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Editorial
No mês da Bíblia, muitas
novidades da Arquidiocese
de Juiz de Fora

CNBB divulga subsídios para
o Mês da Bíblia 2016

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

Setembro é o mês

nio Moreira. Em razão

da Bíblia! Nesta edi-

da data comemorativa,

ção, portanto, falamos

os jovens participaram

sobre os subsídios para

de uma Missa em Ação

o Mês da Bíblia 2016,

de Graças na Paróquia

livro lançado recente-

Bom Pastor, presidida

mente pela Conferên-

por Dom Gil.

cia Nacional dos Bispos

Não poderíamos

do Brasil (CNBB), com

deixar de mencionar a

orientações do Arce-

celebração pelos 150

bispo de Curitiba (PR)

anos da Paróquia São

e Presidente da Comis-

Miguel e Almas, em

são Episcopal Pastoral

Santos Dumont (MG),

para a Animação Bíbli-

com a belíssima festa

co-Catequética,

Dom

em honra ao Padroeiro,

José Antônio Peruzzo.

cuja programação você

Ainda sobre este tema,

confere também nesta

trazemos, na página 7,

edição.

uma comunicação às

Outro destaque

crianças, com o intui-

do mês são as provi-

to de incentivá-las na

sões na Arquidiocese

leitura e no estudo da

de Juiz de Fora. In-

Sagrada Escritura.

formamos a você, lei-

Você

tor, os sacerdotes que

acompacomo

foram empossados em

foi a visita à Casa de

diversas paróquias de

passagem para mulhe-

nossa Igreja Particu-

res em situação de rua

lar.

nha,

também,

Além

e em trânsito, na qual
acompanharam

Dom

suntos

dos

as-

supracitados,

Gil o Padre Erélis Ca-

você confere ainda a

milo Resende de Paiva

divulgação

e o Diácono José Maria

eventos que acontecem

Pereira Guerra.

ainda este mês e tam-

de

vários

No último mês

bém em outubro, como

de agosto, a Comuni-

a Semana de Teologia,

dade

Missio-

a Festa de Santa Tere-

Continentais

sinha e a Festa de São

Jovens

nários

anos

Francisco na Fazenda

de fundação, por ini-

da Esperança, em Gua-

ciativa

rará (MG).

completou
do

três

Arcebispo

Com o tema “Para
que n´Ele nossos povos
tenham vida” e o lema
“Praticar a justiça, amar
a misericórdia e caminhar
com Deus”, o Mês da Bíblia 2016 traz como proposta de estudo o livro do
profeta Miqueias.
Buscando auxiliar
as comunidades, paróquias e dioceses, a Comissão Episcopal Pastoral
para a Animação BíblicoCatequética da CNBB
apresenta dois subsídios
para esta celebração.
O Texto-Base aborda, de forma explicativa, o
tema e lema. Está organizado em seis capítulos.
Já o roteiro de “Encontro
Bíblicos” oferece cinco celebrações para a vivência
em grupo, além de sugestões de cantos litúrgicos.
Criado na década
de 1970, com a finalidade

de instruir os fiéis sobre
a Palavra de Deus, o Mês
da Bíblia é celebrado, no
Brasil, em setembro. Para
o Arcebispo de Curitiba
(PR) e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Animação BíblicoCatequética da CNBB,
Dom José Antônio Peruzzo, o Mês da Bíblia, no
Brasil, tornou-se espaço
de vivência e experiência
de fé nas paróquias.
“Graças ao bom
Deus, a cada ano vemos
crescer nas comunidades
de fé o gosto e o sadio anseio por conhecer a Palavra de Deus. Não é apenas
curiosidade; não apenas
desejo de melhor saber e
mais conhecer temas sobre religião. Muito mais,
há no coração de nossa
gente um secreto desejo
de sentido e de esperança.
Há uma busca sincera e

singela de experiências de
fé. Nosso povo quer sentir
a proximidade de Deus”,
diz.
Dom Peruzzo recorda ainda a importância
da vivência da Palavra de
Deus na vida em comunidade e na família.
“Nosso país precisa de novas experiências
de profetismo. O mesmo
vale para a nossa Igreja
e para as nossas comunidades. Enquanto houver
profetas, aqueles que pronunciam a Palavra ouvida
de seu Senhor, Deus ainda
não terá sido silenciado
em meio aos seus. Valorizar a palavra profética,
ouvindo-a com humildade
e respondendo com fidelidade, é como desejar que
a voz de Deus seja sempre
a primeira a ressoar e a
última a ecoar”, pontua
Dom Peruzzo.

