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Editorial
“Eu não tenho mais
medo de nada”
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

Cada ano que
começa é uma oportunidade de recomeços...,
resignificações...,
mudanças de foco... e buscas de acertos. De fato, a
maioria dos erros humanos são consequências
da arrogância, do ciúme,
da inveja, do excesso de
vaidade e de complexos de toda natureza.
As pessoas derrotadas
assumem como defesa o
ataque. Em rodinhas de
amigos, tentam desmerecer e manchar as qualidades daqueles que são
vitoriosos e que, por isso,
colocam em evidência

suas falhas e limites. Em
geral, o ser humano acuado por suas misérias,
em vez de buscar a cura
interior, tende a despejar todo mau humor naqueles que estão à sua
volta. O bom disso tudo
é que ao ler este editorial
você – se for o seu caso
– pode começar a mudar agora. Para te ajudar
mais efusivamente, proponho uma oração que
foi escrita pelo Patriarca
Atenágoras I, que tem o
título deste artigo e que
pode ajudar na sua busca interior. Assim escreveu o Patriarca:

“A mais dura das guerras
é a guerra contra si mesmo.
É preciso chegar até desarmar-se.
Tenho lutado nesta guerra durante anos.
Foi terrível. Mas hoje estou desarmado.
Não tenho mais medo de nada,
porque o amor lança fora o temor.
Estou desarmado da vontade de ter razão,
de justificar-me, desqualificando os outros.
Não estou mais em guarda, à defensiva,
ciumentamente crispado sobre minhas
riquezas. Acolho e partilho.
Não estou apegado, particularmente às minhas
idéias, aos meus projetos. Se alguém me
apresenta outras melhores, aliás, não só
melhores, mas simplesmente boas, aceito-as
sem mágoa. Renunciei ao comparativo.
Aquilo que é bom, verdadeiro, real,
é sempre o melhor para mim.
Por isso, eu não tenho mais medo.
Quando não se tem nada,
não se tem mais medo.
Se estamos desarmados, despojados,
abertos ao Deus-Homem,
que faz novas todas as coisas.
Ele apaga o passado ruim,
e nos traz um tempo novo
onde tudo é possível”.

O Purgatório é Bíblico?
Parte 2
Diácono Francisco Almeida Araújo

Apocalipse 21, 27:
“Nela não entrará nada
de profano nem ninguém
que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles, cujos
nomes estão inscritos no
livro da vida do Cordeiro”. Ora, por mais puro
que seja o homem neste
mundo, sempre ele terá
máculas contraídas em
sua natureza viciada, já
que “o justo cai sete vezes”. Condená-lo ao Inferno por ter pequenas
fraquezas não o quer a
bondade de Deus. Darlhe logo o Céu, obsta-o
infinita pureza do Senhor. Logo, é necessária
uma expiação ou purgação na outra vida, num
estado denominado Purgatório.
A Tradição também ensina essa verdade,
como o atestam os escritos antigos e a arqueologia.
Para entendermos
a doutrina do Purgatório,
é preciso saber que nele
se conciliam a justiça e
a misericórdia divinas.
Não se pode enaltecer
a primeira sacrificando a segunda. Deus, que
é rico em misericórdia
(Efésios 2, 4), é o mesmo
Justo Juiz (II Tm 4, 8), a
cujo tribunal haveremos
todos de comparecer (II
Cor 5, 10).

O sacrifício de
Cristo no Calvário e que
se renova no altar não
anula a justiça divina,
mas abre o caminho do
perdão. Até esse perdão
está dentro de um critério de justiça. Deus retribuirá a cada um segundo
suas obras (Mat 16, 27;
Rm 2, 5-8; I Pe 1, 17; Ap
2, 23; Ap 22, 12, etc).
Muitos
homens
morrem e comparecem
imediatamente diante do
Tribunal Justíssimo de
Deus e estão em tais condições que não poderão
ser condenados ao Inferno, pois não estão em
pecado mortal, mas, por
outro lado, não estão suficientemente puros para
entrarem imediatamente
na glória do Céu. Nem
houve tempo para um
arrependimento perfeito
ou sofrimentos bastante que os levassem mais
profundamente.
Assim como é certíssima a verdade que
Deus retribuirá a cada
um segundo as suas
obras, é certíssima a
existência do Purgatório.
Graças a Deus! Louvado
seja Deus!
Deus nos perdoa, mas
exige do pecador perdoado uma pena, uma
expiação. Basta lermos
Números 14, 11. 12. 19.
20-23; Números 20, 12;

