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Mês de muitas novidades na
Arquidiocese de Juiz de Fora
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arquidiocesejuizdefora.org.br

e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf

 Na edição deste 
mês, destacamos a 8ª edi-
ção da Via-Sacra Jovem 
realizada pela Arquidio-
cese de Juiz de Fora no 
último dia 12 de março. 
Milhares de pessoas parti-
ciparam, primeiramente, 
da Santa Missa presidida 
pelo Arcebispo Metro-
politano, Dom Gil Antô-
nio Moreira, na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, 
na cidade alta. E, logo de-
pois, todos seguiram a pé 
em direção ao Morro do 
Cristo.
 Trazemos, tam-
bém, a visita de nossos 
seminaristas ao Museu 
Mariano Procópio, acom-
panhados de Dom Gil, do 
Reitor do Seminário, Pe. 
Roberto José da Silva, e 
do Formador da Comu-
nidade de Filosofia, Pe. 
Gleydson Pimenta.
 Em seu artigo, 
nesta edição o Arcebispo 
faz uma reflexão sobre o 
sentido de se fazer o je-
jum durante a Quaresma. 
E por falar em Quaresma, 
destacamos a Missa em 
Ação de Graças, realizada 
na Capela do Seminário 
Santo Antônio, quarta-
feira de cinzas, dia em que 
iniciamos o tempo qua-
resmal. Este ano, a data 
coincidiu com o aniversá-
rio de fundação do nosso 
Seminário, que completa 
91 anos.
 Não poderíamos 
nos esquecer do nosso 
querido Papa Francisco, 
que, completou quatro 
anos de pontificado. Pa-
rece pouco tempo, mas 
apontamos aqui várias 
iniciativas tomadas por 
ele até agora, sempre vi-
sando o bem da Igreja e 
de seu povo.
 Outro grande des-

taque desta edição é a co-
bertura da palestra sobre 
Ideologia de Gênero, que 
reuniu recentemente cen-
tenas de pessoas no audi-
tório Mater Ecclesiae, no 
prédio da Cúria Metro-
politana. Os palestrantes 
foram o Pe. Elílio de Faria 
Matos Júnior, Mestre em 
Filosofia pela Faculdade 
Jesuíta de Filosofia e Teo-
logia (FAJE), e o Dr. Eval-
do Elias Penna Gavazza, 
juiz da Vara de Execução 
Penal de Juiz de Fora.
 Mencionamos , 
também, a nomeação 
de Dom João Justino de 
Medeiros Silva – filho de 
nossa Igreja Particular 
– como Arcebispo Co-
adjutor da Arquidiocese 
de Montes Claros (MG) 
e do Monsenhor Vicente 
de Paula Ferreira, CSsR 
– com formação da Uni-
versidade Federal de Juiz 
de Fora – como Bispo Au-
xiliar de Belo Horizonte 
(MG).
 Temos, ainda, o 
registro de cerca de 60 
padres que participaram 
da primeira turma do Re-
tiro Espiritual do Clero, 
realizado no mês passado, 
com a pregação de Dom 
Armando Bucciol, Bispo 
da Diocese de Livramen-
to de Nossa Senhora (BA) 
e Presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a 
Liturgia da CNBB.
 E, para finalizar, 
nossas homenagens espe-
ciais a Dom Joel Portella 
Amado, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de São Se-
bastião do Rio de Janeiro, 
ordenado recentemente, e 
ao nosso estimado Padre 
Manoel de Paula Borges, 
que acaba de completar 
41 anos de sacerdócio. A 
todos, uma boa leitura!

Convite
 A Rádio Catedral promoverá o primeiro encontro dedicado 
aos amigos colaboradores, no dia 26 de março, a partir das 14hs, 
na Igreja São José (ao lado da Rádio Catedral), na Rua Dom Sil-
vério, 461 - Alto dos Passos.
 O evento será conduzido pelo Pe. Expedito, contará com a 
presença de padres convidados que são colaboradores da Rádio 
e será encerrado com a Santa Missa presidida pelo Diretor da 
Rádio Catedral, Pe. Antônio Camilo.
 Amigo Colaborador, participe. Este evento é para você!

 Na tarde do últi-
mo dia 09 de março, uma 
comitiva da Arquidiocese 
de Juiz de Fora visitou a 
Galeria “Maria Amália”, 
do Museu Mariano Pro-
cópio. O grupo, liderado 
pelo Arcebispo Metro-
politano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, 
teve a participação de 25 
seminaristas do Seminá-
rio Arquidiocesano Santo 
Antônio, do Reitor da ins-
tituição, Pe. Roberto José 
da Silva, e do Pe. Gleydson 
Pimenta, Formador da 
Comunidade de Filosofia.
 A comitiva foi re-
cepcionada pelo Dire-
tor-Superintendente do 
Museu, Antônio Carlos 
Duarte, e por Douglas 
Fasolato, Curador da ex-
posição “Esplendor das 
Formas: Esculturas no 
Acervo do Museu Maria-
no Procópio”. Fasolato foi 
o responsável pela visita 
guiada à galeria, explican-
do aos visitantes a história 

por trás de cada peça da 
mostra.
 Antônio Carlos 
Duarte, por sua vez, em 
sua fala de saudação ao 
grupo, ressaltou a honra 
em receber, no museu, 
padres, seminaristas e 
Dom Gil Antônio, que é 
membro do Conselho de 
Amigos da instituição. 
“Importante frisar, que, 
quando da constituição 
do Conselho de Amigos do 
museu, o grande mecenas 
e fundador do museu, Al-
fredo Lage, escolheu para 
fazer parte do conselho 
da época o então Bispo, 
Dom Justino. Então, há 
um sentido até de perma-
nência da Igreja junto ao 
museu”, afirmou Douglas. 
 Dom Gil explicou 
o objetivo da visita dos 
seminaristas dos cursos 
de Filosofia, Teologia e 
Propedêutico ao Museu 
Mariano Procópio, local 
de referências históricas 
e artísticas do país. “Nos-