Metropolitano de Juiz
de Fora, Dom Gil Antô-
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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

Mensagem para as Eleições 2016
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

zar o dever cristão de servir
ao próximo (Cf. Compêndio
da Doutrina Social da Igreja, nº 565).
Entre outras coisas,
é bom que cada eleitor fique
atento aos seguintes pontos
práticos:
1 - Sugerimos que ninguém
anule ou deixe seu voto em
branco. Seria omissão.

Dia 02 de outubro
próximo, o povo brasileiro
é chamado novamente às
urnas, para definir quem
vai lhe prestar serviços no
governo municipal. Deveremos eleger o Prefeito, o Vice
e os Vereadores.
Neste
momento
singular da democracia,
a Arquidiocese de Juiz de
Fora, consciente de sua responsabilidade social, deseja
oferecer ao Povo de Deus algumas indicações práticas,
a fim de que o eleitor possa
agir com liberdade e escolher com responsabilidade
os seus candidatos. Tanto a
Bíblia quanto a Doutrina Social da Igreja nos mostram
que o compromisso político
é uma das formas de reali-

2 - Nunca se deve aceitar
doações em dinheiro, ou
qualquer outro benefício,
de candidatos em troca do
voto. Quem vende seu voto,
vende sua dignidade.
3 - O eleitor católico defende a vida e a dignidade da
pessoa humana. Ao dar seu
voto, deve informar-se a
respeito da postura do candidato, se uma vez eleito ele
vai defender a vida humana
desde a concepção (fecundação) até o seu fim natural,
não apoiando programas e
nem políticos contrários a
estes princípios éticos.
4 - A Igreja é totalmente
contrária a qualquer tipo de
violência praticada contra a
mulher, ou a qualquer ser
humano, bem como prati-

cada contra o patrimônio
público ou particular. Ela
defende a paz e a ordem social e sabe que os fins não
justificam os meios. Ela está
sempre preocupada com as
classes empobrecidas ou
enfraquecidas de alguma
forma. Isto, contudo, não
significa que ela possa aceitar tipos de ideologias contrárias à ética e à moral presente nos santos evangelhos
e na doutrina cristã.
5 - O eleitor deve informarse a respeito do desempenho político do candidato e
se ele tem ficha limpa. Nunca vote em candidato que tenha histórico de corrupção.

oportunista, se ele não tem
projetos sociais abrangentes, não deve confiar-lhe o
voto.
8 - O candidato deve ser
capaz de apresentar políticas públicas eficazes que
auxiliem a saúde em geral
e a segurança dos cidadãos
e cidadãs. Um dos aspectos
importantes é a questão da
dependência química. Veja
se o candidato tem propostas concretas para o combate às drogas e para a recuperação dos dependentes
químicos.

6 - O candidato deve trabalhar para que todos sejam
respeitados, defender a liberdade religiosa, sabendose que o Estado laico não
pode e nem deve impedir
ou dificultar o livre exercício
da religião e nem obrigar o
cidadão a agir contra a sua
consciência religiosa.

9 – Outra questão muito
séria é a Educação. Precisamos de boas escolas e bons
profissionais. Precisamos
que o Estado cuide da Educação com muito esmero e
que respeite o direito das famílias na formação da consciência de seus filhos. O Estado não pode sequestrar as
crianças para dar formação
ética e moral contrárias à fé
ou à consciência dos pais.

7 - O eleitor deve avaliar a
postura ética e as realizações feitas pelo candidato
em ocasiões antecedentes.
Se ele foi inoperante ou

10 - Veja se o candidato está
também
comprometido
com as questões ambientais, pois a natureza é vida
e Deus criou o mundo para

ser a nossa “Casa Comum”,
na expressão do Papa Francisco.
Desejamos a todos
os candidatos que o período eleitoral seja marcado
pelo respeito e o diálogo. A
discussão das idéias deve
superar a possibilidade de
ataques pessoais. É fundamental que os candidatos
percebam na atividade política um meio para melhorar as condições de vida do
nosso povo, especialmente
dos menos favorecidos. Os
princípios éticos da honestidade, justiça, partilha, verdade e solidariedade devem
reger todas as propostas políticas.
Peça a Deus a sabedoria e a iluminação para
as suas escolhas, pois para
quem tem fé, nada deve ser
feito sem a oração.
Ajude-nos a exortação da Carta aos Hebreus
que diz: “Que o mesmo
Deus vos torne aptos para
todo bem, a fim de fazerdes
a sua vontade. Que Ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao
qual seja dada a glória
pelos séculos dos séculos.
Amém!” (Hb 13, 21).