Dt 34, 1-5; II Sam 11, 2-7;
II Sam 12, 13-14; Jl 2, 12,
etc.
O Purgatório nos
purifica das penas e das
culpas. É doutrina consoladora extraordinária,
pois lá brilha o sol da
bondade de Deus.
Pena que o Purgatório seja apresentado
só como local de sofrimentos e não de alegrias,
como nos narra São Bernardino de Sena. A maior
dor é de, na Terra, não
ter amado mais a Deus e
agora (no Purgatório) ter
que aguardar um tempo
para ver nosso amado
Senhor, face a face. Uma
coisa é ver de longe e outra é abraçá-Lo.
A figura radiosa
do Senhor, vista no momento do Juízo particular, é nosso consolo e
força no Purgatório. E ao
ver Deus, a própria alma
se julga e se reconhece
indigna de entrar diretamente no Céu.
O Purgatório é o
tempo, a oportunidade
de se purificar. É uma
Escola de Amor. De Amor
a Deus. Senhor, dê-nos o
Purgatório desde já, aqui
na Terra, pois queremos
amá-Lo
intensamente.
Como a dor nos purifica,
nos liberta...
Só
queremos
Deus. Só Ele nos basta.

Feliz 2017 e Boa leitura!
Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br
e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf
Expediente
Diretor Fundador: Dom Gil Antônio Moreira
Editor Chefe: Pe. Antônio Camilo de Paiva
Jornalista Responsável: Leandro Novaes - MTB 14.078
Contato: folha.missionaria@gmail.com
Revisor: Pe. Antônio Pereira Gaio
Impressão: Fundação Mariana Resende Costa - FUMARC
Tiragem: 12.000 exemplares
Redação: Edifício Christus Lumen Gentium – Juiz de Fora – MG
Telefone: (32) 3229 – 5450

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

Que seja um ano de Paz
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

A imagem da paz,
por contraditório que pareça, para mim, é o Cristo
crucificado. Ali se prova que é preferível morrer perdoando que viver
odiando. O ódio é o veneno
que mata as relações entre
Deus e a pessoa humana e
as pessoas humanas entre
si, destruindo a paz.
O Menino que
nasceu em Belém, que é
apresentado à humanidade por sua Mãe, recebe na
história de Israel vários títulos. É chamado de Messias, Salvador, Deus Forte,
Imortal, Príncipe da Paz.
O nome que lhe é dado, ao

ser circuncidado ao completar oito dias de nascido,
rito pelo qual passa a ser
integrado efetiva e afetivamente ao povo da promissão, é Yê-schuá (Jesus) que
significa “Deus Salva”. A
salvação é a paz duradoura procurada por todos os
corações, pois não há nada
pior que viver em conflito,
dominado pela violência
contra os outros que afinal
é violência contra si memo.
Quem alimenta violência
perece por ela!
O primeiro dia do
ano é estabelecido como
Dia Mundial da Paz desde
1967, quando o Papa Paulo VI (1963-1978) o instituiu, crendo firmemente
que a paz é possível entre
os povos, que os conflitos
poderiam cessar um dia,
que jamais a raça humana
apelasse outra vez para a
guerra.
Paulo VI havia sofrido na pele os horrores
da segunda guerra mundial (1939-1945) e seu pai
havia padecido, com sua
família, o tremendo desatino da primeira guerra

(1914-1918). Em seu discurso à ONU, na primeira visita que um Papa fazia àquela instituição, ele
afirmou: “nunca mais uns
contra os outros, nunca,
nunca mais!” Na ocasião,
citava John Kennedy, um
dos mais importantes Presidentes dos EUA, em toda
a sua história nacional:
“A humanidade deve pôr
fim à guerra, ou a guerra
porá fim à humanidade”.
E por fim, proclamava o
Papa: “A paz, a paz deve
guiar o destino dos povos
e da humanidade toda! Se
quereis ser irmãos, deixar
cair as armas de vossas
mãos; não se pode amar
com armas ofensivas em
punho” (Paulo VI, Discurso
na ONU, 4-10.1965, citado
in Missal da Assembleia
Cristã – Paulus, 1995).
A paz está ligada
intimamente ao senso do
perdão. Por isso, o Senhor,
no alto da cruz, consegue
transformar aqueles momentos de tormento em
uma lição extraordinária de
amor, jamais vista na história da humanidade. Eis a

novidade do cristianismo:
crer na força do amor para
se atingir a paz. O rancor, a
vingança, a maledicência,
levam facilmente à mentira, à inversão de valores
capazes de, injustamente
destruir uma pessoa. Dos
pequenos conflitos é que
surgem as grandes guerras. Tudo começa com intrigas não resolvidas, com
posições endurecidas, com
incapacidade de ceder opiniões em vista de um bem
maior. A incapacidade de
aceitar-se em situação de
erro, de ser corrigido revela ausência de uma das
principais virtudes construtoras da paz: a humildade.
Ao contemplar o
Cristo na cruz, ouvindo-o
rezar “Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que
fazem”, encontro-me diante de um programa de vida
que me impõe determinação, despreocupação comigo mesmo, visando apenas
e tão somente a paz que
deve reinar entre pessoas,
grupos e toda a humanidade.

