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8ª edição da Via-Sacra Jovem em Juiz de Fora reuniu milhares de pessoas, que caminharam
juntas em direção ao Morro do Cristo. Foto: Danielle Quinelato
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Editorial
Mês de muitas novidades na
Arquidiocese de Juiz de Fora

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

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

Na edição deste
mês, destacamos a 8ª edição da Via-Sacra Jovem
realizada pela Arquidiocese de Juiz de Fora no
último dia 12 de março.
Milhares de pessoas participaram, primeiramente,
da Santa Missa presidida
pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, na Paróquia
Nossa Senhora de Fátima,
na cidade alta. E, logo depois, todos seguiram a pé
em direção ao Morro do
Cristo.
Trazemos, também, a visita de nossos
seminaristas ao Museu
Mariano Procópio, acompanhados de Dom Gil, do
Reitor do Seminário, Pe.
Roberto José da Silva, e
do Formador da Comunidade de Filosofia, Pe.
Gleydson Pimenta.
Em seu artigo,
nesta edição o Arcebispo
faz uma reflexão sobre o
sentido de se fazer o jejum durante a Quaresma.
E por falar em Quaresma,
destacamos a Missa em
Ação de Graças, realizada
na Capela do Seminário
Santo Antônio, quartafeira de cinzas, dia em que
iniciamos o tempo quaresmal. Este ano, a data
coincidiu com o aniversário de fundação do nosso
Seminário, que completa
91 anos.
Não poderíamos
nos esquecer do nosso
querido Papa Francisco,
que, completou quatro
anos de pontificado. Parece pouco tempo, mas
apontamos aqui várias
iniciativas tomadas por
ele até agora, sempre visando o bem da Igreja e
de seu povo.
Outro grande des-

taque desta edição é a cobertura da palestra sobre
Ideologia de Gênero, que
reuniu recentemente centenas de pessoas no auditório Mater Ecclesiae, no
prédio da Cúria Metropolitana. Os palestrantes
foram o Pe. Elílio de Faria
Matos Júnior, Mestre em
Filosofia pela Faculdade
Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), e o Dr. Evaldo 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 Coadjutor da Arquidiocese
de Montes Claros (MG)
e do Monsenhor Vicente
de Paula Ferreira, CSsR
– com formação da Universidade Federal de Juiz
de Fora – como Bispo Auxiliar de Belo Horizonte
(MG).
Temos, ainda, o
registro de cerca de 60
padres que participaram
da primeira turma do Retiro Espiritual do Clero,
realizado no mês passado,
com a pregação de Dom
Armando Bucciol, Bispo
da Diocese de Livramento de Nossa Senhora (BA)
e Presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para a
Liturgia da CNBB.
E, para finalizar,
nossas homenagens especiais a Dom Joel Portella
Amado, Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de São Sebastião 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!

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br
e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf
Expediente
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Visita ao Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora. Foto: Danielle Quinelato

Na tarde do último dia 09 de março, uma
comitiva da Arquidiocese
de Juiz de Fora visitou a
Galeria “Maria Amália”,
do Museu Mariano Procópio. O grupo, liderado
pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora,
Dom Gil Antônio Moreira,
teve a participação de 25
seminaristas do Seminário Arquidiocesano Santo
Antônio, do Reitor da instituição, Pe. Roberto José
da Silva, e do Pe. Gleydson
Pimenta, Formador da
Comunidade de Filosofia.
A comitiva foi recepcionada pelo Diretor-Superintendente do
Museu, Antônio Carlos
Duarte, e por Douglas
Fasolato, Curador da exposição “Esplendor das
Formas: Esculturas no
Acervo do Museu Mariano Procópio”. Fasolato foi
o responsável pela visita
guiada à galeria, explicando 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, Alfredo Lage, escolheu para
fazer parte do conselho
da época o então Bispo,
Dom Justino. Então, há
um sentido até de permanência 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 padres, devem ter conhecimento amplo não só das
matérias teológicas e religiosas, mas também uma
cultura geral ampla. Esta
visita compõe o programa
de formação dos nossos
futuros padres no Seminário Santo Antônio”. O Arcebispo também destacou
a importância do conhecimento, 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 parcialmente 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.