sos seminaristas, que se 
preparam para serem pa-
dres, devem ter conheci-
mento amplo não só das 
matérias teológicas e reli-
giosas, mas também uma 
cultura geral ampla. Esta 
visita compõe o programa 
de formação dos nossos 
futuros padres no Seminá-
rio Santo Antônio”. O Ar-
cebispo também destacou 
a importância do conhe-
cimento, pelos aspirantes 
ao sacerdócio, do quanto a 
Igreja Católica contribuiu 
para a formação do povo 
e da edificação de toda a 
nação brasileira.
 O Museu Mariano 
Procópio foi parcialmen-
te reaberto à visitação em 
2016, com a exposição 
de esculturas na Galeria 
“Maria Amália”. A mostra 
conta com cerca de 200 
peças que fazem parte 
do acervo do museu. As 
demais dependências do 
local continuam fechadas 
para reformas.

Seminaristas visitam Museu Mariano Procópio, 
em Juiz de Fora, acompanhados de Dom Gil

Visita ao Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora. Foto: Danielle Quinelato
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Por que jejuar? Tem sentido?

 Iniciando a qua-
resma, a Igreja propõe 
a seus filhos um dia de 
jejum e abstinência de 
carne. O preceito se re-
petirá para Sexta-Feira 
Santa, celebrando a doa-
ção total de Cristo que se 
ofereceu no sacrifício da 
cruz para salvar a pessoa 
humana da força dege-
neradora do pecado.
 Jejum, segundo 
as orientações da Igreja, 
significa tomar uma úni-
ca refeição maior duran-
te o dia e, se necessário, 
alimentar-se mais um 
pouco em outra hora, 
porém em menos quan-
tidade. Sentir a falta do 
alimento, experimentar 
a fome é o que se consi-
dera jejum.
 A abstinência de 
carne, ou de outro ele-
mento que lhe dê espe-
cial prazer ao paladar, é 

pedida para os dois dias 
referidos, mas acon-
selhada para todas as 
sextas-feiras do ano, 
podendo-se, neste caso, 
escolher outra penitên-
cia.
 O jejum e a abs-
tenção de alimentos sa-
borosos, e outras mor-
tificações, são costumes 
antigos em quase todas 
as religiões. Os místi-
cos, os ascetas, os mon-
ges costumam sacrificar 
seus instintos, procuran-
do autodomínio, educa-
ção e equilíbrio de seu 
corpo diante dos apelos 
do prazer. O costume faz 
bem até para o físico.
 No cristianismo, 
tais práticas penitenciais 
têm ainda outro sentido 
mais sublime: unir-se 
ao sacrifício de Cristo 
e à vida de penúria de 
tantos irmãos que são 
continuamente privados 
do necessário para viver 
e ter saúde. Com Cristo, 
o fiel caminha os qua-
renta dias preparatórios 
para a Páscoa, reco-
nhecendo seus pecados 
contra Deus e contra o 
próximo, buscando sin-
ceramente se converter. 
A penitência vence o or-
gulho, regula a vaidade, 
alimenta a humildade e 
reforça o espírito.

 Ao iniciar a qua-
resma, os cristãos de 
rito latino recebem so-
bre suas cabeças um 
pouco de cinza feita pela 
queima dos ramos ben-
tos na Semana Santa do 
ano anterior. O costume 
também é antigo e tem 
profundo significado. 
Na Liturgia, teve início 
nos primeiros anos do 
cristianismo, tornando-
se generalizado após o 
quarto século, e obriga-
tório a partir do século 
XI. A obrigação se refere 
aos sacerdotes de o pro-
moverem, porém livre 
para os fiéis de o recebe-
rem.
 O sentido das 
cinzas é forte. Recorda 
que somos frágeis e de-
pendentes, em tudo, de 
Deus. Estamos vivos, 
mas a qualquer hora po-
demos estar mortos.
 Reconhecer esta 
fragilidade não é algo 
negativo, mas muito po-
sitivo. Se a pessoa hu-
mana é frágil, sujeita ao 
pecado e à morte, Deus, 
contudo, é forte e gran-
de na sua misericórdia 
e pode tirar das cinzas a 
força e da morte, a vida. 
Se Cristo sofreu a perse-
guição, a condenação, a 
maior e mais degradante 
injustiça jamais pratica-

da na Terra, se foi tortu-
rado e morto, contudo 
não permaneceu no se-
pulcro, mas foi ressus-
citado pelo Pai, na força 
do Espírito Santo.
 A penitência, o 
jejum, a abstinência 
de carne não têm valor 
por si mesmos, mas têm 
sentido enquanto provo-
quem a conversão.
 Papa Francisco 
costuma propor algumas 
regrinhas para ajudar 
esta metanoia. Para este 
ano ele indica quatro ti-
pos de jejum: 1) o jejum 
das palavras negativas e 
dizer só palavras boas; 
2) o jejum do descon-
tentamento e encher-se 
de gratidão; 3) o jejum 
da raiva e encher-se de 
mansidão e paciência; 4) 
o jejum do pessimismo e 
encher-se de esperança 
e otimismo.
 No Brasil, há 
mais de 50 anos, a Igre-
ja celebra, nesta mesma 
ocasião, a Campanha da 
Fraternidade, que é uma 
forma de despertar para 
o sentido social da pe-
nitência. Trata sempre 
de um tema genérico, 
social e não preso a afir-
mações doutrinais, pois 
pretende ajudar a to-
dos, cristãos ou não, a se 
unirem para a busca do 

