amor evangélico. É a regra
de ouro que existe em todas
as religiões: faça ao outro o
que gostaria que fosse feito
a você”.
Dentro da programação do evento houve
momentos de espiritualidade, convivência e jogos, em
que foi possível exercitar a
experiência de amor recíproco. Toda a organização
do evento é de responsa-

bilidade dos membros do
Movimento dos Focolares e
suas comunidades.
Conheça a história
das Mariápolis
No difícil contexto
do pós-guerra, quando ainda se buscava reparar, entre
os povos europeus, as feridas causadas pela Segunda
Guerra Mundial, durante o
verão da região de Trentino,
no norte da Itália, juntavase ao grupo do nascente
Movimento dos Focolares,
que começou em 1943, um
número cada vez maior de
jovens, famílias, profissio-

nais, políticos, etc., para
passarem as férias de verão.
Dessa
maneira,
para passar o verão juntos,
compunha-se a Mariápolis,
esta pequena sociedade,
formada por pessoas diferentes, países diferentes
(italianos, alemães, franceses, estudantes, profissionais, etc.) que compunham
uma sociedade renovada
pelo amor evangélico. Viviase e colocava-se em prática
as Palavras do Evangelho.
Respirava-se a fraternidade
universal.
Esta experiência,
iniciada na Itália, em 1952,

expandiu-se nos outros
países, e em 1958, fora da
Europa. Em 1959, na Itália,
10 mil pessoas se reuniram,
buscando viver esta experiência de amor concretamente, onde pessoas de 27
países se tratavam como
irmãos, sem diferenças de
credo, raça, nível social.
Esta experiência baseada na
lei evangélica do amor recíproco, "Amai-vos uns aos
outros como Eu vos amei",
expandiu-se nos cinco continentes e várias Mariápolis
acontecem todos os anos.
Em nossa região, as Mariápolis se alternam nas cidades vizinhas.

6

FOLHA MISSIONÁRIA

6

Forania Nossa Senhora da
Conceição promove Jornada
Forânea da Juventude

Romaria Arquidiocesana
ao Santuário Nacional de
Aparecida (SP)
27 de agosto
de 2016
Levando a Imagem Peregrina
que visitou nossa Igreja
Particular desde janeiro,
passando por todas as
Foranias.
Às 12h, haverá celebração
da Santa Missa presidida
por Dom Gil Antônio
Moreira

Representantes da Arquidiocese
participam de XXI Congresso
Nacional do ECC

No último domingo, 31 de julho, jovens
de Juiz de Fora e região
estiveram reunidos na
Jornada Forânea da Juventude, promovida pela
Forania Nossa Senhora
da Conceição. O evento,
que lembrou a JMJ realizada em Cracóvia (Polônia), aconteceu no Clube
Toque de Bola, no Bairro
Monte Castelo.
O tema do encontro foi “Misericordiosos
como o Pai”. As atividades do dia foram inicia-

das às 7h com carreata
saindo da Paróquia São
João Paulo II, com a imagem do padroeiro, em direção ao local da Jornada
Forânea. O Papa, agora
santo, foi o criador das
Jornadas Mundiais da
Juventude.
No clube, a programação
teve início às 8h, com acolhida dos participantes e
café da manhã. Durante
o dia, os presentes participaram de dinâmicas,
recreação, testemunhos
e tiveram momentos de

oração e confissões. À
tarde, houve Santa Missa
celebrada pelos padres
da Forania Imaculada
Conceição e show com
os Ministérios de Música Nova Esperança e Jovens da Luz, encerrando
o evento.
A pedido da organização, como gesto concreto, as pessoas doaram
sabonetes, pastas e escovas dentais. Os produtos
serão direcionados ao
Centro
Socioeducativo
Santa Lúcia.

Entre os dias 22 e
24 de julho, foi realizado,
em Belo Horizonte (MG),
o XXI Congresso Nacional do Encontro de Casais
com Cristo (ECC). O evento teve como tema "ECC:
Família
Evangelizada,
alegria da nova Paróquia
na Sociedade", contou
com a presença de 20 bispos, 350 religiosos e 384
casais congressistas.
Representando a
Arquidiocese de Juiz de
Fora, estiveram presentes
o Vigário Episcopal para
Vida e Família e Assessor da Pastoral Familiar
Arquidiocesana, Pe. Laureandro Lima da Silva,
o Assessor Espiritual da
Província IV do ECC, Pe.
Tadeu Jesus Vieira, o Assessor Espiritual do ECC
em Juiz de Fora, Pe. Carlos
Augusto Alves dos Santos,
e o casal arquidiocesano
do movimento, Joana e