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 Silvério, 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!
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Palavra do Pastor

Por que jejuar? Tem sentido?
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Iniciando a quaresma, a Igreja propõe
a seus filhos um dia de
jejum e abstinência de
carne. O preceito se repetirá para Sexta-Feira
Santa, celebrando a doação total de Cristo que se
ofereceu no sacrifício da
cruz para salvar a pessoa
humana da força degeneradora do pecado.
Jejum, segundo
as orientações da Igreja,
significa tomar uma única refeição maior durante o dia e, se necessário,
alimentar-se mais um
pouco em outra hora,
porém em menos quantidade. Sentir a falta do
alimento, experimentar
a fome é o que se considera jejum.
A abstinência de
carne, ou de outro elemento que lhe dê especial prazer ao paladar, é

pedida para os dois dias
referidos, mas aconselhada para todas as
sextas-feiras do ano,
podendo-se, neste caso,
escolher outra penitência.
O jejum e a abstenção de alimentos saborosos, e outras mortificações, são costumes
antigos em quase todas
as religiões. Os místicos, os ascetas, os monges costumam sacrificar
seus instintos, procurando autodomínio, educação 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 quarenta dias preparatórios
para a Páscoa, reconhecendo seus pecados
contra Deus e contra o
próximo, buscando sinceramente se converter.
A penitência vence o orgulho, regula a vaidade,
alimenta a humildade e
reforça o espírito.

Ao iniciar a quaresma, os cristãos de
rito latino recebem sobre suas cabeças um
pouco de cinza feita pela
queima dos ramos bentos na Semana Santa do
ano anterior. O costume
também é antigo e tem
profundo
significado.
Na Liturgia, teve início
nos primeiros anos do
cristianismo, tornandose generalizado após o
quarto século, e obrigatório a partir do século
XI. A obrigação se refere
aos sacerdotes de o promoverem, porém livre
para os fiéis de o receberem.
O sentido das
cinzas é forte. Recorda
que somos frágeis e dependentes, em tudo, de
Deus. Estamos vivos,
mas a qualquer hora podemos estar mortos.
Reconhecer esta
fragilidade não é algo
negativo, mas muito positivo. Se a pessoa humana é frágil, sujeita ao
pecado e à morte, Deus,
contudo, é forte e grande na sua misericórdia
e pode tirar das cinzas a
força e da morte, a vida.
Se Cristo sofreu a perseguição, a condenação, a
maior e mais degradante
injustiça jamais pratica-

da na Terra, se foi torturado e morto, contudo
não permaneceu no sepulcro, mas foi ressuscitado 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 provoquem a conversão.
Papa
Francisco
costuma propor algumas
regrinhas para ajudar
esta metanoia. Para este
ano ele indica quatro tipos de jejum: 1) o jejum
das palavras negativas e
dizer só palavras boas;
2) o jejum do descontentamento 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 Igreja celebra, nesta mesma
ocasião, a Campanha da
Fraternidade, que é uma
forma de despertar para
o sentido social da penitência. Trata sempre
de um tema genérico,
social e não preso a afirmações doutrinais, pois
pretende ajudar a todos, 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 solidariedade 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 Fraternidade é “Biomas brasileiros e defesa da vida”, e
o lema: “Cultivar e guardar a criação” (Gên 2,
15).
A CF 2017 pretende propor ampla reflexão sobre a preservação da natureza, nos
seis biomas do Brasil
(Amazônia,
Caatinga,
Serrado, Pantanal, Mata
Atlântica e Pampas),
pois os problemas ecológicos continuam graves,
provocando verdadeiros
desastres comprometedores da vida na face da
terra.
Sacrificar nossos
sentidos voluntariamente procurando o bem de
todos, vencer o orgulho
e converter-nos sinceramente, praticar a genuína caridade, eis o porquê
do jejum e de toda mortificação feita a partir da
fé em Jesus Cristo.

Missa em Ação de Graças marca o início da Quaresma
e o aniversário de 91 anos do Seminário Santo Antônio
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 Antônio, com uma missa em
Ação de Graças na capela
do Seminário.
Concelebraram
com o Pastor os padres
Gleydson Pimenta de Faria, Laureando Lima da
Silva e José Sávio Ricardo,
formadores do Seminário,
além do Padre Roberto
José da Silva, Reitor da
instituição.
No início da celebração, Dom Gil comunicou, com manifesta satisfação, a nomeação do
Padre Eduardo Almeida

da Rocha como Oficial da
Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma, tendo o referido sacerdote,
naquele dia, entrado em
exercício em sua nova função.
Durante a homilia, 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 conversão. “O maior jejum foi
o de Jesus Cristo, que, depois de viver quarenta dias
no deserto, ao final de sua
missão, entregou sua vida
para nos salvar”, ressaltou.
Após a missa, todos os presentes foram
convidados a participar de
um almoço de confraternização.