bem comum, por meio 
das relações fraternais 
e pacíficas. Embora ela 
faça a coleta da solida-
riedade no Domingo de 
Ramos, esta não é uma 
campanha de dinheiro, 
mas de conscientização 
e de tomada de posição 
diante do desfio social 
que atinge a todos. No 
corrente ano, o tema da 
Campanha da Fraterni-
dade é “Biomas brasilei-
ros e defesa da vida”, e 
o lema: “Cultivar e guar-
dar a criação” (Gên 2, 
15).
 A CF 2017 pre-
tende propor ampla re-
flexão sobre a preser-
vação da natureza, nos 
seis biomas do Brasil 
(Amazônia, Caatinga, 
Serrado, Pantanal, Mata 
Atlântica e Pampas), 
pois os problemas ecoló-
gicos continuam graves, 
provocando verdadeiros 
desastres compromete-
dores da vida na face da 
terra.
 Sacrificar nossos 
sentidos voluntariamen-
te procurando o bem de 
todos, vencer o orgulho 
e converter-nos sincera-
mente, praticar a genuí-
na caridade, eis o porquê 
do jejum e de toda mor-
tificação feita a partir da 
fé em Jesus Cristo.

 Na manhã do dia 
1º de março, Quarta-feira 
de Cinzas, o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, celebrou com os 
seminaristas o aniversário 
de 91 anos do Seminário 
Arquidiocesano Santo An-
tônio, com uma missa em 
Ação de Graças na capela 
do Seminário.
 C o n c e l e b r a r a m 
com o Pastor os padres 
Gleydson Pimenta de Fa-
ria, Laureando Lima da 
Silva e José Sávio Ricardo, 
formadores do Seminário, 
além do Padre Roberto 
José da Silva, Reitor da 
instituição.
 No início da cele-
bração, Dom Gil comu-
nicou, com manifesta sa-
tisfação, a nomeação do 
Padre Eduardo Almeida 

da Rocha como Oficial da 
Congregação para a Dou-
trina da Fé, em Roma, ten-
do o referido sacerdote,  
naquele dia, entrado em 
exercício em sua nova fun-
ção.
 Durante a homi-
lia, Dom Gil refletiu sobre 
a Quaresma e falou sobre 
a importância do jejum e 
da penitência, que só têm 
verdadeiro efeito se forem 
feitos como um ato de con-
versão. “O maior jejum foi 
o de Jesus Cristo, que, de-
pois de viver quarenta dias 
no deserto, ao final de sua 
missão, entregou sua vida 
para nos salvar”, ressal-
tou.
 Após a missa, to-
dos os presentes foram 
convidados a participar de 
um almoço de confraterni-
zação.

Missa em Ação de Graças marca o início da Quaresma
e o aniversário de 91 anos do Seminário Santo Antônio

Missa em Ação de Graças presisida por Dom Gil Antônio Moreira na Capela do 
Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Foto: Leandro Novaes
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 Cerca de cinco mil 
pessoas, em sua grande 
maioria, jovens, compa-
recendo também algumas 
crianças e adultos, parti-
ciparam da oitava edição 
da Via-Sacra Jovem ao 
Morro do Cristo, promo-
vida pela Arquidiocese de 
Juiz de Fora, na manhã do 
último dia 12 de março. O 
evento, tradicionalmen-
te realizado no segundo 
domingo da Quaresma, 
reuniu grupos da cidade 
e de outros municípios da 
região e teve como mote 
o tema da Campanha da 
Fraternidade 2017, “Fra-
ternidade: biomas brasi-
leiros e defesa da vida”. 
 O encontro teve 
início com Santa Missa 
na Igreja Nossa Senhora 
de Fátima, no bairro ho-
mônimo, na Cidade Alta. 
A celebração foi presidida 
pelo Arcebispo Metropo-
litano, Dom Gil Antônio 
Moreira, e contou com a 
presença de diversos Pa-
dres, Diáconos e semina-
ristas da Igreja Particular 
de Juiz de Fora. Após a 

Via-Sacra Jovem reúne milhares de
pessoas e destaca respeito à natureza

missa, os jovens iniciaram 
a caminhada em direção 
ao Morro do Cristo, tam-
bém chamado Morro do 
Imperador, se revezando 
para carregar as 15 cruzes 
representativas das es-
tações da Via Crucis e as 
imagens de Nossa Senho-
ra Aparecida e Nossa Se-
nhora de Fátima, dando 
destaque ao Ano Maria-
no.

 Dom Gil deixou 
transparecer sua satisfa-
ção com a presença mas-
siva e o entusiasmo dos 
jovens. “É uma alegria 
chegar a este dia e en-
contrar esta juventude 
entusiasmada, sempre 
amorosa e calorosa com a 
proposta de Jesus Cristo. 
Este é o momento em que 
a juventude é convidada a 
acompanhar os passos de 

Cristo, sem dúvida os pas-
sos sofredores, para con-
templar o amor d’Ele por 
nós, que foi capaz de dar 
até a sua vida pela huma-
nidade”.
 Durante o trajeto, 
os milhares de fiéis ento-
aram cânticos de louvor, 
fizeram orações e rezaram 
o Terço da Misericórdia. 
Chegando à subida do 
Morro do Cristo, a procis-

são parou em cada uma 
das estações da Via-Sacra, 
onde reflexões próprias 
foram feitas lembrando os 
episódios da caminhada 
dolorosa de Jesus rumo 
ao Calvário.
 O Arcebispo res-
saltou a importância da 
presença de Nossa Se-
nhora na vida de Jesus. 
“Maria acompanhou os 
passos de Cristo. Na Via-
Sacra, ao menos dez esta-
ções têm a presença dela. 
Então é um momento de 
unirmos também ao amor 
de Maria, que Deus es-
colheu para ser a mãe do 
Salvador, celebrando os 
300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senho-
ra Aparecida no Rio Para-
íba do Sul e os 100 anos 
das aparições de Fátima”.
 Na chegada à 15ª 
estação, que representa a 
ressurreição de Cristo, os 
presentes homenagearam 
a Nossa Senhora, com os 
títulos de Aparecida e Fá-
tima e, logo após, recebe-
ram a bênção final, dada 
por Dom Gil. 

