
Ano VII               -               Arquidiocese de Juiz de Fora               -               Fevereiro / 2017               -               Nº 75

FOLHA MISSIONÁRIA

Página 2

Milhares de homens
da Arquidiocese

participam de romaria
ao Santuário Nacional

Página 7

Secretário Executivo
de Pastoral participa de
audiência pública sobre

a dengue em Juiz de Fora

Página 6

Página 4

Catequese do Papa
Leia nesta edição
a Mensagem do 
Papa Francisco

para a
Quaresma 2017

Página 5

Bispos do Espírito
Santo convocam

capixabas à oração

Arquidiocese de Juiz de Fora acolhe Seminário
São João XXIII, da Diocese de Valença (RJ)

Lançamento oficial da
Campanha da Fraternidade

2017

FRATERNIDADE:
Biomas brasileiros e

defesa da vida

1º de março
Quarta-feira de cinzas

às 19h, na Catedral Metropolitana



2   FOLHA MISSIONÁRIA   2  

Editorial

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

Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação

Editor Chefe

A Rádio da Arquidiocese de
Juiz de Fora

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br

e siga nossa página:
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 A Rádio Cate-
dral – FM 102,3 – é uma 
emissora educativa da 
Fundação Dom Justi-
no José de Santana, da 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora. Como meio de co-
municação, levamos a 
cultura, a informação e 
a fé a todos os ouvintes. 
Nosso compromisso é a 
com a promoção integral 
do ser humano. Somos 
caracterizados por um 
forte jornalismo, músicas 
de qualidade com o com-
promisso de educar e for-
mar cidadãos, momentos 
de expressão da cultura 
popular e da fé dos brasi-
leiros.
 Nossa Rádio está 
pleiteando o aumento de 
potência, a fim de atingir 
todos os cantos de Juiz 
de Fora e região. Isso 
demanda investimento 
e protagonismo de seus 
ouvintes, das Paróquias 
e pastorais, movimentos 
e todas as forças vivas da 
Arquidiocese.
 Dentro do nos-
so projeto de expansão, 
está o primeiro encontro 
dos “Amigos Colabora-
dores”, que será realiza-
do na Igreja São José, na 
rua Dom Silvério, nº 461, 
Altos do Passos, templo 
que hospeda as instala-
ções da emissora, desde 
a emissão de seus primei-
ros sinais. O evento se 
dará no dia 26 de março 
de 14h às 18h e terá como 
condutor o Pe. Expedito, 
apresentador do progra-
ma “Enconto com Deus”, 

de segunda a quinta, às 
11h30. Também estarão 
presentes padres da ci-
dade e aqueles que traba-
lham na Rádio.
 O objetivo é rezar 
juntos e levar o amigo 
colaborador a conhecer 
as dependências da emis-
sora, bem como ficar por 
dentro de como funciona 
a produção e apresen-
tação dos programas de 
rádio. Será uma tarde 
muito especial! Esta será 
a primeira iniciativa de 
muitas outras e contamos 
com todos. Desde já, nos-
so agradecimento ao Pe. 
Rafael, Sr. Afrânio, Sr. 
Osmar e todos da Igre-
ja São José, do Alto dos 
Passos, que acolheram a 
equipe da rádio com en-
tusiasmo e generosidade.
 Ao leitor que de-
sejar tornar-se amigo 
colaborador da Rádio 
Catedral, pode procurar 
as seguintes Paróquias: 
Santa Rita de Cássia 
(Bonfim), Glória (Morro 
da Glória), Sagrado Cora-
ção de Jesus (Bairu), São 
José do Botanágua (Cos-
ta Carvalho), Catedral 
Metropolitana (Centro), 
Bom Pastor (bairro ho-
mônimo), Mãe de Deus 
(Bairro de Lourdes), 
Nossa Senhora Apareci-
da (bairro homônimo) e 
na própria Rádio Cate-
dral. Em breve, anuncia-
remos outras Paróquias.
Esperamos você no dia 
26.

Boa leitura!

 Preocupados com 
a onda de violência que 
se instaurou no estado 
do Espírito Santo por 
conta do aquartelamento 
da Polícia Militar, cujos 
familiares reivindicam 
melhorias para a catego-
ria, os bispos das dioce-
ses capixabas emitiram 
uma nota convocando os 
fiéis e todos os homens e 
mulheres de boa vontade 
para entrarem em ora-
ção “pedindo a Deus que 
conceda serenidade, paz, 
proteção e justiça”.
 “Peçamos tam-
bém ao Senhor que não 
prevaleça o poder, mas 
o bom senso, o diálogo, 
o entendimento e se che-
gue a uma decisão sábia 
que engrandeça nossa 
sociedade. Que Deus ilu-
mine e dê sabedoria aos 
nossos governantes e às 
pessoas constituídas em 
autoridade!”, escreveram 
os bispos. Leia a nota na 
íntegra:
 Caríssimos ir-
mãos, irmãs e todos os 