Dom Gil visita Casa de Passagem para mulheres
em situação de rua e em trânsito
Na noite do último dia 09 de setembro, o
Arcebispo Metropolitano
de Juiz de Fora, Dom Gil
Antônio Moreira, fez sua
primeira visita à Casa de
Passagem para Mulheres
em Situação de Rua e em
Trânsito. O local é administrado pela Fundação
Maria Mãe, mantenedora
da Obra dos Pequeninos
de Jesus em parceria com
a Prefeitura de Juiz de
Fora e os governos estadual e federal.
A Presidente da
Fundação, Vanessa Maria
Farnezi, foi a responsável
por mostrar as instalações
da Casa de Passagem ao
Arcebispo. Também estiveram presentes o Padre
Erélis Camilo Resende de
Paiva, Diretor Espiritual
da Obra dos Pequeninos
de Jesus e da Casa de Passagem e o Diácono José
Maria Pereira Guerra.
Em momento de

Momento de oração durante a visita de Dom Gil. Foto: Danielle Quinelato

oração com funcionários e mulheres atendidas pelo trabalho social,
Dom Gil classificou o local como uma “obra de
Deus”, já que visa fazer o
bem ao próximo e àqueles que mais precisam. “É
com muita alegria e satisfação que eu venho fazer

esta visita e pedir a Deus
a bênção para esta obra.
Esta é uma palavra de
apoio de nossa parte, um
sinal evidente e presencial da nossa alegria em
poder servir aos pobres
mais pobres da cidade,
que são as pessoas em situação de rua”.

Vanessa Farnezi,
que há oito anos trabalha
com moradores de rua,
demonstrou sua alegria
em ajudar, especificamente, o público feminino. Ela afirma que vê, em
cada uma das mulheres
que ajuda a possibilidade de elas terem seus la-

res de volta. “Este é um
serviço que me dá prazer
e alegria, não pela situação delas, mas por poder
mudar essa situação para
outra com um pouco mais
de dignidade e privacidade”.
A Casa de Passagem para Mulheres em
Situação de Rua e em
Trânsito começou a funcionar em março, sendo
inaugurada, oficialmente, no mês de junho do
corrente ano. No local,
as atendidas têm direito
a banho, jantar, pernoite
e café da manhã. A estrutura atual tem capacidade
para até 50 mulheres por
noite, mas, atualmente,
são atendidas cerca de 25
mulheres.
A obra social está
localizada na Rua Professor Osvaldo Veloso,
191, 2º piso – Centro. O
telefone para contato é o
(32) 3321-2931.

4

FOLHA MISSIONÁRIA

4

Missa em Ação de Graças marca aniversário
de três anos da Comunidade JMC
já foi feito pelos missio-

Missa especial com os Jovens Missionários Continentais. Foto: Leandro Novaes

No último dia 10

dres Cássio Barbosa de

de setembro, uma Missa

Castro e Carlos José Ar-

em Ação de Graças mar-

lindo Silva.

cou o aniversário de três

Muito emociona-

anos de fundação da co-

dos, cerca de 30 jovens

munidade Jovens Mis-

renovaram seu “Sim” ao

sionários

Continentais.

chamado de Deus, assu-

A celebração, presidida

mindo por mais um ano

pelo Arcebispo Metropo-

seus compromissos com

litano de Juiz de Fora e

as missões. Houve ainda

fundador da Comunida-

três jovens que deram seu

de JMC, Dom Gil Antô-

“Sim” pela primeira vez.

nio Moreira, aconteceu

O Coordenador da comu-

na Paróquia Bom Pastor,

nidade, Cristiano Pires,

concelebrada pelos Pa-

refletiu sobre tudo o que

contro”.

nários. “Depois de três

Ao final da cele-

anos, estamos aqui hoje

bração, Dom Gil e os pa-

para agradecer a Deus por

dres concelebrantes pa-

esta caminhada. Agora,

rabenizaram os Jovens

temos que continuar sen-

Missionários

do fiéis à Igreja, à nossa

tais e proferiram palavras

Arquidiocese. A comuni-

de incentivo para que

dade nasceu da Jornada

eles não desanimem de

Mundial da Juventude no

suas missões, nem mes-

Rio de Janeiro (2013) e a

mo perante as maiores

Jornada deste ano confir-

dificuldades. Em seguida,

mou o nosso objetivo de

todos participaram de um

ser uma Igreja em saída,

almoço de confraterniza-

uma Igreja que vai ao en-

ção.