No primeiro dia do
ano civil, oito dias depois
do nascimento do Príncipe da Paz, a Igreja convida para lançar os olhos
sobre o Menino de Belém,
e ao mesmo tempo contemplar sua Mãe, tentando enxergar nesta cena, os
meandros do mistério da
Salvação. Deus, usando de
máxima humildade, envia
seu Filho e este nasce de
uma mulher, aquela prometida depois da queda
dos primeiros pais, como
narra o livro de Gênesis.
A cena mística nos revela
que tal mulher tem um lugar especialíssimo na história da Salvação. Ela é a
porta pela qual tudo acontece, para que salvos, os
homens conquistem a paz
nesta terra e na eternidade.
No corrente ano de
2017, o Brasil olhará para
Maria, a Mãe do Salvador,
celebrando o tricentenário
do encontro da imagem de
Aparecida e suplicará o fim
da corrupção e da violência, a fim que possa viver
em paz.

Grupo Anjos da Misericórdia recolhe
materiais escolares para doação
Colaboração: Rádio Catedral

Ajudar quem precisa, chegar aos lugares onde
as pessoas estejam necessitadas. Este é o foco do grupo 'Anjos da Misericórdia',
que se reúne na Catedral
Metropolitana de Juiz de
Fora.
A cada mês, os
membros se juntam para
recolher doações que beneficiarão diferentes instituições e pessoas. No dia
26 de dezembro foi iniciada a campanha de doação
de material escolar, com o
objetivo de arrecadar materiais que serão doados
para famílias que possuem
crianças na escola e que
têm pouca renda.
Aline
Zaquine,
membro do 'Anjos de Misericórdia', esclarece que o

grupo está aceitando todo
tipo de material escolar
que será doado principalmente às crianças da rede
municipal de Juiz de Fora.
“Estamos arrecadando caderno brochurão grande,
apontador, borracha, lápis de cor, lápis de escrever, entre outros. No ano
passado nós conseguimos
atingir 130 crianças e esse
ano queremos atingir muito mais”.
Ela explica, ainda,
que o grupo 'Anjos da Misericórdia' trabalha com
pessoas necessitadas e
todo mês tem uma campanha diferente. “Nos meses
de dezembro e janeiro nos
voltamos para arrecadar
material escolar para ajudar as crianças carentes,

porque é um material muito caro e onera muito para o
responsável, cerca de 20%
do salário mínimo. Esse é o
nosso foco, ajudar a quem
precisa, seja na escola, em
hospitais ou em asilos. O
‘Anjos’ vai em qualquer lugar que esteja com necessidades”, completa.
Para os interessados em ajudar nesta campanha, o posto de coleta é
a recepção da Catedral de
Juiz de Fora, de segunda
a sexta-feira, das 07h às
21h30 e no domingo das
08h às 11h ou das 15h às
20h. Os materiais escolares podem ser doados até
o dia 31 de janeiro. A recepção da Catedral fica na
Rua Santo Antônio, 1201 Centro.
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Arquidiocese celebra São Sebastião
A Arquidiocese de
Juiz de Fora celebra este
mês a festa de São Sebastião. Nas últimas semanas, diversas paróquias e
comunidades realizaram
novenas, tríduos e celebrações especiais em preparação para a festa.
História
São Sebastião nasceu na cidade de Narbona,
na França, em 256 d.C. Seu
nome de origem grega, Sebastós, significa divino,
venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se
para Milão, na Itália, onde
ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a
carreira militar de seu pai.
No exército romano, chegou a ser Capitão
da 1ª da guarda pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres,
dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado
à carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e
até mesmo do imperador
romano, Maximiano. Na
época, o império romano
era governado por Diocleciano, no oriente, e por
Maximiano, no ocidente.

Maximiano não sabia que
Sebastião era cristão. Não
sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir
seus deveres militares, não
participava dos martírios
nem das manifestações de
idolatria dos romanos.
Por isso, São Sebastião é conhecido por
ter servido a dois exércitos: o de Roma e o de
Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade,
visitava os cristãos presos,
levava uma ajuda aos que
estavam doentes e aos que
precisavam.
Martírio de São
Sebastião
Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano,
Maximiano realizou uma
caça a esses cristãos, expulsando-os do exército.
Só os filhos de soldados
ficaram obrigados a servirem o exército. E este era o
caso do Capitão Sebastião.
Para os outros jovens, a
escolha era livre. Denunciado por um soldado, o
imperador se sentiu traído
e mandou que Sebastião
renunciasse à sua fé em