Bispos do Espírito Santo
convocam capixabas à oração

Fonte: CNBB

homens e mulheres de 
boa vontade,
 Neste momento 
que aflige a todos, sen-
timos nossa fraqueza e 
o perigo instaurado pelo 
império da violência. A 
segurança pública é um 
direito de todos, deve ser 
construída a partir de 
um amplo diálogo entre 
o Estado, a sociedade 
organizada e todos os 
cidadãos. Sabemos que 
violência gera violência, 
mas é verdade que todos 
queremos a paz e a con-
córdia.
 Por isso, nós os 
bispos do Estado do Es-
pírito Santo, queremos 
convocá-los para juntos 
orarmos em nossos lares 
pedindo a Deus que con-
ceda serenidade, paz, 
proteção e justiça ao nos-
so Estado. Peçamos tam-
bém ao Senhor que não 
prevaleça o poder, mas 
o bom senso, o diálogo, 
o entendimento e se che-
gue a uma decisão sábia 
que engrandeça nossa 

sociedade. Que Deus ilu-
mine e dê sabedoria aos 
nossos governantes e às 
pessoas constituídas em 
autoridade!
 Nossa Senhora 
das Alegrias, a Virgem 
da Penha, padroeira de 
nosso Estado que detém 
outros títulos como Nos-
sa Senhora do Amparo, 
Nossa Senhora do Con-
solo e Senhora da Vitó-
ria seja nossa compa-
nhia neste momento tão 
delicado, proteja todas 
as famílias, apazigue os 
corações e desperte em 
todos o compromisso 
com o respeito e a valo-
rização da vida, dom de 
Deus.
 “E a paz de Deus, 
que ultrapassa toda a 
compreensão, guardará 
os vossos corações e os 
vossos pensamentos em 
Cristo Jesus” (Fl 4,7).
 Deus abençoe a 
todos!

Espírito Santo,
06 de fevereiro de 2017

Ouça na Rádio Catedral:

Vinde e Vede
Uma leitura orante da Bíblia

com Pe. Geraldo Dondici Vieira

de Segunda à Sexta
às 6h30 e às 12h40
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Construir pontes ou muros?

 Na busca de so-
lução de nossos proble-
mas, somos tentados a 
procurar alternativas, 
nem sempre ideais. Mui-
tas vezes, é difícil deci-
dir. Os muros continu-
am sendo usados, tendo 
na história uma série de 
exemplares. Por motivos 
diversos, existem mura-
lhas na China, o Muro 
das Lamentações em 
Jerusalém, o Muro de 
Berlim que ajudei a der-
rubar em 1990, quando 
estuda em Roma. Tenho 
comigo algumas peque-

nas partes do referido 
muro, que utilizei para 
fazer um crucifixo coro-
ado com arame farpado, 
pedaço que pude obter 
daquele enorme rolo 
que corria sobre a mura-
lha para dificultar ainda 
mais a comunicação en-
tre os regimes comunis-
ta, ao leste, e democra-
cia capitalista a oeste. 
A razão do crucifixo foi 
perpetuar a memória 
da desilusão da história 
socialista ateia, ao lado 
de uma democracia ca-
pitalista selvagem, que 
constituem ameaças à 
liberdade e à dignidade 
humanas. Cristo conti-
nua padecendo a morte 
em pleno século XX e 
XXI, sofrendo na carne 
as opções dos homens 
que teimam em buscar 
soluções, muitas vezes 
equivocadas. Graças a 
Deus, aquele muro foi 
posto abaixo depois de 

derrotas de sistemas to-
talitários em várias par-
tes do mundo. 
 Na verdade, as 
filosofias sociológicas 
do século XIX, com cer-
tas afirmações empol-
gantes, não consegui-
ram provar sua eficácia 
na prática. Contudo, a 
questão não está fecha-
da. A busca de solução 
é um apelo constante na 
história humana. Os re-
gimes políticos andam 
em crise por todos os la-
dos. Lamentavelmente, 
se apela para outros mu-
ros hoje em dia, como o 
dos Estados Unidos em 
relação ao México e o de 
Israel com a comunida-
de Palestina.  
 O Papa Francis-
co tem falado em pontes 
como instrumentos mui-
to mais eficientes que os 
muros. Há poucos dias, 
disse: “Todos os muros 
caem, todos. Não nos 

devemos enganar. Con-
tinuemos a trabalhar 
para construir pontes 
entre os povos. Pontes 
que nos permitam der-
rubar os muros da ex-
clusão e da exploração. 
Enfrentemos o terror 
com amor.”
 Num mundo 
onde o fenômeno ter-
rível de migrações em 
massa tem assustado 
a humanidade inteira, 
e onde a violência e o 
terror ameaçam a paz, 
é preciso uma resposta 
corajosa, mas que dimi-
nua as tensões e não que 
acirre os ânimos. Fran-
cisco lamenta-se pelo 
crescimento da xenofo-
bia e da intolerância e 
as classifica como resul-
tado do medo. Em sua 
sabedoria natural, e sua 
espiritualidade lumino-
sa, o Sucessor de Pedro 
ensina; “A misericórdia 
não é fácil. Ela requer 

coragem.” 
 Para alento de to-
dos, recorda que Jesus 
nos disse: “Não tenham 
medo”. “A misericórdia, 
afirma o Papa, é muito 
mais eficaz que os anti-
depressivos, ansiolíti-
cos, os muros, as redes, 
os alarmes e as armas. 
E é grátis. É um dom de 
Deus!” 
 Estas palavras do 
Sucessor de Pedro são 
necessárias ao mundo 
de hoje. Todos as po-
dem escutar e acolhê-
las, independente de 
religião, de raça e de 
posições políticas. Elas 
são carregadas de sabe-
doria que vem do alto e 
podem nos conduzir a 
novos caminhos que nos 
levarão à paz. 
 Que vença a for-
ça da misericórdia, pois 
ela é o rosto de Cristo na 
tela da humanidade atu-
al.