 A Prefeitura de Juiz 
de Fora reforçou no dia 08 
de março, em reunião com 
o Arcebispo Metropolitano 
de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, a Coorde-
nadora Arquidiocesana da 
Pastoral do Menor, Ales-
sandra Castro, e outros re-
presentantes da Igreja e do 
Executivo, o compromisso 
com as políticas públicas e 
ações voltadas para a crian-
ça e o adolescente através 
da assinatura da carta-com-
promisso formulada pela 
Pastoral. A parceria é fun-
damental, principalmente, 

para que a Igreja e o poder 
público possam reunir es-
forços para sensibilizar o 
Governo do Estado a enviar 
recursos importantes para 
a cidade, que possam refle-
tir no bem-estar da crian-
ça e das famílias como um 
todo.
 Durante o encontro, 
o prefeito Bruno Siquei-
ra destacou o empenho da 
administração para com as 
crianças e os adolescentes, 
através dos programas que 
já vêm sendo desenvolvidos 
em diversas áreas e com a 
ampliação de quase 30% do 

número de creches no mu-
nicípio. Reforçou também 
o seu comprometimento 
em não deixar que a cidade 
fique esquecida em relação 
aos repasses financeiros, 
bem como as obras dos 
grupos centrais, de escolas 
públicas e para hospitais e 
instituições de saúde.
 De acordo com o 
Arcebispo Metropolita-
no, Dom Gil, a situação da 
criança e do adolescente na 
cidade sempre foi uma pre-
ocupação para a Igreja, que 
tem um histórico de traba-
lho no cuidado e resgate dos 

Prefeito de Juiz de Fora assina carta-compromisso com
Pastoral do Menor Arquidiocesana

Informações: Prefeitura de Juiz de Fora

diretos humanos. “Nossos 
trabalhos no campo social 
visam a proteção da digni-
dade do ser humano, desde 
a infância até a terceira ida-
de, e essa integração com o 
poder público, que também 
atua em várias frentes, nos 
auxilia a alcançar, ao má-
ximo, o desenvolvimento 
dessas pessoas”.
 A Coordenado-
ra da Pastoral do Menor, 
Alessandra, reforçou que 
a proposta da carta é “re-
ver os serviços que são re-
alizados para a criança e o 
adolescente no município, 

uma vez que várias crian-
ças ainda se encontram em 
situação de vulnerabilida-
de social e pessoal”. O do-
cumento contempla ações 
de investimento em polí-
ticas públicas destinadas 
ao atendimento prioritário 
e preferencial de crianças, 
adolescentes e suas respec-
tivas famílias. 
 A solenidade não 
ocorreu só em Juiz de Fora, 
mas em quase todas as ci-
dades do Regional Leste 2 
da CNBB que contam com 
o trabalho da Pastoral do 
Menor. 

BR 267 - Km 82 (Chácara - MG) - Antigo hotel fazenda São Fidélis
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Mensagem do Papa Francisco aos fiéis brasileiros
por ocasião da Campanha da Fraternidade 2017

Catequese do Papa

“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”

Queridos irmãos e
irmãs do Brasil!

 Desejo me unir 
a vocês na Campanha da 
Fraternidade que, neste 
ano de 2017, tem como 
tema “Fraternidade: bio-
mas brasileiros e defesa 
da vida”, lhes animando a 
ampliar a consciência de 
que o desafio global, pelo 
qual toda a humanidade 
passa, exige o envolvimen-
to de cada pessoa junta-
mente com a atuação de 
cada comunidade local, 
como aliás enfatizei em di-
versos pontos na Encíclica 
Laudato Si’, sobre o cuida-
do de nossa casa comum.
 O criador foi pró-
digo com o Brasil. Conce-
deu-lhe uma diversidade 
de biomas que lhe confere 
extraordinária beleza. Mas, 
infelizmente, os sinais da 
agressão à criação e da de-
gradação da natureza tam-
bém estão presentes. Entre 

vocês, a Igreja tem sido uma 
voz profética no respeito 
e no cuidado com o meio 
ambiente e com os pobres. 
Não apenas tem chamado 
a atenção para os desafios e 
problemas ecológicos, como 
tem apontado suas cau-
sas e, principalmente, tem 
apontado caminhos para a 
sua superação. Entre tantas 
iniciativas e ações, me apraz 
recordar que, já em 1979, a 
Campanha da Fraternida-
de que teve por tema “Por 
um mundo mais humano” 
assumiu o lema: “Preserve 
o que é de todos”. Assim, já 
naquele ano a CNBB apre-
sentava à sociedade brasi-
leira sua preocupação com 
as questões ambientais e 
com o comportamento hu-
mano com relação aos dons 
da criação.
 O objetivo da Cam-
panha da Fraternidade des-
te ano, inspirado na passa-
gem do Livro do Gênesis (cf. 
Gn 2,15), é cuidar da cria-

ção, de modo especial dos 
biomas brasileiros, dons 
de Deus, e promover rela-
ções fraternas com a vida 
e a cultura dos povos, à luz 
do Evangelho. Como “não 
podemos deixar de conside-
rar os efeitos da degradação 
ambiental, do modelo atual 
de desenvolvimento e da 
cultura do descarte sobre a 
vida das pessoas” (LS, 43), 
esta Campanha convida a 
contemplar, admirar, agra-
decer e respeitar a diversi-
dade natural que se mani-
festa nos diversos biomas 
do Brasil – um verdadeiro 
dom de Deus - através da 
promoção de relações res-
peitosas com a vida e a cul-
tura dos povos que neles 
vivem. Este é, precisamen-
te, um dos maiores desafios 
em todas as partes da terra, 
até porque as degradações 
do ambiente são sempre 
acompanhadas pelas injus-
tiças sociais.
 Os povos originários 