Continen-

Momento da renovação do “Sim” ao chamado de Deus. Foto: Leandro Novaes

Paróquia São Miguel e Almas inicia celebração dos 150 anos de fundação
A Paróquia São Miguel e Almas, em Santos
Dumont (MG), completará, no ano que vem, 150
anos de fundação. Para
celebrar este momento,
foi preparada uma grande
festa em honra ao Padroeiro, dando início ao ano
jubilar. Entre os dias 06 e

19 de setembro, uma imagem de São Miguel e Almas percorre diversas comunidades locais, e a festa
ainda continua.
No próximo dia 20
de setembro, haverá a instalação e abertura da Porta
Santa, celebrando também
o Ano da Misericórdia,

20 a 28 de setembro – Novena
15h e 19h – Missa e novena na Matriz
*Participação de peregrinos
*Todos os dias, às 20h, shows musicais na Praça Cesário Alvim
20 de setembro – Terça-feira
19h – Celebração de Abertura da
Porta Santa, com Dom Gil Antônio
Moreira
20h – Show musical
25 de setembro – Domingo
8h – Missa e novena na Matriz
8h30 – Corrida rústica
Praça Cesário Alvim
10h – Missa na Matriz
Encontro das paróquias da
cidade
17h – Procissões saindo das paróquias São Joaquim e Sant’Ana, Nossa
Senhora da Glória e São Sebastião em
direção à Matriz

instituído pelo Papa Francisco. Às 19h, haverá Missa Solene presidida pelo
Arcebispo Metropolitano
Dom Gil Antônio Moreira
e, em seguida, apresentações musicais na praça
Cesário Alvim, em frente
à Matriz. Confira a programação completa:

18h – Missa campal na Praça Cesário
Alvim
29 de setembro – Quinta-feira
9h – Repicar dos sinos em todas as
igrejas
8h – Missa na Matriz
9h30 – Procissão das crianças em
torno da Matriz
10h – Missa das Crianças na Matriz e
premiação do “Colorindo São Miguel”
11h – Carreata saindo da Praça da
Bíblia
12h – Missa na Matriz
16h – Início da procissão em honra a
São Miguel e Almas, seguida de missa campal na Praça Cesário Alvim
20h – Show musical
30 de setembro – Sexta-feira
19h – Missa em Ação de Graças para
todos que trabalharam na festa, na
Igreja dos Passos

Paróquia São Miguel e Almas
Praça Cesário Alvim, 49 - Centro
Santos Dumont - MG

Catequese do Papa
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Mensagem do Papa Francisco para o
Dia Mundial de Oração pelo cuidado da Criação
“Usemos de misericórdia para com a nossa casa comum”
				
Caros irmãos
e irmãs,
Em união com os
irmãos e irmãs ortodoxos
e com a adesão de outras
Igrejas e Comunidades
cristãs, a Igreja Católica
celebra hoje o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. A ocorrência tem como objetivo
oferecer “a cada fiel e às
comunidades a preciosa
oportunidade para renovar a adesão pessoal
à sua vocação de guardiões da criação, elevando
a Deus o agradecimento
pela obra maravilhosa
que Ele confiou ao nosso
cuidado, invocando a sua
ajuda para a proteção da
criação e a sua misericórdia pelos pecados cometidos contra o mundo em
que vivemos”.
É muito encorajador que a preocupação
com o futuro do nosso
planeta seja partilhada
pelas Igrejas e comunidades cristãs em conjunto
com outras religiões. De
fato, nos últimos anos,
foram
empreendidas
muitas iniciativas por
autoridades religiosas e
organizações para sensibilizar mais a opinião pública sobre os perigos da
exploração irresponsável
do planeta. Quero aqui
mencionar o Patriarca
Bartolomeu e o seu antecessor Dimitrios, que
durante muitos anos não
cessaram de se pronunciar contra o pecado de
causar danos à criação,