 No último dia 13 de 
fevereiro, segunda-feira, o 
Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antô-
nio Moreira, presidiu uma 
Missa em Ação de Graças 
pela nova gestão da Fundação 
Maria Mãe. Os membros dos 
Conselhos Curador, Fiscal e 
Diretor foram eleitos em no-
vembro de 2016 e tomaram 
posse no último dia 07 de fe-
vereiro.
 Vanessa Maria Far-
nezi foi reeleita para o cargo 
de Diretora-Presidente da 
instituição, e agora tem os 

Diáconos José Maria Pereira 
Guerra e Adelmo Resende 
de Carvalho como Diretor 
Vice-Presidente e Diretor-
Financeiro, respectivamente. 
Os eleitos terão quatro anos 
de mandato.
 A Fundação Maria 
Mãe é a mantenedora da Obra 
dos Pequeninos de Jesus e 
também administra a Casa de 
Passagem para Mulheres em 
Situação de Rua e em Trân-
sito, em parceria com a Pre-
feitura de Juiz de Fora. Após 
a visita, o Arcebispo recebeu 
uma carta de agradecimento 

da fundação. Leia a seguir:

Dom Gil,
 Venho agradecer 
sua disposição de vir dar a 
benção a nova diretoria dos 
Pequeninos de Jesus. Suas 
homilias são repletas de sabe-
doria e de fácil entendimento. 
O senhor faz-se entender o 
mais humilde dos servos de 
Deus.
Agradeço muito a Deus por 
tê-lo colocado em minha 
vida, um Bispo que tem alma 
divina e coração humano.
 Parabéns por sua 
determinação, atitude e essa 
autoridade mansa, que não é 
preciso um tom de voz mais 
alto, mas se impõe.
 É como diz o povo: 
"É perto dos bons que a gente 
fica ‘mió’", muito bom ficar 
ao seu lado e aproveitar seus 
dons, sua Luz!
 Que o Espirito San-
to te ilumine cada vez mais e 
que sua vida seja um exem-
plo para muitos de nós, que 
acompanhamos seus passos.

Vanessa Maria Farnezi
Diretora-Presidente

Dom Gil preside Missa em Ação de Graças por
novos Conselheiros da Fundação Maria Mãe

Confira a composição dos conselhos:

Conselho Diretor

Vanessa Maria Farnezi
Diretora-Presidente

Diácono José Maria Pereira Guerra
Diretor Vice-Presidente

Diácono Adelmo Resende De Carvalho
Diretor-Financeiro

Conselho Fiscal
Celso Sodré

Diácono José Getúlio de Sá Cavalcante
Anézio Julio De Souza e Silva

Suplentes
Diácono Paulo Roberto Faria

Diácono Jorge Luís Lopes Dos Santos
Maria Da Silva Dani

Conselho Curador
Maria Lucia Nogueira

Ana Lucia Schultz
Marlene Lucindo do Nascimento
Vicente De Paulo do Nascimento

Celia Aparecida Cassiano
Adriano Alves Da Silva

Auxiliadora Das Graças De Moura (Dodora)
Hellen Christine T. de Carvalho

Waldeci Rodrigues da Silva
Katia Simone de Souza

Vanderleia Fernandes Dutra Vicente
Omar José dos Santos

Rita Maria Alves Spagnolo
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 Durante o carna-
val, é comum que grupos 
ligados à Igreja Católica 
realizem eventos com o in-
tuito de passarem os quatro 
dias que antecedem o início 
do período da Quaresma 
próximos a Deus. Este ano 
não será diferente. Confira, 
abaixo, uma lista de even-
tos:

Oásis de Carnaval
RCC

 A Renovação Caris-
mática Católica da Arqui-
diocese de Juiz de Fora vai 
realizar, de 26 a 28 de feve-
reiro, o Oásis de Carnaval 
2017. A entrada no evento, 
que será realizado na Igreja 
Matriz da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, será 
gratuita todos os dias.
 O encontro terá 
como tema "Meu espírito 
exulta de alegria", versí-
culo da passagem de Lucas 
1, 47. Estarão presentes o 
Orientador Espiritual da 
RCC, Pe. Gilson de Olivei-
ra, e o Pároco da Igreja da 
Glória, Pe. Sérgio Luiz e Sil-
va, CSsR. A Celebração Eu-
carística da segunda-feira, 
dia 27, será presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira.
 A Igreja Matriz da 
Paróquia Nossa Senhora 

de Lourdes fica na Avenida 
Juscelino Kubitschek, 790 
– bairro Francisco Bernar-
dino, em Juiz de Fora.

Reviver
Obra Shalom Juiz de Fora

 O Reviver é o en-
contro de Carnaval da Co-
munidade Católica Shalom 
e será realizado entre os 
dias 26 e 28 de fevereiro, na 
Igreja Matriz da Paróquia 
São Pedro, em Juiz de Fora. 
 A entrada será gra-
tuita e todos os dias as ati-
vidades terão início às 9h. 
O endereço da Matriz São 
Pedro é Av. Senhor dos Pas-
sos, 1592 – bairro São Pe-
dro, em Juiz de Fora.

Júbilo
Comunidade Resgate

 A Comunidade Res-

gate realiza, de 25 a 28 de fe-
vereiro, mais uma edição do 
Júbilo – Acampamento 
de Carnaval com Cristo. 
O Centro de Evangelização 
da Comunidade sediará o 
evento, que é aberto a to-
das as idades e contará com 
programação durante todo 
o dia, com palestras, dinâ-
micas, shows, luau, oração 
e Santa Missa.
 Haverá espaço de 
camping e praça de alimen-
tação funcionando todos os 
dias. Aqueles que quiserem 
acampar no local precisam 
fazer inscrição e o pagamen-
to de uma taxa única, no va-
lor de R$10 por pessoa. As 
inscrições podem ser feitas 
na Comunidade Resgate.
 O Centro de Evan-
gelização da Comunidade 
Resgate fica na BR-267, Km 
82 (antigo Hotel Fazenda 
São Fidélis), em Chácara 

(MG).