de cada bioma ou que tra-
dicionalmente neles vivem 
nos oferecem um exemplo 
claro de como a convivência 
com a criação pode ser res-
peitosa, portadora de pleni-
tude e misericordiosa. Por 
isso, é necessário conhecer 
e aprender com esses povos 
e suas relações com a natu-
reza. Assim, será possível 
encontrar um modelo de 
sustentabilidade que possa 
ser uma alternativa ao afã 
desenfreado pelo lucro que 
exaure os recursos naturais 
e agride a dignidade dos po-
bres.
 Todos os anos, a 
Campanha da Fraternidade 
acontece no tempo forte da 
Quaresma. Trata-se de um 
convite a viver com mais 
consciência e determinação 
a espiritualidade pascal. A 
comunhão na Páscoa de Je-
sus Cristo é capaz de susci-
tar a conversão permanente 
e integral, que é, ao mesmo 
tempo, pessoal, comuni-

tária, social e ecológica. 
Reafirmo, assim, o que re-
cordei por ocasião do Ano 
santo Extraordinário: a 
misericórdia exige “resti-
tuir dignidade àqueles que 
dela se viram privados” 
(Misericordiae vultus, 16). 
Uma pessoa de fé que ce-
lebra na Páscoa a vitória 
da vida sobre a morte, ao 
tomar consciência da situ-
ação de agressão à criação 
de Deus em cada um dos 
biomas brasileiros, não 
poderá ficar indiferente.
 Desejo a todos uma 
fecunda caminhada qua-
resmal e peço a Deus que 
a Campanha da Fraterni-
dade 2017 atinja seus obje-
tivos. Invocando a compa-
nhia e a proteção de Nossa 
Senhora Aparecida sobre 
todo o povo brasileiro, 
particularmente neste Ano 
mariano, concedo uma es-
pecial Bênção Apostólica 
e peço que não deixem de 
rezar por mim.

 No último dia 13 
de março, completaram-se 
quatro anos desde que o 
então Cardeal Jorge Ma-
rio Bergoglio, Arcebispo de 
Buenos Aires (Argentina), 
foi eleito Sucessor de São 
Pedro, tornando-se assim o 
primeiro Papa latino-ameri-
cano e jesuíta. Durante este 
tempo, Francisco chamou a 
atenção de muitos, dentro e 
fora da Igreja, por sua sim-
plicidade, desprendimento, 
audácia e proximidade.
 Uma das tarefas nas 
quais o Pontífice mais se 
comprometeu para garantir 
a transparência financeira 
do Vaticano é a reforma eco-
nômica dos distintos órgãos 
da Cúria. Criou o Conselho 
e a Secretaria de Economia, 
presidido pelo Cardeal Ge-
orge Pell.
 Já no segundo ano, 
o Papa realizou viagens 
apostólicas à Ásia, América 
do Sul (Equador, Bolívia e 
Paraguai), África, Cuba e 
Estados Unidos. Talvez, a 
mais impactante tenha sido 
às Filipinas e ao Sri Lanka, 
em janeiro de 2015. O Santo 

Padre celebrou uma Missa 
em Manila diante de mais 
de seis milhões de pessoas, 
um evento que ficará na his-
tória como a Eucaristia que 
reuniu o maior número de 
pessoas no mundo.
 Em abril de 2015, o 
Santo Padre convocou ofi-
cialmente o Jubileu Extra-
ordinário da Misericórdia 
para que a Igreja colocasse 
em mais evidência sua mis-
são de ser testemunho da 
misericórdia e “sejamos mi-
sericordiosos como o Pai”. 
O Ano Santo começou com 
a abertura da Porta Santa 
na Basílica Vaticana duran-
te a Solenidade da Imacu-
lada Conceição, em 08 de 
dezembro de 2015.
 Entre os dias 19 e 
28 de setembro do mesmo 
ano, Papa Francisco reali-
zou uma visita apostólica a 
Cuba e Estados Unidos, a 
mais longa de seu pontifica-
do. Em Cuba, o Santo Padre 
pediu liberdade para a Igre-
ja, defendeu o fim das di-
nastias e teve uma reunião 
privada com o falecido pre-
sidente e líder da revolução, 

Fidel Castro. Enquanto nos 
Estados Unidos, participou 
do Encontro Mundial das 
Famílias, na Filadélfia.
 Em 2016, Papa 
Francisco realizou em Ha-
vana (Cuba) um encontro 
privado e assinou uma de-
claração conjunta com o 
Patriarca ortodoxo Kirill de 
Moscou e de toda a Rússia. 
Este encontro foi o primeiro 
na história entre um Pontí-
fice e o líder dos ortodoxos 
russos.
 I m e d i a t a m e n t e 
depois, foi para o México, 
onde realizou uma visita 
apostólica de 12 a 17 de fe-
vereiro. No total, mais de 10 
milhões de pessoas partici-
param das atividades com o 
Santo Padre.
 Em 27 de julho de 
2016, o Pontífice aterrissou 
na Polônia, especificamente 
em Cracóvia, onde presidiu 
a XXXI Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ), a se-
gunda de seu pontificado, 
depois da realizada no Rio 
de Janeiro em 2013, onde 
mais de três milhões de jo-
vens celebraram a fé com o 

Santo Padre.
Ainda no ano passado, em 
04 de setembro, na Praça 
de São Pedro no Vaticano, 
o Papa Francisco canonizou 
Santa Teresa de Calcutá. 
Em outubro, canonizou sete 
novos santos no Vaticano, 
entre eles, o menino mexi-
cano José Sánchez del Río, 
mártir da guerra cristera, e 
o sacerdote argentino José 
Gabriel do Rosário Broche-
ro.
 Neste ano de 2017, 
entre as notícias de mais 
destaque, está o recente 
anúncio, no último dia 10 
de março, de que o Papa 

Francisco viajará à Colôm-
bia, de 06 a 11 de setembro 
próximo, onde visitará Bo-
gotá, Villavicencio, Medel-
lín e Cartagena.
 A Arquidiocese de 
Juiz de Fora, através de 
seu Arcebispo, Dom Gil 
Antônio, de seu clero e de 
todo o Povo, leva ao Papa 
Francisco suas mais felizes 
congratulações e agradece 
ao Sucessor de Pedro tudo 
o que vem realizando na 
Igreja e no mundo em favor 
do Reino de Deus. Deseja-
lhe longos e felizes anos na 
condução do Povo de Deus 
em marcha.