Jesus Cristo. Sebastião se
negou a fazer esta renúncia. Por isso, Maximiano
mandou que ele fosse morto para servir de exemplo
e desestímulo a outros.
Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse
uma morte cruel diante de
todos. Assim, os arqueiros
receberam ordens para
matarem-no a flechadas.
Eles tiraram suas roupas,
o amarraram num poste
no estádio de Palatino e
lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram
que ele sangrasse até morrer.
Recuperação
Irene, uma cristã devota, e um grupo de
amigos, foram ao local e,
surpresos, viram que Sebastião continuava vivo.
Levaram-no dali e o esconderam na casa de Irene
que cuidou de seus ferimentos.
Segundo martírio
Depois de curado,
Sebastião continuou evangelizando e se apresentou
ao imperador Maximiano,

que não atendeu ao seu
pedido. Sebastião insistia
para que ele parasse de
perseguir e matar os cristãos. Desta vez o imperador mandou que o açoitassem até morrer e depois
fosse jogado numa fossa,
para que nenhum cristão o encontrasse. Porém,
após sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina,
uma cristã, e disse que ela
encontraria o corpo dele
pendurado num poço. Ele
pediu para ser enterrado

nas catacumbas junto dos
apóstolos.
Sepultamento
Acredita-se
que
Sebastião foi enterrado
no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, onde
se encontra sua Basílica.
Construíram, então, nas
catacumbas, um templo, a
Basílica de São Sebastião. O templo existe até
hoje e recebe devotos e peregrinos do mundo todo.

Festa em honra a Nossa Senhora de Lourdes
Novena: 02 a 10 de fevereiro
Celebrações às 19h, seguida de bênção do Santíssimo Sacramento

Catequese do Papa
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Trechos da Mensagem do Papa Francisco para
o 50º Dia Mundial da Paz
A não-violência: estilo de uma política para a paz

No início deste
novo ano, formulo sinceros votos de paz aos
povos e nações do mundo inteiro, aos chefes
de Estado e de governo,
bem como aos responsáveis das Comunidades
Religiosas e das várias
expressões da sociedade civil. Almejo paz a
todo o homem, mulher,
menino e menina, e
rezo para que a imagem
e semelhança de Deus
em cada pessoa nos
permitam reconhecernos mutuamente como
dons sagrados com uma
dignidade imensa. Sobretudo nas situações
de conflito, respeitemos
esta “dignidade mais
profunda” e façamos
da não-violência ativa
o nosso estilo de vida.
[...]
Nesta ocasião,
desejo deter-me na
não-violência como estilo de uma política de
paz, e peço a Deus que
nos ajude, a todos nós,
a inspirar na não-violência as profundezas
dos nossos sentimentos e valores pessoais.
Sejam a caridade e a
não-violência a guiar o
modo como nos tratamos uns aos outros nas
relações interpessoais,
sociais e internacionais.
Quando sabem resistir
à tentação da vingança,
as vítimas da violência
podem ser os protagonistas mais credíveis
de processos não-violentos de construção da
paz. Desde o nível local
e diário até ao nível da
ordem mundial, possa
a não-violência tornarse o estilo caraterístico
das nossas decisões, dos
nossos relacionamentos, das nossas ações,
da política em todas as
suas formas.
Um mundo
dilacerado
Enquanto o sé-

culo passado foi arrasado por duas guerras
mundiais
devastadoras, conheceu a ameaça
da guerra nuclear e um
grande número de outros conflitos, hoje, infelizmente, encontramonos a braços com uma
terrível guerra mundial
aos pedaços. Não é fácil saber se o mundo de
hoje seja mais ou menos
violento que o de ontem,
nem se os meios modernos de comunicação e a
mobilidade que caracteriza a nossa época nos
tornem mais conscientes
da violência ou mais rendidos a ela. [...]
A violência não é
o remédio para o nosso
mundo dilacerado. Responder à violência com a
violência leva, na melhor
das hipóteses, a migrações forçadas e a atrozes sofrimentos, porque
grandes quantidades de
recursos são destinadas
a fins militares e subtraídas às exigências do
dia-a-dia dos jovens, das
famílias em dificuldade,
dos idosos, dos doentes,
da grande maioria dos
habitantes da terra. No
pior dos casos, pode levar à morte física e espiritual de muitos, se não
mesmo de todos.
A Boa Nova
O próprio Jesus
viveu em tempos de violência. Ensinou que o
verdadeiro campo de batalha, onde se defrontam
a violência e a paz, é o coração humano: “Porque
é do interior do coração
dos homens que saem os
maus pensamentos” (Mc
7, 21). Mas, perante esta
realidade, a resposta que
oferece a mensagem de
Cristo é radicalmente
positiva: Ele pregou incansavelmente o amor
incondicional de Deus,
que acolhe e perdoa, e
ensinou os seus discípulos a amar os inimigos