chamando a atenção para
a crise moral e espiritual
que está na base dos problemas ambientais e da
degradação. [...] Cristão ou
não, pessoas de fé e de boa
vontade, devemos estar
unidos manifestando misericórdia para com a nossa casa comum – a terra
– e valorizar plenamente
o mundo em que vivemos
como lugar de partilha e
comunhão.
A terra clama...
Com esta mensagem, renovo o diálogo com
cada pessoa que habita
neste planeta sobre os sofrimentos que afligem os
pobres e a devastação do
meio ambiente. Deus nos
deu de presente um exuberante jardim, mas estamos a transformá-lo numa
poluída vastidão de ruínas,
desertos e lixo. Não podemos nos render ou ficar indiferentes perante a perda
da biodiversidade e a destruição dos ecossistemas,
muitas vezes provocadas
pelos nossos comportamentos irresponsáveis e
egoístas. [...]
O planeta continua
a aquecer, em parte devido à atividade humana: o
ano de 2015 foi o ano mais
quente de que há registo e,
provavelmente, o ano de
2016 será ainda mais. Isto
provoca secura, inundações, incêndios e acontecimentos meteorológicos
extremos cada vez mais
graves. As mudanças climáticas contribuem tam-

bém para a dolorosa crise
dos migrantes forçados.
Os pobres do mundo, embora sejam os menos responsáveis pelas mudanças
climáticas, são os mais
vulneráveis e já sofrem os
seus efeitos.
Como salienta a
ecologia integral, os seres
humanos estão profundamente ligados entre si e à
criação na sua totalidade.
Quando maltratamos a natureza, maltratamos também os seres humanos. Ao
mesmo tempo, cada criatura tem o seu próprio valor intrínseco que deve ser
respeitado. [...]
...porque pecamos
Deus nos deu a terra para cultivá-la e guardála (cf. Gn 2, 15) com respeito e equilíbrio. [...] Com
coragem, o amado Patriarca Ecumênico Bartolomeu
tem, repetida e profeticamente, posto em evidência
os nossos pecados contra
a criação: “Quando os seres humanos destroem a
biodiversidade na criação
de Deus; quando os seres
humanos comprometem a
integridade da terra e contribuem para a mudança
climática, desnudando a
terra das suas florestas
naturais ou destruindo as
suas zonas úmidas; quando os seres humanos contaminam as águas, o solo,
o ar... tudo isso é pecado”,
porque “um crime contra a
natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus”.

Em face do que
está a acontecer à nossa
casa, possa o Jubileu da
Misericórdia chamar os
fiéis cristãos a uma profunda conversão interior,
sustentada de modo particular pelo sacramento
da Penitência. Neste Ano
Jubilar, aprendamos a
procurar a misericórdia de
Deus para os pecados contra a criação que até agora
não soubemos reconhecer
nem confessar e comprometamo-nos a dar passos
concretos no caminho da
conversão ecológica que
exige uma clara tomada
de consciência da responsabilidade que temos para
conosco, o próximo, a criação e o Criador.
Mudar de rumo
O exame de consciência, o arrependimento e
a confissão ao Pai, rico em
misericórdia, levam-nos
a um propósito firme de
mudar de vida. Isto deve
traduzir-se em atitudes e
comportamento concretos mais respeitadores da
criação como, por exemplo, fazer uma utilização
judiciosa do plástico e do
papel, não desperdiçar
água, comida e eletricidade, diferenciar o lixo, tratar com desvelo os outros
seres vivos, usar os transportes públicos e partilhar
o mesmo veículo com várias pessoas, etc. Não devemos pensar que estes
esforços sejam demasiado
pequenos para melhorar
o mundo. Tais ações “pro-