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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Via-Sacra Jovem reúne milhares de
pessoas e destaca respeito à natureza
Cerca de cinco mil
pessoas, em sua grande
maioria, jovens, comparecendo também algumas
crianças e adultos, participaram da oitava edição
da Via-Sacra Jovem ao
Morro do Cristo, promovida pela Arquidiocese de
Juiz de Fora, na manhã do
último dia 12 de março. O
evento, tradicionalmente 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, “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”.
O encontro teve
início com Santa Missa
na Igreja Nossa Senhora
de Fátima, no bairro homônimo, na Cidade Alta.
A celebração foi presidida
pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio
Moreira, e contou com a
presença de diversos Padres, Diáconos e seminaristas da Igreja Particular
de Juiz de Fora. Após a

missa, os jovens iniciaram
a caminhada em direção
ao Morro do Cristo, também chamado Morro do
Imperador, se revezando
para carregar as 15 cruzes
representativas das estações da Via Crucis e as
imagens de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, dando
destaque ao Ano Mariano.

Dom Gil deixou
transparecer sua satisfação com a presença massiva e o entusiasmo dos
jovens. “É uma alegria
chegar a este dia e encontrar 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 passos sofredores, para contemplar o amor d’Ele por
nós, que foi capaz de dar
até a sua vida pela humanidade”.
Durante o trajeto,
os milhares de fiéis entoaram 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 ressaltou a importância da
presença de Nossa Senhora na vida de Jesus.
“Maria acompanhou os
passos de Cristo. Na ViaSacra, ao menos dez estações têm a presença dela.
Então é um momento de
unirmos também ao amor
de Maria, que Deus escolheu para ser a mãe do
Salvador, celebrando os
300 anos do encontro da
imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba 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 Fátima e, logo após, receberam a bênção final, dada
por Dom Gil.

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

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 Coordenadora Arquidiocesana da
Pastoral do Menor, Alessandra Castro, e outros representantes da Igreja e do
Executivo, o compromisso
com as políticas públicas e
ações voltadas para a criança e o adolescente através
da assinatura da carta-compromisso formulada pela
Pastoral. A parceria é fundamental, principalmente,

para que a Igreja e o poder
público possam reunir esforços para sensibilizar o
Governo do Estado a enviar
recursos importantes para
a cidade, que possam refletir no bem-estar da criança e das famílias como um
todo.
Durante o encontro,
o prefeito Bruno Siqueira 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 município. 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
Metropolitano, Dom Gil, a situação da
criança e do adolescente na
cidade sempre foi uma preocupação para a Igreja, que
tem um histórico de trabalho no cuidado e resgate dos

diretos humanos. “Nossos
trabalhos no campo social
visam a proteção da dignidade do ser humano, desde
a infância até a terceira idade, e essa integração com o
poder público, que também
atua em várias frentes, nos
auxilia a alcançar, ao máximo, o desenvolvimento
dessas pessoas”.
A
Coordenadora da Pastoral do Menor,
Alessandra, reforçou que
a proposta da carta é “rever os serviços que são realizados para a criança e o
adolescente no município,

uma vez que várias crianças ainda se encontram em
situação de vulnerabilidade social e pessoal”. O documento contempla ações
de investimento em políticas públicas destinadas
ao atendimento prioritário
e preferencial de crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias.
A solenidade não
ocorreu só em Juiz de Fora,
mas em quase todas as cidades 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

Catequese do Papa
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Mensagem do Papa Francisco aos fiéis brasileiros
por ocasião da Campanha da Fraternidade 2017
“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: biomas brasileiros e defesa
da vida”, lhes animando a
ampliar a consciência de
que o desafio global, pelo
qual toda a humanidade
passa, exige o envolvimento de cada pessoa juntamente com a atuação de
cada comunidade local,
como aliás enfatizei em diversos pontos na Encíclica
Laudato Si’, sobre o cuidado de nossa casa comum.
O criador foi pródigo com o Brasil. Concedeu-lhe uma diversidade
de biomas que lhe confere
extraordinária beleza. Mas,
infelizmente, os sinais da
agressão à criação e da degradação da natureza também 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 causas e, principalmente, tem
apontado caminhos para a
sua superação. Entre tantas
iniciativas e ações, me apraz
recordar que, já em 1979, a
Campanha da Fraternidade que teve por tema “Por
um mundo mais humano”
assumiu o lema: “Preserve
o que é de todos”. Assim, já
naquele ano a CNBB apresentava à sociedade brasileira sua preocupação com
as questões ambientais e
com o comportamento humano com relação aos dons
da criação.
O objetivo da Campanha da Fraternidade deste ano, inspirado na passagem do Livro do Gênesis (cf.
Gn 2,15), é cuidar da cria-