Papa Francisco completa quatro anos de pontificado
Fonte: ACI Digital

Papa Francisco no Vaticano. Foto: L’Osservatore Romano
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 Na noite do último 
dia 13 de março, centenas 
de pessoas, entre religiosos, 
agentes de pastoral e leigos, 
acompanharam, no Auditó-
rio Mater Ecclesiae, no pré-
dio da Cúria Metropolitana, 
palestra sobre a Ideologia de 
Gênero e a sua inclusão no 
Plano Municipal de Educa-
ção (PME) de Juiz de Fora. 
O evento, organizado pelo 
Vicariato para Vida e Famí-
lia, foi conduzido pelo Arce-
bispo Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira.
 O tema “Ideologia 
de Gênero” foi abordado 
pelo professor do Seminário 
Arquidiocesano Santo An-
tônio, Padre Elílio de Faria 
Matos Júnior, Mestre em 
Filosofia pela Faculdade Je-
suíta de Filosofia e Teologia 
(FAJE), e pelo juiz da Vara 
de Execução Penal de Juiz 
de Fora, Dr. Evaldo Elias 
Penna Gavazza. Na ocasião, 
estiveram presentes 13 dos 
19 vereadores do município, 
sendo que outros três justifi-
caram a ausência.
 Ao falar sobre o ob-
jetivo do evento, Dom Gil 
afirmou que o interesse da 
Igreja Católica em Juiz de 
Fora é a defesa dos direitos 
da família na educação de 
seus filhos, o que é garanti-
do pelo Plano Nacional de 
Educação. “Em alguns mu-
nicípios, às vezes, o plano 
não corresponde exatamen-
te àquilo que foi decidido em 
nível nacional. Então, hoje 
nós estamos aqui também 
estudando um pouco o Pla-
no Municipal de Educação 
para verificar se esse aspec-
to, o direito das famílias de 

Palestra sobre Ideologia de Gênero
reúne centenas de pessoas no Edifício

Christus Lumen Gentium

educarem os seus filhos con-
forme a sua consciência, está 
preservado”.
 O Vigário Episcopal 
para Vida e Família, Padre 
Laureandro Lima da Silva, 
ressaltou que a realização do 
encontro demonstra a pre-
ocupação da Igreja em rela-
ção à corrente filosófica cha-
mada Ideologia de Gênero. 
“Esta corrente vem descons-
truir o conceito de família, 
do matrimônio e também da 
sexualidade humana. Então 
este evento tem como obje-
tivo esclarecer as pessoas, 
principalmente os vereado-
res, sobre o desafio e o gran-
de impacto se a ideologia for 
aplicada no Plano Municipal 
de Educação”. 
 Padre Elílio foi o pri-
meiro a se pronunciar, e fo-
calizou o tema Ideologia de 
Gênero sob o ponto de vista 
filosófico e teológico. “Existe 
uma fundamentação filosó-
fica, uma teoria por detrás 
da Ideologia de Gênero. É 
um projeto que visa a revo-
lucionar a compreensão que 
nós temos de sociedade e 
família. O que eu vou tentar 
mostrar é até que ponto nós 
podemos concordar com 
isso e quais são os perigos se 
a gente ultrapassar uma de-
terminada linha”.
 Em sua fala, o juiz 
da Vara de Execução Penal 
de Juiz de Fora, Dr. Evaldo 
Elias Penna Gavazza, desta-
cou a questão da legalidade 
na adoção da Ideologia de 
Gênero em relação aos trata-
dos internacionais dos quais 
o Brasil é signatário e com 
relação à Constituição Fede-
ral. Dr. Evaldo falou ainda 

das consequências da imple-
mentação dessa ideologia. 
“A principal consequência 
é a perda de uma identida-
de. Efetivamente, todos nós 
nascemos biologicamente 
com uma identidade. Em 
determinado momento da 
vida, as pessoas assumem 
uma orientação, assumem 
uma identidade sexual, mas 
essa identidade não faz com 
que ela passe a não ser nada. 
Na Teoria de Gênero você 
não é homem, não é mulher, 
você não é nada. Ela é, na 
verdade, uma publicização 
da intimidade”. 
 Quando tomou a 
palavra, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Juiz de 
Fora, Rodrigo Mattos, agra-
deceu o convite para parti-
cipar da palestra e falou da 
importância da discussão 
pública de temas relevantes 
para a sociedade. “Temas 
como esse são importantes 
para mobilizar as pessoas 
e para vocês conhecerem o 
posicionamento que cada 
vereador vai ter em votações 
que são de interesse coletivo. 
Isso engrandece o debate. A 
Câmara vai estar de portas 
abertas para receber todos 
vocês”.
 No final do encon-
tro, cada vereador presente 
usou livremente da palavra, 
tendo todos demonstrado 
oposição pessoal à inclusão 
de termos, mesmos velados, 
que favoreçam a ideologia 
de gênero nos planos mu-
nicipais a serem aprovados 
pela Câmara. A votação do 
Plano Municipal de Educa-
ção deve ser feita até o final 
deste mês.