vocam, no seio desta terra, um bem que sempre
tende a difundir-se, por
vezes invisivelmente”, e
incentivam “um estilo de
vida profético e contemplativo, capaz de gerar
profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo”. [...]
Uma nova obra
de misericórdia
A vida cristã inclui
a prática das tradicionais
obras de misericórdia
corporais e espirituais.
[...] Obviamente, a “vida
humana na sua totalidade” inclui o cuidado da
casa comum; por isso,
tomo a liberdade de propor um complemento
aos dois elencos de sete
obras de misericórdia,
acrescentando a cada um
o cuidado com a casa comum.
Como obra de
misericórdia espiritual,
o cuidado com a casa comum requer “a grata contemplação do mundo”
que “nos permite descobrir qualquer ensinamento que Deus nos quer
transmitir através de cada
coisa”. Como obra de misericórdia corporal, o cuidado com a casa comum
requer aqueles “simples
gestos cotidianos pelos
quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo” e
se manifesta o amor “em
todas as ações que procuram construir um mundo
melhor”.
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Arquidiocese de Juiz de Fora é representada
em Seminário de Comunicação no Rio de Janeiro
A Arquidiocese do
Rio de Janeiro promoveu,
entre os dias 13 e 16 de setembro, o III Seminário de
Comunicação para Referenciais da Igreja. O evento teve
como tema “Deus vive na
Cidade: A Igreja em saída
para comunicá-lo”.
A Arquidiocese de
Juiz de Fora foi representada pelo Vigário Episcopal
para Educação, Comunica-

ção e Cultura, Padre Antônio Camilo de Paiva, e pela
integrante da Pastoral da
Comunicação da Paróquia
São Martinho de Lima, de
Óbidos/PA, Juliana Pereira
Barbosa Maçaneiro.
Entre os conferencistas do encontro, estavam
o presidente da Secretaria
de Comunicação da Santa
Sé, Mons. Dario Edoardo
Viganò, o Decano da Univer-

sidade de Comunicação da
Universidade Santa Croce,
Prof. José Maria La Porte,
e Maylla Miranda, do Grupo CBYK e Google Brasil. O
Arcebispo Metropolitano do
Rio de Janeiro, Cardeal Dom
Orani João Tempesta, também participou do evento.
O III Seminário de
Comunicação foi realizado
no Centro de Estudos do Sumaré, no Rio de Janeiro.

Provisões

Padres da Arquidiocese tomam posse em
Paróquias de Juiz de Fora e do interior
As últimas sema-

Wesley Carvalho Neves

foi empossado como o Ad-

nas foram marcados, na

foi apresentado como Ad-

ministrador da Paróquia

Arquidiocese de Juiz de

ministrador da Paróquia

Santo Antônio de Passa

Fora, por posses de sacer-

Santa Ana, em Belmiro

Vinte (MG), que ainda

dotes em novas paróquias.

Braga (MG). A celebração

recebeu o Padre Carlos

As apresentações às co-

foi conduzida por Mons.

Alberto Moreira como Vi-

munidades

aconteceram

Luiz Carlos de Paula, por

gário Paroquial. No mes-

entre os dias 29 de agosto

delegação de Dom Gil.

mo dia, Padre Luciano foi

e 04 de setembro.

Desde então, o Presbítero

apresentado como Vigário

A primeira a aco-

também assumiu as Pa-

na Paróquia Bom Jesus

lher novos sacerdotes foi

róquias São José, em São

de Matozinhos, em Bom

a Paróquia São Pedro,

José das Três Ilhas (MG) e

Jardim de Minas (MG).

no bairro homônimo. No

Nossa Senhora da Glória,

As duas celebrações foram

dia 29 de agosto durante

em Simão Pereira (MG).

conduzidas por Monsenhor Luiz Carlos.

a Santa Missa presidida

No dia 1º de setem-

pelo Pe. Luiz Roberto Ma-

bro, a Paróquia Nossa Se-

Ainda no dia 04

galhães Leite (Zucka), re-

nhora Aparecida, no bair-

de setembro, o Padre Luiz

presentante do Arcebispo

ro homônimo, em Juiz de

Carlos Vitório foi apre-

Metropolitano, Dom Gil

Fora, saudou o Padre José

sentado como Vigário na

Antônio Moreira, tomou

Domício Ferreira da Silva

Paróquia Nossa Senhora

posse como Administra-

como seu novo Adminis-

da Conceição, no bairro

dor Paroquial o Padre

trador Paroquial. A missa

Benfica, em Juiz de Fora.

Liomar Rezende de Mo-

de posse também foi presi-

A todos estes que foram

raes. Na oportunidade, foi

dida pelo Vigário Geral da

empossados em novas Pa-

apresentado como Vigário

Arquidiocese, Mons. Luiz

róquias, desejamos suces-

Paroquial o Padre José

Carlos de Paula.

so nesta nova etapa, com a

No último dia 04

certeza que desempenha-

Na noite do dia

de setembro, domingo, o

rão suas funções de ma-

31, quarta-feira, o Padre

Padre Luciano Atanázio

neira exemplar.