(cf. Mt 5, 44) e a oferecer a outra face (cf. Mt
5, 39). Quando impediu,
aqueles que acusavam
a adúltera, de a lapidar
(cf. Jo 8, 1-11) e na noite
antes de morrer, quando
disse a Pedro para repor
a espada na bainha (cf.
Mt 26, 52), Jesus traçou
o caminho da não-violência que Ele percorreu até
ao fim, até à cruz, tendo
assim estabelecido a paz
e destruído a hostilidade
(cf. Ef 2, 14-16). Por isso,
quem acolhe a Boa Nova
de Jesus, sabe reconhecer a violência que carrega dentro de si e deixa-se
curar pela misericórdia
de Deus, tornando-se
assim, por sua vez, instrumento de reconciliação, como exortava São
Francisco de Assis: “A
paz que anunciais com os
lábios, conservai-a ainda
mais abundante nos vossos corações”.
Hoje, ser verdadeiro discípulo de Jesus
significa aderir também
à sua proposta de nãoviolência. Esta, como
afirmou o meu predecessor Bento XVI, “é realista pois considera que no
mundo existe demasiada violência, demasiada injustiça e, portanto,
não se pode superar esta
situação, exceto se lhe
contrapuser algo mais de
amor, algo mais de bondade. Este “algo mais”
vem de Deus”. E acrescentava sem hesitação:
“a não-violência para os
cristãos não é um mero
comportamento tático,
mas um modo de ser da
pessoa, uma atitude de
quem está tão convicto
do amor de Deus e do
seu poder que não tem
medo de enfrentar o mal
somente com as armas
do amor e da verdade. O
amor ao inimigo constitui o núcleo da revolução
cristã”. A página evangélica – amai os vossos inimigos (cf. Lc 6, 27) – é,
justamente, considerada

“a magna carta da nãoviolência cristã”: esta
não consiste “em renderse ao mal [...], mas em
responder ao mal com o
bem (cf. Rm 12, 17-21),
quebrando dessa forma
a corrente da injustiça”.
[...]
O meu convite
A construção da
paz por meio da não-violência ativa é um elemento necessário e coerente
com os esforços contínuos da Igreja para limitar
o uso da força através das
normas morais, mediante a sua participação nos
trabalhos das instituições
internacionais e graças à
competente contribuição
de muitos cristãos para
a elaboração da legislação a todos os níveis. O
próprio Jesus nos oferece um “manual” desta
estratégia de construção
da paz no chamado Sermão da Montanha. As
oito Bem-aventuranças
(cf. Mt 5, 3-10) traçam o
perfil da pessoa que podemos definir feliz, boa
e autêntica. Felizes os
mansos – diz Jesus –, os
misericordiosos, os pacificadores, os puros de
coração, os que têm fome
e sede de justiça.
Este é um programa e um desafio também
para os líderes políticos
e religiosos, para os responsáveis das instituições internacionais e os
dirigentes das empresas
e dos meios de comunicação social de todo o
mundo: aplicar as Bemaventuranças na forma
como exercem as suas
responsabilidades. É um
desafio a construir a sociedade, a comunidade
ou a empresa de que são
responsáveis com o estilo
dos obreiros da paz; a dar
provas de misericórdia,
recusando-se a descartar
as pessoas, danificar o
meio ambiente e querer
vencer a todo o custo.