Valentim.
O evento contou
ainda com a participação
do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom
Walmor de Oliveira Azevedo, do Assessor Eclesiástico da Pastoral Familiar no
Regional Leste II CNBB,
Pe. Jorge Alves Filho, do
casal coordenador do Regional, Beto e Valéria, e
do casal vice-coordenador,
Cláudio e Maria Rosário.
Os objetivos do
evento incluíram a evangelização das famílias;
o estudo e aplicação das
Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja
no Brasil; a formação evangélica e pastoral de seus
dirigentes e dos que vivenciaram o ECC; o compromisso com a transformação do Mundo; a reflexão e
estudo sobre o sentido dos
documentos do Magistério
da Igreja.

Catedral inaugura cantina em
prol de restauração da pintura
interna do templo
No último dia 31
de julho, foi inaugurada,
na Catedral Metropolitana, a Cantina de Santo
Antônio, que ficará no
salão paroquial do primeiro andar do prédio
administrativo. O local
funcionará após cada
missa dominical, a partir
das 10h, com venda de
lanches, salgados, caldos,
refrigerantes, sucos e doces.
A inauguração é a
primeira de uma série de
ações que serão promovidas em virtude da restauração da pintura interna
do templo religioso que

já foi iniciada. Os interessados em contribuir com
as obras ainda poderão
adquirir um carnê por
meio do qual será possível fazer contribuições
espontâneas.
Os carnês estão
disponíveis na recepção
da Catedral. As doações,
que podem ser mensais,
deverão ser entregues
no mesmo local. Aquelas pessoas que quiserem
contribuir com valores
maiores devem procurar
a Tesouraria.
A Catedral Metropolitana fica na Rua Santo
Antônio, 1201 - Centro.
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RCC realiza Congresso
Arquidiocesano para
Pregadores
A Renovação Carismática Católica (RCC)
de Juiz de Fora promoveu, entre os dias 06 e 07
de agosto, o I Congresso
Arquidiocesano para Pregadores. O tema abordado
foi "Ministério de Pregação: uma convocação profética", através da palavra
"Que o profeta anuncie
fielmente a Palavra do Se-

nhor" (Jr 26, 28). O Congresso foi aberto a todos
os pregadores.
O evento foi realizado no Santuário Santa Luzia e contou com a
presença do Coordenador
Estadual do Ministério de
Pregação, Renato Alves da
Silveira e do membro do
núcleo nacional, Ademir
Nascimento.
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Clero Arquidiocesano celebra
Dia do Padre e Ano Jubilar da
Misericórdia em Liberdade (MG)

Os padres da Arquidiocese de Juiz de
Fora reuniram-se em Liberdade (MG) no último
dia 09 de agosto para celebrar o Ano Jubilar da
Misericórdia e o Dia do
Padre. Os sacerdotes foram acolhidos com um
café da manhã e, em seguida, participaram de

um momento de leitura e
reflexão ministrado pelos
padres Geraldo Dondici
Vieira, Tarcísio Monay e
Everaldo Borges.
Ainda pela manhã,
seguiram em uma procissão silenciosa até o Santuário Bom Jesus do Livramento, onde passaram
pela Porta Santa e conce-

lebraram a Santa Missa
com o Arcebispo Dom Gil
Antônio Moreira. Fiéis de
toda a cidade aguardavam
os sacerdotes para a celebração. Logo após, houve
um almoço de confraternização. As atividades
do dia foram encerradas
às 15h com a Oração do
Terço.

Entretenimento e Catequese

Mês Vocacional
“Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o
que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me.” (Mt 19,21)
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Homenagens Especiais

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom José Antônio Peruzzo

Arcebispo de Curitiba (PR) e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética

Dom José Antônio Peruzzo. Foto: Divulgação

Dom José Antônio Peruzzo é natural de
Cascavel (PR). Estudou
Filosofia na Universidade
Católica do Paraná e Teologia no Studium Theologicum de Curitiba (PR).
Sua Ordenação Presbiteral
ocorreu em 22 de dezembro de 1985, na Catedral
Nossa Senhora Aparecida, de Cascavel. Concluiu
seu mestrado em Ciências
Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. O
Bispo também é doutor
pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino em Roma.
Em 24 de agosto
de 2005, foi nomeado Bispo de Palmas - Francisco
Beltrão pelo papa Bento
XVI. Recebeu a Ordenação Episcopal em 23 de