Retiro de Carnaval
RenaC

 Entre os dias 25 de 
fevereiro e 1º de março, o 
Grupo Jovem Renac (Re-
nascendo no Amor de Cris-
to), pertencente à Catedral 
Metropolitana, promoverá 
seu tradicional Retiro de 
Carnaval. 
 Os interessados 
devem se inscrever na re-
cepção da Catedral Metro-
politana. É necessário o 
pagamento de uma taxa de 
R$ 70 ou R$ 65 e um litro 
de leite ou um pacote de 
biscoito (maisena ou água e 
sal). O valor da inscrição in-
clui a estadia na granja e as 
refeições em todos os dias 
de encontro. Para quem não 
tem condições de pagar, o 
RenaC está oferecendo rifas 

Grupos da Arquidiocese promovem retiros e encontros no carnaval
para que a pessoa venda e 
custeie a taxa de inscrição.
 Podem participar 
jovens com idades entre 15 
e 30 anos e as vagas são li-
mitadas. O encontro será 
realizado na Granja das 
Flores, localizada na Rua A, 
419 – bairro Viña Del Mar, 
em Juiz de Fora.

Associação da Divina 
Misericórdia 

 A Associação da 
Divina Misericórdia de São 
João Nepomuceno (MG) 
promove seu retiro de car-
naval de 25 a 28 de feve-
reiro. O encontro, que será 
realizado na Chácara Santa 
Bárbara, localizada na es-
trada entre São João e Rio 
Novo (MG), terá como tema 
“Deus conduz a nossa histó-
ria!”.
 As inscrições para 
o evento já estão abertas e 
as vagas são limitadas. Os 
interessados devem procu-
rar a Associação da Divina 
Misericórdia ou os grupos 
de oração. Podem partici-
par pessoas de todas as ida-
des. Será cobrada taxa de 
R$ 60 para adultos e R$ 20 
para crianças de 7 a 11 anos, 
para cobrir despesas com 
a alimentação do evento. 
Crianças de até 6 anos não 
pagam.

 No último dia 13 
de fevereiro, segunda-
feira, foi solenemente 
instalado, em Juiz de 
Fora, o Seminário São 
João XXIII da Diocese 
de Valença, a convite do 
Arcebispo Metropolita-
no de Juiz de Fora, Dom 
Gil Antônio Moreira, ao 
Bispo Diocesano daque-
la Diocese, Dom Nelson 
Francelino Ferreira. Os 
seminaristas de Valença 
já estudavam e residiam 
no Seminário Arquidio-
cesano Santo Antônio 
desde 2013. Terão, ago-
ra, sua residência própria 
nas dependências anexas 
à Igreja de São Geraldo, 
pertencentes à Mitra Ar-
quidiocesana de Juiz de 
Fora, no bairro Fábrica, 
onde poderão ter forma-
ção mais personalizada, 
através das orientações 
próprias daquela Igreja 
Particular, prosseguindo 
sua formação acadêmica 
no mencionado Seminá-

Instalação do Seminário São João XXIII, da Diocese de Valença. Foto: Leandro Novaes

Arquidiocese de Juiz de Fora acolhe Seminário
São João XXIII, da Diocese de Valença (RJ)

rio Arquidiocesano. Na 
referida casa, agora ce-
dida em caráter de em-
préstimo através de um 
convênio, funcionou an-
teriormente o Seminário 

da Diocese de São João 
Del Rei, por 28 anos.
 Durante a solene 
celebração de instalação, 
o Bispo Diocesano de Va-
lença, Dom Nelson Fran-

celino Ferreira, agradeceu 
penhoradamente a Dom 
Gil pela cessão da casa e 
pela simpática acolhida, 
o que considera um gesto 
de autêntica eclesialida-

de. O Arcebispo de Juiz 
de Fora, por sua vez, afir-
mou que “é uma grande 
alegria receber o Seminá-
rio de Valença, buscando 
aperfeiçoar sempre mais 
a comunhão eclesial, o 
espírito de mútua ajuda e 
o elã missionário”.
 A instalação do 
referido Seminário vem 
somar-se a várias outras 
comunidades de semina-
ristas existentes em Juiz 
de Fora, pertencentes a 
outras Dioceses e Con-
gregações religiosas, com 
a finalidade de formar os 
futuros presbíteros, to-
dos recebendo formação 
acadêmica e espiritual no 
conceituado Seminário 
da Arquidiocese juiz-fo-
rana. 
 Após a solenidade 
de instalação, todos os 
presentes participaram 
de um almoço de confra-
ternização, a convite do 
Reitor da instituição, Pe. 
Marcos Silvestre.
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Mensagem do Papa Francisco
para a Quaresma 2017

Catequese do Papa

“A Palavra é um dom. O outro é um dom”

Amados irmãos
e irmãs

 A Quaresma é um 
novo começo, uma estrada 
que leva a um destino se-
guro: a Páscoa de Ressur-
reição, a vitória de Cristo 
sobre a morte. E este tem-
po não cessa de nos dirigir 
um forte convite à conver-
são: o cristão é chamado a 
voltar para Deus “de todo o 
coração” (Jl 2, 12), não se 
contentando com uma vida 
medíocre, mas crescen-
do na amizade do Senhor. 
Jesus é o amigo fiel que 
nunca nos abandona, pois, 
mesmo quando pecamos, 
espera pacientemente pelo 
nosso regresso a Ele e, com 
esta espera, manifesta a sua 
vontade de perdão.
 A Quaresma é o 
momento favorável para 
intensificarmos a vida es-
piritual através dos meios 
santos que a Igreja nos 
propõe: o jejum, a oração e 
a esmola. Na base de tudo 
isto, porém, está a Palavra 
de Deus, que somos con-
vidados a ouvir e meditar 
com maior assiduidade 
neste tempo. Aqui queria 
deter-me, em particular, na 
parábola do homem rico e 
do pobre Lázaro (cf. Lc 16, 
19-31). Deixemo-nos ins-
pirar por esta página tão 
significativa, que nos dá a 
chave para compreender 
como temos de agir para 
alcançarmos a verdadeira 
felicidade e a vida eterna, 
incitando-nos a uma since-
ra conversão.