Isto requer a disponibilidade para “suportar
o conflito, resolvê-lo e
transformá-lo no elo de
ligação de um novo processo”. Agir desta forma
significa escolher a solidariedade como estilo
para fazer a história e
construir a amizade social. A não-violência ativa é uma forma de mostrar que a unidade é,
verdadeiramente, mais
forte e fecunda do que
o conflito. No mundo,
tudo está intimamente
ligado. Claro, é possível
que as diferenças gerem
atritos: enfrentemo-los
de forma construtiva e
não-violenta, de modo
que “as tensões e os
opostos possam alcançar uma unidade multifacetada que gera nova
vida”, conservando “as
preciosas potencialidades das polaridades em
contraste”.
Asseguro que a
Igreja Católica acompanhará toda a tentativa
de construir a paz inclusive através da nãoviolência ativa e criativa. No dia 1º de janeiro
de 2017, nasce o novo
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento
Humano Integral, que
ajudará a Igreja a promover, de modo cada
vez mais eficaz, “os
bens incomensuráveis
da justiça, da paz e da
salvaguarda da criação”
e da solicitude pelos
migrantes, “os necessitados, os doentes e os
excluídos, os marginalizados e as vítimas dos
conflitos armados e das
catástrofes naturais, os
reclusos, os desempregados e as vítimas de
toda e qualquer forma
de escravidão e de tortura”. Toda a ação nesta
linha, ainda que modesta, contribui para construir um mundo livre
da violência, o primeiro
passo para a justiça e a
paz.
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Os Seminários Menores e outras formas
de acompanhamento dos adolescentes
Trecho retirado do documento “O Dom da Vocação Sacerdotal”, lançado pela
Congregação para o Clero, no Vaticano, em 08 de dezembro de 2016
A pastoral vocacional visa reconhecer e
acompanhar a resposta à
chamada interior de Nosso Senhor. Este processo
deve favorecer o crescimento das qualidades
humanas e espirituais da
pessoa, e verificar a autenticidade das suas motivações. Por estas razões,
em cada Igreja particular,
tendo em conta as circunstâncias, os meios e à
disposição e as experiências já adquiridas, é conveniente promover instituições que se mostrem
adequadas para apoiar e
discernir as vocações ao
sacerdócio
ministerial,
levando em consideração
a idade e as condições
particulares daqueles que
nelas se devem formar.
[...]
A finalidade do Seminário Menor é ajudar a
maturação humana e cristã dos adolescentes que
mostrem trazer dentro
de si o germe da vocação
ao sacerdócio ministerial, a fim de desenvolver,
de acordo com a própria
idade, aquela liberdade
interior que os capacite a
corresponder ao desígnio
de Deus sobre sua vida.
Nos lugares onde
este serviço não se dá na
forma institucional do
Seminário Menor, cada
Igreja local assuma esse
importante compromisso
de prover ao acompanhamento dos adolescentes,
promovendo novas abordagens e experimentando formas pastorais criativas, a fim de ajudar e
orientar o seu crescimento humano e espiritual.
Podem citar-se, entre
outras possibilidades, os
grupos vocacionais para
adolescentes, as comunidades de acolhimento vocacional, os colégios católicos e outros organismos
juvenis.
Nos
Seminários
Menores, importa tomar
em consideração algumas
qualidades dos rapazes,
bem como específicos
“indícios de vocação”.
Em concreto, podem ser
de grande utilidade para
uma tal avaliação algumas experiências anteriores, determinantes para
a vida de fé dos rapazes,
como por exemplo: a liga-

ção espiritual a um sacerdote; o recurso frequente
aos sacramentos; uma já
inicial prática de oração,
a experiência eclesial paroquial vivida em grupos,
movimentos e associações; a participação em
atividades
vocacionais
promovidas pela Diocese; o empenhamento em
algum serviço no âmbito da realidade eclesial
a que pertence. Importa
ainda considerar algumas
realidades humanas que,
se devidamente desenvolvidas, podem ajudar
os jovens no amadurecimento vocacional. Cabe
aos formadores verificar
a idoneidade global (espiritual, física, psíquica,
moral e intelectual) dos
eventuais candidatos.
Durante o caminho vocacional do Seminário Menor, deverá
levar-se em consideração
a dinâmica do crescimento da pessoa, atendendo
à sua idade e a alguns
aspectos em particular:
a sinceridade e a lealdade diante de si e dos
outros, o progressivo desenvolvimento afetivo, a
predisposição a viver em
comunidade, a capacidade de cultivar amizades
fraternas, o bom grau de
responsabilidade relativamente aos deveres pessoais e aos compromissos
confiados, a criatividade e
o espírito de iniciativa, o
justo uso da liberdade, a
disponibilidade a percorrer um caminho de oração
e de encontro com Cristo.
Fazendo a experiência de
amizade com Jesus, os
rapazes aprendem a viver
e a desenvolver a fidelidade ao Senhor, sustentados pela oração e pela
força do Espírito Santo,
para que amadureçam: o
serviço humilde, compreendido como disponibilidade aos outros e como
atenção ao bem comum;
a obediência, vivida como
escuta confiante; a castidade juvenil, como sinal
da pureza nas relações e
no dom de si; a pobreza,
como educação para a sobriedade no uso dos bens
e para uma vida simples.
Um elemento necessário nesta formação
espiritual é, sobretudo, a
vida litúrgica e sacramen-

tal – da qual os jovens
deverão participar com
uma tomada de consciência sempre mais viva,
de acordo com o avançar da própria idade –,
juntamente com a devoção mariana e os demais
exercícios de piedade
quotidiana ou periódica,
a definir no regulamento
de cada Seminário, a par
de outros aspectos.
Os jovens recebem a preparação escolar
prevista no próprio País
para poderem ter acesso
aos estudos universitários. Além disso, procuram obter o título civil
de estudos, também para
poder ter a liberdade e a
possibilidade de escolher
outro estado de vida, caso
não se venha a reconhecer neles a chamada ao
sacerdócio. Seria conveniente que o Seminário
oferecesse também uma
formação complementar,
valorizando, por exemplo, aspectos culturais,
artísticos,
desportivos,
etc. Os estudos poderão
ser realizados na própria
escola do Seminário, em
escolas católicas externas
ou em outras escolas.
Dada a importância e a exigência dos
desafios formativos no
período da adolescência,
durante o qual tem início o amadurecimento da
identidade dos rapazes, é
necessário que estes sejam acompanhados por
formadores que compreendam as exigências daquela idade, e que sejam
bons educadores e testemunhas do Evangelho.
É recomendável que os
formadores possam contar com a colaboração dos
pais, os quais, sobretudo
nesta fase, têm uma importância
fundamental
para o processo de crescimento dos próprios filhos,
além do amparo e proximidade da comunidade
paroquial de origem. Os
formadores cuidam ainda
para que os seminaristas
mantenham a conveniente e até necessária relação
com as respectivas famílias e os seus coetâneos,
pois precisam dela para
um sadio desenvolvimento psicológico, especialmente no que diz respeito
à vida afetiva.