novembro de 2005, na
Catedral Nossa Senhora
Aparecida, Arquidiocese
de Cascavel, pela imposição das mãos de Dom
Armando Círio, Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner
e de Dom Frei Agostinho
José Sartori. Seu lema é
Facite Discipulos Docete
(Fazei discípulos... Ensinai)
Fez sua entrada
solene na Co-Catedral
Nossa Senhora da Glória,
em Francisco Beltrão, no
dia 09 de dezembro de
2005. No dia 11 de dezembro do mesmo ano, entrou
solenemente na Catedral
Senhor Bom Jesus da Coluna, em Palmas.
Em 07 de janeiro
de 2015, o Papa Francisco nomeou Dom José An-

tônio Peruzzo Arcebispo
Metropolitano de Curitiba
(PR), com posse no dia
19 de março seguinte, na
Catedral Basílica Menor
Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais.
Atualmente, Dom
José Peruzzo exerce a
função de Bispo Referencial da Pastoral da Pessoa
Idosa da CNBB e é o Bispo
Referencial da Catequese
no Regional Sul 2 do Paraná.
Na 54ª Assembleia
Geral da CNBB, ocorrida
em Aparecida (SP), entre
os dias 06 a 15 de abril
de 2016, Dom José Antônio Peruzzo foi eleito, em
primeiro escrutínio, Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética.

Cônego Maurício Corrêa Saraiva
Sacerdote da Arquidiocese de Juiz de Fora, aniversariante do mês de agosto
Cônego Maurício
Corrêa Saraiva completa, este mês, 87 anos de
idade. Nascido em Rio
Pomba (MG) aos 27 de
agosto de 1929, é filho
de Antônio Marinho Saraiva e Liú Siú Corrêa
Sarariva.
Fez os primeiros
anos de estudo no Grupo
Antônio Carlos, no bairro Mariano Procópio, em
Juiz de Fora (MG). Em
fevereiro de 1941 entrou
para o Seminário Menor
Santo Antônio. Mais tarde, em 1946, iniciou o
curso de Filosofia no Seminário Maior São José,
em Mariana (MG), cursado até o ano seguinte,
quando obteve o bacharelado. Ao findar o ano
de 1951, concluiu o curso de Teologia na mesma
instituição.
Foi ordenado Diácono em 03 de fevereiro de 1952 na Paróquia
Nossa Senhora da Glória, em Juiz de Fora, e
Presbítero em 08 de dezembro daquele mesmo
ano, na Catedral, pelo
então Bispo Diocesano
Dom Justino José de

Sant’Ana.
Exerceu o magistério no Seminário Santo Antônio; foi Prefeito
de Estudos no Seminário
menor; primeiro capelão
do Colégio Nossa Senhora do Carmo; e deu assistência espiritual à Casa
de Saúde e Maternidade
de Juiz de Fora durante
mais de 30 anos.
Como
Vigário
Ecônomo, exerceu o ministério paroquial em
Piau (MG). Foi o secretário para a aplicação do
Plano de Emergência na
Diocese de Juiz de Fora.
Colaborou na assistência espiritual às comunidades de São João
Nepomuceno
(MG),
Descoberto (MG), e em
outras comunidades rurais.
Em 1967, Dom
Geraldo Maria de Morais
Penido, primeiro Arcebispo da Arquidiocese
de Juiz de Fora, o distinguiu para se um dos
Cônegos Titulares do
Cabido Arquidiocesano.
Em 1974, obteve Licenciatura em Filosofia pela
Faculdade de Filosofia,

Ciências e Letras Dom
Bosco, em São João Del
Rei (MG).
Foi Vigário Cooperador da Paróquia
Nossa Senhora do Rosário, no bairro Granbery
(1978); Vigário Paroquial da Paróquia Santa
Cruz, no bairro Bandeirantes (1990 – 2003);
Administrador da Comunidade Menino Jesus
de Praga, no bairro Poço
Rico (1984 – 1990); Administrador da Paróquia
Divino Espírito Santo,
em Piau (1972); Pároco
da Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, em Juiz
de Fora (1979 – 1981);
e Vigário Paroquial da
Catedral Metropolitana
(1981 – 1984).
Hoje,
Cônego
Maurício reside no Lar
Sacerdotal em Juiz de
Fora, junto a outros padres e também o Arcebispo. Temos a grata
satisfação de homenageá-lo no mês de seu
aniversário, como forma
de agradecimento por
tantos anos de dedicação ao serviço de nossa
Igreja Particular.

Cônego Maurício Corrêa Saraiva. Foto: Leandro Novaes