Maria Vieira Novaes.

XXIX Semana de Teologia
acontece este mês
no Seminário Santo Antônio
Entre os dias 19
e 23 de setembro, o Curso de Teologia do Centro
de Ensino Superior de
Juiz de Fora (CES/JF) e
o Instituto Teológico Arquidiocesano Santo Antônio (Itasa) promovem a
XXIX Semana Teológica.
O tema do evento este ano
será a Encíclica Laudato
Si (“Louvado Seja”) lançada, em junho de 2015,
pelo Vaticano, na qual
Papa Francisco aborda a
questão ecológica.
Dentro da programação da Semana de
Teologia, estão previstas conferências, mesasredondas, momentos de
oração e minicursos. Os
interessados podem preencher ficha de inscrição

disponível no Seminário
Arquidiocesano
Santo
Antônio. Os alunos do
CES/JF ainda podem se
inscrever pela internet.
Há necessidade de pagamento de uma taxa de
adesão de R$10,00 (dez
reais).
A XXIX Semana
Teológica será realizada
das 7h30 às 12h e das 19h
às 21h, no Seminário Santo Antônio. Vale destacar
que somente os participantes que registrarem
frequência na entrada e
na saída do evento e que
tiverem 75% de presença
terão direito ao
certificado. A programação
completa está disponível
no site da Arquidiocese
de Juiz de Fora.
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Programação
22/09 (Quinta-feira)
19h - Abertura / Missa presidida por Dom Gil Antônio Moreira
23/09 a 30/09
19h - Novena
01/10 (Sábado)
Dia de Santa Teresinha
7h - Missa - Oração pelos idosos e enfermos
9h - Missa - Oração pelas crianças e jovens
12h - Missa - Oração pelos trabalhadores e desempregados
15h - Missa - Oração pelos casais
17h - Missa - Oração pelos falecidos
18h - Concentração em frente a Capela Santa Teresinha (atrás do Batalhão). Em seguida, procissão até a
Matriz, onde haverá a Missa Solene com as famílias
Informações:
Paróquia Santa Teresinha
Av. Rui Barbosa, s/n
Bairro Santa Teresinha - Juiz de Fora - MG
Tel.: (32) 3224-2951

Entretenimento e Catequese
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Homenagens Especiais

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom Armando Bucciol

Bispo de Livramento de Nossa Senhora (BA) e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

Dom Armando Bucciol. Foto: Divulgação

Dom Armando Bucciol nasceu em Villanova
de Motta de Livenza (Província de Treviso – Itália),
em 03 de julho de 1946, filho de Antônio Bucciol e de
Antônia Rosolen. Estudou
no povoado onde nasceu
e completou o 1º Grau na
“Escola Apostólica” na ci-

dade de Oderzo - Itália.
Em 1960, entrou
no Seminário Diocesano
de Vittorio Veneto, onde
cursou o 2º Grau, Filosofia
e Teologia. Seu Bispo era
Dom Albino Luciani, o então futuro Papa João Paulo
I. Foi ordenado Sacerdote
em 12 de setembro de 1971,

na Diocese de Vittorio Veneto. Depois da ordenação,
cursou Teologia Pastoral e
especializou-se como professor de Ensino Religioso
de Pordenone (1973-1975).
De 1977 a 1979, estudou Liturgia Pastoral no
Mosteiro Beneditino de
Santa Justina, em Pádua.
Fez o curso de Doutorado na Faculdade de Santo
Anselmo, em Roma (19791980). Em 1993, obteve
Doutorado em Sagrada Teologia com especialização
em Liturgia Pastoral. A tese
teve por título “Liturgia e
Caridade em Antonio Rosmini”.
Foi coadjutor na
Paróquia de Serravalle,
em Vittorio Veneto (19711978); professor de Ensino
Religioso por 16 anos; por
11 anos, além dos serviços
pastorais, trabalhou junto
a pessoas com necessidades especiais e dependentes químicos; atuou também na Cáritas Diocesana,
na formação de lideranças,
na Pastoral de Juventude,
colaborando com informativos semanais e revistas.
Em 1991, veio para