Jubileu de Prata
A Arquidiocese de Juiz de Fora tem a grata satisfação
de homenagear o Padre Geraldo Luiz Alves Silva
pelos seus 25 anos de sacerdócio.
Celebrações:
28 de janeiro - às 19h - Itamarandiba (MG)
31 de janeiro - às 19h - Leopoldina (MG)
1º de fevereiro - às 19h - Além Paraíba (MG)
04 de fevereiro - às 19h - Coronel Pacheco (MG)

Presidente da CNBB é nomeado
membro da Comissão para a
América Latina

Cardeal Dom Sérgio da Rocha é novo membro
da Comissão para “aconselhar e ajudar as
Igrejas particulares na América Latina”
tem como função primordial “aconselhar e ajudar
as Igrejas particulares na
América Latina” e “estudar as questões referentes
à vida e ao progresso destas Igrejas, especialmente
estando à disposição dos
dicastérios da Cúria interessados por motivos de
competência, como das
próprias Igrejas na resolução destas questões”.
O Arcebispo Metropolitano de Brasília (DF),
Presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil e recém-nomeado
Cardeal pelo Papa Francisco, Dom Sérgio da Rocha,
foi escolhido pelo Pontífice como novo membro da
Pontifícia Comissão para a
América Latina (CAL).
A Comissão é um
organismo da Cúria Romana criado em 1958, que

Composição
Outros membros
brasileiros da Comissão
são os arcebispos de São
Paulo, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, e de
Aparecida, Cardeal Dom
Raymundo
Damasceno
Assis. Preside a Comissão
o Cardeal canadense Marc
Ouellet, e o Secretário é o
uruguaio Prof. Guzmán
Carriquiry.

Vem aí a Campanha da
Fraternidade 2017
Participe!
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Seminaristas de Juiz de Fora
participam do "Renasem do
Júbilo" em Vitória (ES)

Representantes de Minas Gerais durante o
“Renasem do Júbilo” em Vitória (ES). Foto: Divulgação

Entre os últimos
dias 09 e 13 de janeiro,
foi realizada, em Vitória
(ES), mais uma edição
do Retiro Nacional de
Seminaristas da Renovação Carismática Católica. Representando a
Arquidiocese de Juiz de
Fora, participaram os
seminaristas Fernando,
João Carlos, Rafael Nascimento, Michel, Vitor
Hugo e Robert, que irão
acompanhados pelo Pe.
Rodney Henriques. Os
seminaristas Fernando e
João Carlos trabalharam

na organização do evento.
Este ano, o retiro
aconteceu de forma especial, pois foi celebrado o
Jubileu de Ouro da RCC.
Por isso, o evento recebeu
o nome de “Renasem do
Júblio”. Além da presença do arcebispo de Belém
do Pará, Dom Alberto
Taveira Corrêa, o evento
contou ainda com a participação de Dom Shóstenes Matjei, Bispo da Diocese de Obala - República
dos Camarões, que foi o
Pregador do retiro.

Entretenimento e Catequese
Para colorir
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Homenagens Especiais

Colaborações:
Robson Ribeiro de Oliveira e Padre Augusto Antônio da Silva

Dom Julio Endi Akamine

Novo Arcebispo de Sorocaba (SP), nomeado pelo Papa Francisco

Dom Julio Endi Akamine. Foto: Divulgação

Filho de Guengio Akamine e Teruco
Oshiro Akamine, Dom
Julio nasceu em 30 de
novembro de 1962, em

Garça (SP). Em 1975,
entrou no Seminário da
Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos),
em Londrina (PR), onde

completou os estudos
no Seminário Menor
São Vicente Pallotti. Fez
o noviciado em 1979 no
Seminário Rainha da
Paz, Cornélio Procópio
(PR). Sua primeira consagração foi em 08 de
dezembro de 1980, na
mesma cidade.
Cursou
Licenciatura em Filosofia na
Pontifícia Universidade
Católica (PUC), de 1981
a 1983, e Teologia no
“Studium Teologicum
Claretianum”, de 1984
a 1987, na Arquidiocese
de Curitiba (PR). Foi ordenado sacerdote em 24
de janeiro de 1988, na
cidade de Cambé (PR).
Obteve o Mestrado em Teologia na
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma
(1993 a 1995) e Doutorado na mesma Universidade (2001 a 2005).
Como sacerdote