1. O outro é um dom

 A parábola inicia 
com a apresentação dos dois 
personagens principais, 
mas quem aparece descrito 
de forma mais detalhada é 
o pobre: encontra-se numa 
condição desesperada e 
sem forças para se solevar, 
jaz à porta do rico na espe-
rança de comer as migalhas 
que caem da mesa dele, tem 
o corpo coberto de chagas, 
que os cães vêm lamber. 
Enfim, o quadro é sombrio, 
com o homem degradado e 
humilhado.
 A cena revela-se 

ainda mais dramática, quan-
do se considera que o pobre 
se chama Lázaro, um nome 
muito promissor, pois sig-
nifica, literalmente, “Deus 
ajuda”. Não se trata de uma 
pessoa anônima; antes, tem 
traços muito concretos e 
aparece como um indivíduo 
a quem podemos atribuir 
uma história pessoal. En-
quanto Lázaro é como que 
invisível para o rico, a nossos 
olhos aparece como um ser 
conhecido e quase de família, 
torna-se um rosto; e, como 
tal, é um dom, uma riqueza 
inestimável, um ser querido, 
amado, recordado por Deus, 
apesar da sua condição con-
creta ser a de uma escória 
humana.
 Lázaro nos ensina 
que o outro é um dom. A 
justa relação com as pesso-
as consiste em reconhecer, 
com gratidão, o seu valor. O 
próprio pobre à porta do rico 
não é um empecilho fasti-
dioso, mas um apelo a con-
verter-se e mudar de vida. 
O primeiro convite que nos 
faz esta parábola é o de abrir 
a porta do nosso coração ao 
outro, porque cada pessoa é 
um dom, seja ela o nosso vi-
zinho ou o pobre desconheci-
do. A Quaresma é um tempo 
propício para abrir a porta a 
cada necessitado e nele re-
conhecer o rosto de Cristo. 
Cada um de nós encontra-o 
no próprio caminho. Cada 
vida que se cruza conosco é 
um dom e merece aceitação, 
respeito, amor. A Palavra de 
Deus nos ajuda a abrir os 
olhos para acolher a vida e 
amá-la, sobretudo quando 
é frágil. Mas, para se poder 
fazer isto, é necessário tomar 
a sério também aquilo que o 
Evangelho nos revela a pro-
pósito do homem rico.

2. O pecado cega-nos

 A parábola põe em 
evidência, sem piedade, as 
contradições em que vive o 
rico. Este personagem, ao 
contrário do pobre Lázaro, 
não tem um nome, é quali-
ficado apenas como “rico”. 
A sua opulência manifesta-
se nas roupas, de um luxo 
exagerado, que usa. De fato, 
a púrpura era muito aprecia-

da, mais do que a prata e o 
ouro, e por isso se reservava 
para os deuses e os reis. O 
linho fino era um linho espe-
cial que ajudava a conferir à 
posição da pessoa um caráter 
quase sagrado. Assim, a ri-
queza deste homem é exces-
siva, inclusive porque exibida 
habitualmente: “Fazia todos 
os dias esplêndidos banque-
tes”. Entrevê-se nele, dra-
maticamente, a corrupção 
do pecado, que se realiza em 
três momentos sucessivos: o 
amor ao dinheiro, a vaidade 
e a soberba.
 O apóstolo Paulo diz 
que “a raiz de todos os males 
é a ganância do dinheiro” (1 
Tm 6, 10). Esta é o motivo 
principal da corrupção e uma 
fonte de invejas, contendas e 
suspeitas. O dinheiro pode 
chegar a nos dominar até ao 
ponto de se tornar um ídolo 
tirânico. Em vez de instru-
mento ao nosso dispor para 
fazer o bem e exercer a soli-
dariedade com os outros, o 
dinheiro nos pode subjugar, 
a nós e ao mundo inteiro, 
numa lógica egoísta que não 
deixa espaço ao amor e difi-
culta a paz.
 Depois, a parábola 
nos mostra que a ganância 
do rico o faz vaidoso. A sua 
personalidade vive de apa-
rências, fazendo ver aos ou-
tros aquilo que se pode per-
mitir. Mas a aparência serve 
de máscara para o seu vazio 
interior. A sua vida está pri-
sioneira da exterioridade, da 
dimensão mais superficial e 
efêmera da existência.
 O degrau mais baixo 
desta deterioração moral é 
a soberba. O homem se ves-
te como se fosse um rei, si-
mula a posição de um deus, 
esquecendo-se que é um 
simples mortal. Para o ho-
mem corrompido pelo amor 
das riquezas, nada mais 
existe além do próprio eu e, 
por isso, as pessoas que o ro-
deiam não caem sob a alçada 
do seu olhar. Assim, o fruto 
do apego ao dinheiro é uma 
espécie de cegueira: o rico 
não vê o pobre esfomeado, 
chagado e prostrado na sua 
humilhação.
 Olhando para esta 
figura, compreende-se por 
que motivo o Evangelho é 

tão claro ao condenar o amor 
ao dinheiro: “Ninguém pode 
servir a dois senhores: ou 
não gostará de um deles e es-
timará o outro, ou se dedica-
rá a um e desprezará o outro. 
Não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro” (Mt 6, 24).