o Brasil como Fidei Donum, termo utilizado para
os padres que exercem o
ministério por um determinado tempo em dioceses
mais necessitadas do mundo. Ficam à disposição do
Bispo da Igreja local e se
inserem no presbitério e no
projeto pastoral desta Igreja particular para a qual foram enviados. O termo “Fidei Donum” surgiu com o
Papa Pio XII que escreveu
a Encíclica “Fidei Donum”
em abril de 1957.
Armando Bucciol
iniciou sua atuação na Diocese de Caetité. Lá, exerceu
a função de Reitor do Seminário São José (1991-2001);
Vigário das Paróquias de
Candiba (1991-2004), Riacho de Santana e Matina
(1998-1999) e Licínio de
Almeida
(2002-2004);
Coordenador de Pastoral
(1995-2004); Professor na
Escola de Teologia para
Leigos.
No dia 21 de janeiro de 2004, foi nomeado
Bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora
(BA) pelo Papa João Paulo
II. Em 17 de abril de 2004,

na cidade de Guanambi
(BA), foi ordenado pelo então Arcebispo de Mariana
(MG), Dom Luciano Mendes de Almeida, e funcionaram com consagrantes o
então Arcebispo de Vitória
da Conquista (BA), Dom
Geraldo Lyrio Rocha e pelo
então Bispo de Concórdia
(Itália), Dom Ovídio Poletto.
Tomou posse como
2º Bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora
no dia 18 de abril de 2004.
Seu lema no episcopado é
“Charitas Christi urget
nos”, que significa “O amor
de Cristo nos impulsiona”
(2 Cor 5,14).
No dia 11 de maio
de 2011, foi eleito Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Litugia
da CNBB, cargo para o qual
foi reeleito em primeiro escrutínio para o quadriênio
2015-2019.
Dom Armando será
o pregador dos Retiros Espirituais do Clero de nossa Arquidiocese no ano de
2017, sendo o primeiro em
fevereiro e o segundo em
julho.

Padre Inácio Loiola Machado
Sacerdote da Arquidiocese de Juiz de Fora, falecido recentemente
Padre Inácio Loiola
Machado nasceu no dia 04
de novembro de 1937, em
São Cristóvão, no município
de Rio Preto (MG). Era filho
de José Pereira Machado e
Altina Abigail Machado.
Em sua cidade natal, recebeu os Sacramentos do Batismo, Crisma e
Primeira Eucaristia. Cursou o Seminário Menor no
Colégio Anchieta, em Nova
Friburgo (RJ), entre 1951 e
1955. Posteriormente, formou-se em Filosofia no Seminário São José, em Mariana (MG), no ano de 1960
e em Teologia no Seminário
Imaculada Conceição, em
São Paulo (SP), em 1964.
Foi ordenado Diácono em dezembro de 1963
e Sacerdote, aproximadamente, um ano depois. As
duas ordenações aconteceram na Catedral de Juiz de

Fora pelas mãos de Dom
Geraldo Maria de Morais
Penido.
Atuou como sacerdote em Rio Preto (MG) por
quase 20 anos, entre 1984 e
2003. Foi ainda Vigário Paroquial de Santa Bárbara do
Monte Verde, de 1981 até o
ano 2000.
Em nossa Igreja
Particular, ainda exerceu as
funções de Ecônomo e Professor do Seminário Santo Antônio (1965 – 1981);
Capelão do Educandário
Carlos Chagas e do Ginásio
Industrial dos Santos Anjos
em Juiz de Fora. Em 2014,
celebrou o Jubileu de Ouro,
isto é, 50 anos de ordenação, juntamente com o Arcebispo de Sorocaba (SP),
Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, na Catedral
Metropolitana de Juiz de
Fora.

Com pesar, recentemente nos despedimos
de Pe. Inácio. Ele faleceu no
dia 03 de setembro. O corpo foi velado na Capela São
José, construída por ele, em
Rio Preto (MG), onde foi
celebrada a primeira missa
exequial. No dia seguinte,
04, foi levado para São Sebastião do Barreado, onde
houve a segunda missa exequial e, em seguida, o sepultamento.
Em nota de falecimento divulgada pela Arquidiocese de Juiz de Fora,
o Arcebispo Metropolitano,
Dom Gil Antônio Moreira,
prestou suas condolências.
“Levamos à digna família
de Padre Inácio, aos paroquianos e amigos, nosso
abraço com os mais vivos
sentimentos de pesar, recordando o consolo da ressurreição”.

Pe. Inácio Loiola Machado. Foto: Divulgação