 O Monsenhor Vi-
cente de Paula Ferrei-
ra, CSsR, Redentorista 
da Província do Rio, foi 
nomeado Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de Belo 
Horizonte pelo Papa 
Francisco no último dia 
08 de março. O sacerdote 
trabalhou durante vários 
anos na Comunidade da 
Paróquia Nossa Senho-
ra da Glória, em Juiz de 
Fora, sendo Superior da 
Província Redentorista 
do Rio e Formador da 
Comunidade Vocacional 
Santo Afonso.
 A nomeação de 
Monsenhor Vicente foi 
recebida com gratidão 
e alegria pelo Arcebispo 
de Belo Horizonte, Dom 
Walmor Oliveira de Aze-
vedo. “Nosso agradeci-
mento ao Papa Francisco 
por nomear monsenhor 
Vicente para ser bispo 
auxiliar na Arquidiocese 
de Belo Horizonte. To-
dos nós o acolheremos 
com muita alegria, na 
certeza de que sua pre-
sença missionária muito 
contribuirá para os tra-
balhos de evangelização 
em nossa amada Arqui-
diocese”.
 Monsenhor Vi-
cente nasceu em Alegre 
(ES), em 21 de outubro 
de 1970. É graduado em 
Filosofia pela Universi-
dade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) e em Teo-
logia pela Faculdade Je-
suíta de Filosofia e Teo-
logia (FAJE). Doutor em 
Ciência da Religião pela 

Universidade Federal de 
Juiz de Fora, com está-
gio pós-doutoral em Te-
ologia, na FAJE, é for-
mador dos estudantes 
Redentoristas de Teolo-
gia, em Belo Horizonte e 
autor de várias obras.
 Fez sua profissão 
religiosa na Congrega-
ção Redentorista, Pro-
víncia do Rio de Janeiro, 
em 1992. Foi ordena-
do presbítero em 1996. 
Com 25 anos de vida 
religiosa, monsenhor 
Vicente tem 46 anos de 
idade. Na Congregação 
Redentorista, dedicou-
se à Província do Rio, 
Minas e Espírito Santo. 
Foi promotor vocacio-
nal, formador, vigário 
paroquial, participou de 
importantes trabalhos 
missionários e, por qua-
se uma década, foi Pro-
vincial da Congregação.
 Monsenhor Vi-
cente de Paula Ferreira 
será ordenado Bispo no 
próximo dia 27 de maio, 
às 10h, na Igreja São 
José. A igreja fica na 
Rua Tupis, nº 164, no 
centro de Belo Horizon-
te.
 O Arcebispo de 
Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, mani-
festa a Monsenhor Vi-
cente, bem como à Con-
gregação  Redentorista 
e a Dom Walmor, sua 
alegria pela recente no-
meação e deseja ao novo 
bispo as melhores bên-
çãos do céu no exercício 
da sucessão apostólica.

Padre redentorista com
passagem por Juiz de 
Fora é nomeado Bispo 

Auxiliar da Arquidiocese
de Belo Horizonte

Monsenhor Vicente de Paula Ferreira. Foto: Divulgação

Palestra sobre Ideologia de Gênero reuniu centenas de pessoas no prédio
da Cúria Metropolitana. Foto: Danielle Quinelato
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 O Papa Francisco 
nomeou, no dia 22 de feve-
reiro, o então Bispo Auxiliar 
de Belo Horizonte, Dom João 
Justino de Medeiros Silva, 
para a função de Arcebispo 
Coadjutor da Arquidiocese 
de Montes Claros.
 Dom João Justino é 
filho do casal Justino Emílio 
de Medeiros Silva e Maria 
de Lourdes Medeiros Silva. 
Nasceu no dia 22 de dezem-
bro de 1966 em Juiz de Fora 
(MG). Foi ordenado Padre 
em 13 de dezembro de 1992. 
O Papa Emérito Bento XVI, 
durante seu pontificado, o 
nomeou Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Belo Hori-
zonte no dia 21 de dezembro 
de 2011. Dom João Justino 
recebeu a Ordenação Episco-
pal no dia 11 de fevereiro de 
2012, na Catedral Metropoli-
tana de Juiz de Fora (MG).
 Dom João Justino 
de Medeiros Silva é Mestre 
e Doutor em Teologia pela 
Universidade Gregoriana de 
Roma. Foi perito da Comis-
são Episcopal para a Doutri-
na da Fé da CNBB.

 O Arcebispo de Belo 
Horizonte, Dom Walmor 
Oliveira de Azevedo, agrade-
ceu a Dom João Justino pela 
dedicação à Arquidiocese de 
Belo Horizonte. “A Arquidio-
cese de Montes Claros, com 
a nomeação do Papa Fran-
cisco, ganha um dedicado e 
entusiasmado servidor que, 
exemplarmente, testemunha 
o Evangelho de Jesus Cristo. 
Vamos juntos pedir a Deus 
que continue a iluminar o 
ministério de Dom João Jus-
tino nessa nova missão”.
 Dom Gil Antônio 
Moreira, Arcebispo Metro-
politano de Juiz de Fora, 
manifesta sua grande satis-
fação de ver seu antigo cola-
borador, quando Reitor do 
Seminário de Santo Antô-
nio, ser chamado, para esta 
nobre função, almejando ao 
novo Arcebispo Coadjutor 
as melhores bênçãos para 
sua nova missão de serviço à 
Igreja.
 Que Deus continue 
abençoando e guiando os ca-
minhos de Dom João Justi-
no.

Papa Francisco nomeia 
Dom João Justino

Arcebispo Coadjutor
de Montes Claros (MG)

Dom João Justino de Medeiros Silva. Foto: CNBB

Entretenimento e Catequese
Para rezar e colorir

Dom João Justino de Medeiros Silva. Foto: CNBB

 Entre os últimos 
dias 20 e 24 de feverei-
ro, cerca de 60 padres 
da Arquidiocese de Juiz 
de Fora participaram do 
Retiro Anual do Clero, 
realizado no Centro de 
Formação de Liderança 
Cristã (Ceflã). Esta foi 
a primeira turma do en-

contro, que é dividido 
em duas partes.
 O pregador con-
vidado foi o Bispo da 
Diocese de Livramento 
de Nossa Senhora (BA) e 
Presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para 
a Liturgia da CNBB, 
Dom Armando Bucciol. 