3. A Palavra é um dom

 O Evangelho do ho-
mem rico e do pobre Lázaro 
ajuda a nos prepararmos bem 
para a Páscoa que se apro-
xima. A liturgia de Quarta-
Feira de Cinzas convida-nos 
a viver uma experiência se-
melhante à que faz de forma 
tão dramática o rico. Quando 
impõe as cinzas sobre a cabe-
ça, o sacerdote repete estas 
palavras: “Lembra-te, ho-
mem, que és pó da terra e à 
terra hás de voltar”. De fato, 
tanto o rico como o pobre 
morrem, e a parte principal 
da parábola desenrola-se no 
Além. De um momento para 
o outro, os dois personagens 
descobrem que nós “nada 
trouxemos ao mundo e nada 
podemos levar dele” (1 Tm 6, 
7).
 Também o nosso 
olhar se abre para o Além, 
onde o rico tece um longo 
diálogo com Abraão, a quem 
trata por “pai”, dando mos-
tras de fazer parte do povo de 
Deus. Este detalhe torna ain-
da mais contraditória a sua 
vida, porque até agora nada 
se disse da sua relação com 
Deus. Com efeito, na sua 
vida, não havia lugar para 
Deus, sendo ele mesmo o seu 
único deus.
 Só no meio dos tor-
mentos do Além é que o rico 
reconhece Lázaro e queria 
que o pobre aliviasse os seus 
sofrimentos com um pouco 
de água. Os gestos solicita-
dos a Lázaro são semelhan-
tes aos que o rico poderia ter 
feito, mas nunca fez. Abraão, 
porém, explica-lhe: “Rece-
beste os teus bens na vida, 
enquanto Lázaro recebeu 
somente males. Agora, ele 
é consolado, enquanto tu és 
atormentado”. No Além, se 
restabelece uma certa equi-
dade, e os males da vida são 
contrabalançados pelo bem.
 Mas a parábola con-
tinua, apresentando uma 

mensagem para todos os 
cristãos. De fato, o rico, que 
ainda tem irmãos vivos, 
pede a Abraão que man-
de Lázaro avisá-los; mas 
Abraão respondeu: “Têm 
Moisés e os Profetas; que os 
ouçam”. E, à sucessiva obje-
ção do rico, acrescenta: “Se 
não dão ouvidos a Moisés 
e aos Profetas, tão pouco se 
deixarão convencer, se al-
guém ressuscitar dentre os 
mortos”.
 Deste modo, se pa-
tenteia o verdadeiro proble-
ma do rico: a raiz dos seus 
males é não dar ouvidos 
à Palavra de Deus; isto 
levou-o a deixar de amar a 
Deus e, consequentemen-
te, a desprezar o próximo. 
A Palavra de Deus é uma 
força viva, capaz de suscitar 
a conversão no coração dos 
homens e orientar de novo 
a pessoa para Deus. Fechar 
o coração ao dom de Deus 
que fala, tem como conse-
quência fechar o coração ao 
dom do irmão.
 Amados irmãos 
e irmãs, a Quaresma é o 
tempo favorável para nos 
renovarmos, encontrando 
Cristo vivo na sua Palavra, 
nos Sacramentos e no pró-
ximo. O Senhor – que, nos 
quarenta dias passados no 
deserto, venceu as ciladas 
do Tentador – nos indica 
o caminho a seguir. Que o 
Espírito Santo nos guie na 
realização de um verdadei-
ro caminho de conversão, 
para redescobrirmos o dom 
da Palavra de Deus, ser-
mos purificados do pecado 
que nos cega e servirmos 
Cristo presente nos irmãos 
necessitados. Encorajo 
todos os fiéis a expressar 
esta renovação espiritual, 
inclusive participando nas 
Campanhas de Quaresma 
que muitos organismos 
eclesiais, em várias partes 
do mundo, promovem para 
fazer crescer a cultura do 
encontro na única família 
humana. Rezemos uns pe-
los outros para que, partici-
pando na vitória de Cristo, 
saibamos abrir as nossas 
portas ao frágil e ao pobre. 
Então, poderemos viver e 
testemunhar em  plenitude 
a alegria da Páscoa.



6   FOLHA MISSIONÁRIA   6  

 A Pastoral dos Sur-
dos da Arquidiocese de 
Juiz de Fora abrirá inscri-
ções para o Curso de Li-
bras (Língua Brasileira de 
Sinais) nas cidades de Juiz 
de Fora e Santos Dumont 
(MG). Em ambos os locais, 
as aulas abarcarão teoria e 
prática, com a presença de 
instrutores surdos. O iní-
cio das aulas está previsto 

para 04 de março.
 A carga horária do 
curso, que se divide entre 
os níveis ‘Básico I’, ‘Bá-
sico II’ e Conversação, é 
de 120h/aula em todos 
os níveis, com duração de 
um ano cada um. Serão 
emitidos certificados aos 
participantes com 75% de 
frequência.
 O valor da mensa-
lidade será R$ 90 para ou-
vintes e R$ 45 para surdos, 
sendo que este tem direito 
a ser acompanhado por 
um familiar, que pagará 
o mesmo valor. Também 
é necessário o pagamento 
de uma taxa de matrícula 
de R$ 90.

Pastoral dos Surdos
oferece Curso de Libras

 No último dia 10 
de fevereiro, o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz 
de Fora, Dom Gil Antô-
nio Moreira, celebrou o 
Sacramento da Crisma 
para 87 jovens e adul-
tos da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, do 
Bairro Francisco Ber-
nardino. A Crisma foi 
realizada durante a cele-
bração do último dia da 
novena em honra à pa-
droeira dos enfermos.
 Durante a mis-
sa, ao recordar o dia de 
Nossa Senhora de Lour-
des, Dom Gil ressaltou a 
importância de Maria na 
história da Salvação, na 

vida pessoal de Jesus, o 
Salvador, e na vivên-
cia das comunidades. 
No fim da celebração, o 
Arcebispo foi homena-
geado com uma canção 
e um presente dos paro-
quianos.
 No decorrer da 
novena deste ano, a Pa-
róquia Nossa Senhora 
de Lourdes recebeu em 
seus ofertórios doações 
de fraldas geriátricas, 
materiais de higiene pes-
soal, limpeza e caixas de 
leite. As doações já co-
meçaram a ser entregues 
ao Abrigo Santa Helena 
e ao Lar de Idosos Luiza 
de Marilac.