palotino, desempenhou
a função de Vigário Paroquial, Pároco e Reitor do Seminário Maior
Palotino, em Curitiba.
Também foi Assessor
da Organização dos Seminários e Institutos
Filosófico-Teológicos
do Brasil (Osib) no regional Sul 2 da CNBB.
Entre outras funções,
atuou como Diretor do
período
introdutório
da Província Regina
Apostolorum, na Itália
(2003-2004).
No período de
1996 a 2001 e de 2005
a 2011, foi professor de
Teologia no Studium
Theologicum, em Curitiba, onde lecionou as
matérias de Teologia
Sacramentária
Geral,
Sacramentos da Iniciação Cristã, Eclesiologia,
Trindade,
Introdução
à Teologia e Teologia
Fundamental.

Foi Reitor Provincial da Província Palotina São Paulo Apóstolo,
com sede na capital paulista, de 2008 a 2011.
Em 04 de maio
de 2011, foi nomeado
pelo Papa Bento XVI
como
Bispo-Auxiliar
da Arquidiocese de São
Paulo. Sua ordenação
episcopal ocorreu em
09 de julho do mesmo
ano. Seu lema é “Bonum
facientes infatigabiles”,
que significa “Fazer o
bem”.
No dia 28 de
dezembro de 2016, o
Papa Francisco acolheu
o pedido de renúncia
apresentado por Dom
Eduardo Benes de Sales Rodrigues, por motivo de idade, nomeando
Dom Júlio Endi Akamine como novo Arcebispo
de Sorocaba (SP), onde
toma posse no próximo
dia 25 de fevereiro.

Padre Augusto Antônio da Silva
Estimado Padre da Arquidiocese de Juiz de Fora

Padre Augusto nasceu em Brás Pires, cidade
do interior de Minas Gerais, no dia 26 de novembro de 1935. Em 04 de fevereiro de 1950, ingressou
no Seminário Orionita em
Miguel Burnier (MG). No
dia 11 de março de 1956,
terminado o noviciado, fez
os Votos Religiosos, tonando-se membro efetivo da
Congregação Orionita.
Estudou Filosofia
no Seminário Arquidiocesano São José no Rio de
Janeiro, entre os anos de
1956 e 1958. Em 1961, partiu para Roma a fim de cursar Teologia, na Pontifícia
Universidade Gregoriana.
Foi ordenado sacerdote
em Roma, aos 10 de abril
de 1965.
Como Orionita, trabalhou inicialmente como
Vigário Paroquial na Paróquia São Francisco Xavier,
em Niterói (RJ). Foi Diretor e Formador no Seminário Dom Carlos Sterpi, em
Belo Horizonte (MG), nos
anos de 1966 e 1967. Nos

anos de 1968 a 1970 foi Diretor e Formador do Seminário São Pio X em Siderópolis (SC). Entre os anos
de 1971 e 1972, foi Vigário
Paroquial na Paróquia São
Pedro e São Paulo, em Paraíba do Sul (RJ).
Em janeiro de 1973,
pelas mãos do Arcebispo
Metropolitano de Juiz de
Fora, Dom Geraldo Maria
de Moraes Penido, Padre
Augusto foi licenciado da
Congregação Orionita, e
começou seus trabalhos
pastorais em Juiz de Fora.
Posteriormente, houve a
incardinação canônica na
mesma Arquidiocese.
Em Juiz de Fora, Padre
Augusto trabalhou durante 32 anos como Pároco
nas paróquias Nossa Senhora Auxiliadora (Mundo
Novo), São Mateus, Nossa
Senhora do Rosário (Granbery) e Santa Terezinha.
Durante oito anos, trabalhou como ecônomo do
Seminário Arquidiocesano
Santo Antônio.
Desde a instalação do Tri-

bunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação
de Juiz de Fora, em 2004,
tornou-se membro oficial,
com a função de Defensor
do Vínculo nas causas de
nulidade matrimonial, função que exerce até hoje.
A partir de 2004, Padre
Augusto, se torna Pároco
Emérito, e neste período
tem se dedicado aos trabalhos pastorais na Comunidade Eclesial formada
pelos bairros Vista Alegre
e Nossa Senhora das Graças.
Para completar a sua formação humanística, Padre
Augusto obteve Licenciatura em Letras pela Universidade Federal de Juiz
de Fora e também Licenciatura em História pela
Universidade Federal de
São João Del Rei.
Nesses 81 anos de vida, dos
quais 67 anos totalmente
dedicado à Igreja, Padre
Augusto manifesta sua
gratidão à Congregação
Orionita e à Arquidiocese
de Juiz de Fora.

Pe. Augusto Antônio da Silva. Foto: Divulgação