Padres da Arquidiocese de Juiz de Fora
participam do Retiro Espiritual do Clero

O Arcebispo Metropo-
litano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Morei-
ra, também participou 
do retiro. 
 O encontro da 
segunda turma de pa-
dres está marcado para 
o próximo mês de julho, 
entre os dias 24 e 28.
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Homenagens Especiais

Dom Joel Portella Amado
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Padre Manoel de Paula Borges
Estimado Padre da Arquidiocese de Juiz de Fora, que completa 41 anos de sacerdócio este mês

Dom Joel Portella Amado. Foto: Divulgação

Pe. Manoel de Paula Borges. Foto: Leandro Novaes

 No dia 07 de de-

zembro do ano passado, 

o Papa Francisco no-

meou dois novos Bispos 

Auxiliares para a Arqui-

diocese de São Sebastião 

do Rio de Janeiro, após 

solicitação do Arcebispo 

Metropolitano, Cardeal 

Dom Orani João Tem-

pesta. Um desses novos 

Bispos é Dom Joel Por-

tella Amado.

 Dom Joel perten-

ce ao clero diocesano do 

Rio de Janeiro. Nasci-

do em 02 de outubro de 

1954, na cidade do Rio 

de Janeiro, estudou Fi-

losofia no Instituto Aloi-

siano da Companhia de 

Jesus (1978) e Teologia 

na Pontifícia Universi-

dade Católica do Rio de 

Janeiro (1979-1982). Foi 

ordenado sacerdote em 

12 de outubro de 1982. 

 Desde então, foi 

pároco nas Paróquias 

Jesus Ressuscitado 

(1982-1991) e Nossa Se-

nhora da Vitória (1991 

– 2014). Em 2007, par-

ticipou da V Conferên-

cia Geral do Episcopado 

Latino-americano em 

Aparecida como Asses-

sor-delegado; em 2008 

recebeu o título de Ca-

pelão de Sua Santida-

de. Foi membro do INP 

– Instituto Nacional de 

Pastoral (2008 – 2012). 

 Em 2013, foi Se-

cretário-Executivo da 

JMJ do Rio de Janeiro. 

Até sua ordenação epis-

copal, desempenhava 

as seguintes funções: 

Vigário-geral; Coorde-

nador Arquidiocesano 

de Pastoral; Pároco da 

Catedral Metropolitana; 

Membro do Conselho 

Presbiteral e do Colégio 

dos Consultores; Pro-

fessor da PUC; Diretor 

Administrativo do Mu-

seu de Arte Sacra; Di-

retor do Arquivo Arqui-

diocesano; Responsável 

pelos textos litúrgicos 

da Comissão de Pastoral 

litúrgica e Arquivista do 

Cabido Metropolitano. 

É também membro da 

equipe de reflexão teo-

lógico pastoral do CE-

LAM (2014 – 2016). 

 Possui graduação 

em Direito pela Univer-

sidade do Estado do Rio 

de Janeiro (1977), gra-

duação em Teologia pela 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Ja-

neiro (1982). Mestrado 

em Teologia pela Pon-

tifícia Universidade Ca-

tólica do Rio de Janeiro 

(1987) e doutorado em 

Teologia pela mesma 

Universidade (1999). 

 Tem experiên-

cia na área de Teologia, 

com ênfase em Antropo-

logia Teológica e Teo-

logia Pastoral, atuando 

principalmente nos se-

guintes temas: evange-

lização, enculturação, 

pastoral urbana, teolo-

gia e urbanização. Atu-

almente é professor do 

Instituto Superior de 

Teologia da Arquidio-

cese do Rio de Janeiro 

e da Pontifícia Universi-

dade Católica do Rio de 

Janeiro.

gia (1971 – 1974).
 Foi ordenado Pa-
dre em 19 de março de 
1976, na Catedral de 
Juiz de Fora, por impo-
sição das mãos de Dom 
Geraldo Maria de Mo-
rais Penido. 
 Durante oito anos 
(1976 – 1984), atuou 
como Pároco da Paró-
quia Nossa Senhora das 
Dores, em Lima Duarte 
(MG). Em seguida, foi 
transferido para a Paró-
quia São José, em Bicas 
(MG), onde permane-
ceu por 12 anos (1984 – 
1996). Sua terceira pas-
sagem foi pela Paróquia 
de Santana, em Belmi-
ro Braga (MG), onde 
atuou como Pároco por 
20 anos (1996 – 2016), 

sendo ainda Adminis-
trador da Paróquia São 
José das Três Ilhas nes-
te mesmo período. Des-
de então, Pe. Manoel 
atua na Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, em 
Pedro Teixeira (MG); 
sua posse aconteceu em 
30 de janeiro de 2016.
 No mês de seu 
aniversário de ordena-
ção, a Arquidiocese de 
Juiz de Fora tem a grata 
satisfação de cumpri-
mentar este irmão, que 
há quatro décadas exer-
ce seu ministério sacer-
dotal de forma exem-
plar.
 Parabéns, Pe. 
Manoel, por mais um 
ano de serviço dedicado 
à Igreja de Cristo Jesus!

 Neste mês de 
março, prestamos uma 
homenagem especial 
ao estimado Padre Ma-
noel de Paula Borges, 
que acaba de completar 
41 anos de sacerdócio. 
Natural de Bias Fortes 
(MG), Pe. Manoel é fi-
lho do casal Sr. Oliveiro 
de Paula Borges e Sra. 
Geralda de Paula Bor-
ges.
 Próximo de com-
pletar 14 anos de idade, 
ingressou no Seminário 
Menor Santo Antônio, 
onde obteve formação 
entre os anos de 1962 
e 1967. Posteriormen-
te, ainda no Seminá-
rio Santo Antônio, fez 
os cursos de Filosofia 
(1968 – 1969) e Teolo-