Dom Gil celebra Crisma durante novena em honra a Nossa Senhora de Lourdes
Colaboração: Pascom - Paróquia N. S. Lourdes

Celebração reuniu milhares de fiéis na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
Foto: Pascom - Paróquia N. S. Lourdes

 No último dia 15 
de fevereiro, quarta-feira, 
o Secretário Executivo de 
Pastoral da Arquidiocese 
de Juiz de Fora, Pe. Eve-
raldo José Sales Borges, 
representou o Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira, em au-
diência pública realizada 
na Câmara Municipal de 
Juiz de Fora. Na ocasião, 
foram discutidas as ações 
de prevenção realizadas 
pela Prefeitura de Juiz de 
Fora no combate ao mos-
quito Aedes aegypti e às 
doenças por ele transmi-
tidas.
 Estiveram pre-
sentes na audiência pú-
blica representantes da 
administração direta e 
indireta do município, do 
Exército, de lideranças 
comunitárias, de bair-
ros e conselhos, além da 
maioria dos vereadores. 

Secretário Executivo de Pastoral participa 
de audiência pública sobre a dengue em 

Juiz de Fora

Audiência sobre a dengue, um dos principais problemas de saúde pública atualmente
Foto: Danielle Quinelato

A Secretária de Saúde de 
Juiz de Fora, Elizabeth 
Jucá, e o Subsecretário 
de Vigilância em Saúde, 
Rodrigo Almeida, fize-
ram colocações e respon-
deram a perguntas dos 
presentes sobre o tema 
abordado.
 Pe. Everaldo res-
saltou que a Igreja Cató-
lica em Juiz de Fora per-
correrá, juntamente com 
as autoridades civis e mi-
litares, o caminho em di-
reção à defesa da vida, o 
que inclui a luta contra a 
proliferação do Aedes ae-
gypti. O sacerdote ainda 
citou a Encíclica “Lauda-
to Si”, do Papa Francisco, 
que inspirou a Campanha 
da Fraternidade de 2016 
e a deste ano. “Na me-
dida em que cuidamos 
da interação do homem 
com o ambiente onde ele 
vive, para que a intera-

ção não seja nociva, com 
certeza eliminamos os 
focos da proliferação de 
doenças”.
 No fim da audiên-
cia, a Secretária Munici-
pal de Saúde anunciou 
que, a partir de março, 
será testada em Juiz de 
Fora a presença do mos-
quito geneticamente mo-
dificado. Ao procriar com 
as fêmeas selvagens do 
Aedes aegypti - respon-
sáveis pela incubação e 
transmissão dos vírus da 
dengue, chikungunya e 
zika - o inseto, produzido 
em laboratório, faz com 
elas gerem descenden-
tes que morrem antes de 
chegarem à vida adulta, 
reduzindo a população 
total do mosquito. Os 
testes serão feitos, no 
primeiro momento, em 
três regiões endêmicas 
da cidade.
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Entretenimento e Catequese

Caça-palavras

 Mais de 1.500 ho-
mens da Arquidiocese de 
Juiz de Fora participaram, 
no último dia 18 de feverei-
ro, da IX Romaria do Ter-
ço dos Homens ao Santuá-
rio Nacional de Aparecida. 
Os grupos, oriundos de 
diversas cidades de nossa 
Igreja Particular, pegaram 
estrada em direção à casa 
da Padroeira do Brasil na 
noite de sexta-feira (17), 
em 27 ônibus e 14 vans, 
além de carros particula-
res.
 Os romeiros che-
garam na manhã de sá-
bado (18) ao Santuário 
Nacional. Durante o dia, 
milhares de homens pre-
sentes participaram de 
momentos de acolhida e 
reflexão, Vigília Mariana 

e Adoração ao Santíssimo 
Sacramento. 
 Às 10h30, a Missa 
Solene foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano 
de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, que é o 
Bispo Referencial da CNBB 
para o Terço dos Homens. 
A celebração foi transmiti-
da ao vivo pela TV Apare-
cida. À tarde, houve reza 
do Santo Terço e a consa-
gração dos homens à Nos-
sa Senhora Aparecida.
 Inscreveram-se e 
participaram desta IX Ro-
maria Nacional ao Santuá-
rio de Aparecida, mais de 
70 mil pessoas, celebran-
do, com júbilo, os 300 anos 
do encontro da imagem de 
Nossa Senhora nas águas 
do rio Paraíba do sul.

Milhares de homens da Arquidiocese 
participam de romaria ao Santuário 

Nacional
Participe!

Missa das Cinzas e
lançamento oficial da

Campanha da
Fraternidade 2017

1º de março, às 19h
Quarta-feira de Cinzas

na Catedral Metropolitana
de Juiz de Fora

Celebração presidida por
Dom Gil Antônio Moreira
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Homenagens Especiais

Dom João Bosco Barbosa Souza
Bispo Diocesano de Osasco (SP) e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Padre João Ramalho Filho
Estimado Padre da Arquidiocese de Juiz de Fora

Dom João Bosco Barbosa de Souza. Foto: Divulgação

Pe. João Ramalho Filho. Foto: Leandro Novaes

 Nasceu em 08 de 
dezembro de 1952, em 
Guaratinguetá (SP), no 
Vale do Paraíba. Seus pais 
eram cristãos fervorosos, 
membros da Ordem Ter-
ceira de São Francisco e 
frequentavam a Igreja de 
Nossa Senhora das Graças, 
dirigida pelos Francisca-

nos.
 A vocação religiosa 
de João Bosco manifestou-
se muito cedo. Aos 11 anos 
de idade, João Bosco já 
preparava as malas para 
entrar no Seminário Fran-
ciscano de Santo Antônio, 
em Agudos (SP). Lá ficou 
até os 18 anos, quando, 

terminado o segundo grau, 
tornou-se noviço e passou 
um ano em Santa Catarina, 
na cidade de Rodeio. No 
dia 20 de janeiro de 1972, 
fez a sua primeira profis-
são religiosa, tornando-se 
frade franciscano.
 Os estudos de Filo-
sofia e Teologia foram fei-
tos em Petrópolis (RJ), no 
Instituto Filosófico e Teo-
lógico Franciscano. A Pro-
fissão perpétua aconteceu 
em Agudos, no dia de São 
Francisco, 04 de outubro 
de 1975, quando a Provín-
cia Franciscana da Imacu-
lada Conceição celebrava 
os 300 anos de existência.
 Frei João Bosco 
recebeu a Ordem do Dia-
conato em 06 de novem-
bro de 1976. A Ordenação 
Sacerdotal aconteceu em 
Guaratinguetá, sua terra 
natal, no dia 07 de janeiro, 
Festa dos Santos Reis, em 
1978. Nos primeiros vinte 
anos de padre, Frei João 
Bosco trabalhou entre São 
Paulo e Rio de Janeiro. 
Frequentou ainda o curso 
de Jornalismo na Pontifí-
cia Universidade Católica 

de São Paulo.
 Frei João Bosco 
dirigiu uma produtora de 
materiais audiovisuais ca-
tequéticos e didáticos, cha-
mada Sono-Viso. Em 1995, 
voltou novamente a São 
Paulo, na mesma paróquia 
de São Francisco, para um 
período de mais três anos 
como Pároco. 
 Em 1996, foi esco-
lhido pela Província Fran-
ciscana para ser Diretor de 
uma rede de Rádio e TV 
sediada em Pato Branco 
(PR). Foram sete anos pre-
sidindo a Fundação Cultu-
ral Celinauta e trabalhando 
também como Pároco na 
Matriz de São Pedro Após-
tolo, naquela cidade (2000 
– 2004).
 De volta a São Pau-
lo, para um terceiro perí-
odo de Pároco na mesma 
paróquia de São Francisco 
de Assis da Vila Clementi-
no, Frei João Bosco rece-
beu a nomeação do Papa 
Bento XVI para se tornar 
o segundo Bispo de União 
da Vitória. Guaratinguetá, 
terra do primeiro santo 
brasileiro, Frei Galvão, vê 

assim chegar ao episco-
pado o seu terceiro filho 
em União da Vitória, uma 
Diocese jovem, de apenas 
30 anos, que acolheu, com 
alegria, o seu segundo Bis-
po.
 Seu lema episcopal 
é “Cristo nossa Vitória”. 
Aponta para aquele que é o 
centro, a meta e o método 
de todo pastoreio. “Não te-
nho outra coisa a ensinar 
a não ser Cristo crucifica-
do e ressuscitado” (1Cor 
1,23).
 Em 16 de abril de 
2014, o Papa Francisco 
nomeou Frei João Bosco 
como Bispo da Diocese de 
Osasco (SP). Tomou posse 
no dia 20 de julho de 2014, 
sendo o terceiro Bispo da 
Diocese que no mesmo ano 
celebrava o seu jubileu de 
25 anos.
 Durante a 53ª As-
sembleia Geral em Apareci-
da (SP), realizada em abril 
de 2015, foi eleito para o 
cargo de Presidente da Co-
missão Episcopal Pastoral 
para a Vida e a Família da 
Conferência Nacional dos 
Bispo do Brasil (CNBB).

 Padre João Rama-
lho Filho nasceu em São 
João Del Rey (MG), em 
22 de maio de 1931, filho 
de João Evangelista Ra-
malho e Conceição Dias 
Ramalho. Foi batizado 
em sua cidade natal, na 
Matriz Nossa Senhora do 
Pilar.
 Estudou no Co-
légio São João – Sale-
sianos – em São João 
Del Rey, onde também 
fez o curso de Filosofia 
(1952-1954). Mais tarde, 
foi para São Paulo (SP) e 
cursou Teologia no Estu-
dantado Teológico Pio XI 
(1958-1961). É também 
licenciado em Letras 
Anglo-Germânicas pela 
Faculdade Dom Bosco de 
Ciências e Letras de São 

João Del Rey (MG).
 Foi ordenado pa-
dre em dia 08 de dezem-
bro de 1961 pelas mãos 
do então Bispo Auxiliar 
de São Paulo, Dom Vi-
cente Ângelo Zioni. Era 
padre salesiano, deixan-
do a Congregação em 
1967. Com licença da 
Santa Sé, afastou-se do 
ministério e casou-se, 
mas posteriormente vol-
tou ao exercício do sacer-
dócio com autorização 
da mesma, obedecendo 
em tudo os critérios de 
Roma para tal.
 Padre João Ra-
malho veio para a Arqui-
diocese de Juiz de Fora 
em abril de 1985. Em 
nossa Igreja Particular, 
atuou na Paróquia São 

Sebastião, em Santos 
Dumont (1992-1993); foi 
Pároco em São José das 
Três Ilhas (1994); Cape-
lão do Mosteiro da San-
ta Cruz (1995); Vigário 
Paroquial da Catedral 
(1995-2002) e Vigário 
Paroquial da Paróquia 
São Geraldo, no bairro 
Teixeiras (2002).
 Atualmente, com 
85 anos de idade, reside 
no Lar Sacerdotal junto 
a outros padres e ao Ar-
cebispo. Este mês, nos-
so estimado padre está 
completando 55 anos de 
ordenação sacerdotal; 
portanto, temos a satis-
fação de parabenizá-lo 
por toda sua dedicação 
no exercício deste minis-
tério.