ção, de modo especial dos
biomas brasileiros, dons
de Deus, e promover relações fraternas com a vida
e a cultura dos povos, à luz
do Evangelho. Como “não
podemos deixar de considerar 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, agradecer e respeitar a diversidade natural que se manifesta nos diversos biomas
do Brasil – um verdadeiro
dom de Deus - através da
promoção de relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles
vivem. Este é, precisamente, um dos maiores desafios
em todas as partes da terra,
até porque as degradações
do ambiente são sempre
acompanhadas pelas injustiças sociais.
Os povos originários

de cada bioma ou que tradicionalmente neles vivem
nos oferecem um exemplo
claro de como a convivência
com a criação pode ser respeitosa, portadora de plenitude e misericordiosa. Por
isso, é necessário conhecer
e aprender com esses povos
e suas relações com a natureza. 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 pobres.
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 Jesus Cristo é capaz de suscitar a conversão permanente
e integral, que é, ao mesmo
tempo, pessoal, comuni-

tária, social e ecológica.
Reafirmo, assim, o que recordei por ocasião do Ano
santo Extraordinário: a
misericórdia exige “restituir dignidade àqueles que
dela se viram privados”
(Misericordiae vultus, 16).
Uma pessoa de fé que celebra na Páscoa a vitória
da vida sobre a morte, ao
tomar consciência da situação de agressão à criação
de Deus em cada um dos
biomas brasileiros, não
poderá ficar indiferente.
Desejo a todos uma
fecunda caminhada quaresmal e peço a Deus que
a Campanha da Fraternidade 2017 atinja seus objetivos. Invocando a companhia e a proteção de Nossa
Senhora Aparecida sobre
todo o povo brasileiro,
particularmente neste Ano
mariano, concedo uma especial Bênção Apostólica
e peço que não deixem de
rezar por mim.

Papa Francisco completa quatro anos de pontificado
Fonte: ACI Digital

No último dia 13
de março, completaram-se
quatro anos desde que o
então Cardeal Jorge Mario Bergoglio, Arcebispo de
Buenos Aires (Argentina),
foi eleito Sucessor de São
Pedro, tornando-se assim o
primeiro Papa latino-americano e jesuíta. Durante este
tempo, Francisco chamou a
atenção de muitos, dentro e
fora da Igreja, por sua simplicidade, desprendimento,
audácia e proximidade.
Uma das tarefas nas
quais o Pontífice mais se
comprometeu para garantir
a transparência financeira
do Vaticano é a reforma econômica dos distintos órgãos
da Cúria. Criou o Conselho
e a Secretaria de Economia,
presidido pelo Cardeal George 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 história como a Eucaristia que
reuniu o maior número de
pessoas no mundo.
Em abril de 2015, o
Santo Padre convocou oficialmente o Jubileu Extraordinário da Misericórdia
para que a Igreja colocasse
em mais evidência sua missão de ser testemunho da
misericórdia e “sejamos misericordiosos como o Pai”.
O Ano Santo começou com
a abertura da Porta Santa
na Basílica Vaticana durante a Solenidade da Imaculada Conceição, em 08 de
dezembro de 2015.
Entre os dias 19 e
28 de setembro do mesmo
ano, Papa Francisco realizou uma visita apostólica a
Cuba e Estados Unidos, a
mais longa de seu pontificado. Em Cuba, o Santo Padre
pediu liberdade para a Igreja, defendeu o fim das dinastias e teve uma reunião
privada com o falecido presidente e líder da revolução,

Fidel Castro. Enquanto nos
Estados Unidos, participou
do Encontro Mundial das
Famílias, na Filadélfia.
Em 2016, Papa
Francisco realizou em Havana (Cuba) um encontro
privado e assinou uma declaração conjunta com o
Patriarca ortodoxo Kirill de
Moscou e de toda a Rússia.
Este encontro foi o primeiro
na história entre um Pontífice e o líder dos ortodoxos
russos.
Imediatamente
depois, foi para o México,
onde realizou uma visita
apostólica de 12 a 17 de fevereiro. No total, mais de 10
milhões de pessoas participaram 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 segunda de seu pontificado,
depois da realizada no Rio
de Janeiro em 2013, onde
mais de três milhões de jovens celebraram a fé com o

Papa Francisco no Vaticano. Foto: L’Osservatore Romano

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 mexicano José Sánchez del Río,
mártir da guerra cristera, e
o sacerdote argentino José
Gabriel do Rosário Brochero.
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 Colômbia, de 06 a 11 de setembro
próximo, onde visitará Bogotá, Villavicencio, Medellín 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. Desejalhe longos e felizes anos na
condução do Povo de Deus
em marcha.
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Palestra sobre Ideologia de Gênero
reúne centenas de pessoas no Edifício
Christus Lumen Gentium

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

Na noite do último
dia 13 de março, centenas
de pessoas, entre religiosos,
agentes de pastoral e leigos,
acompanharam, no Auditório Mater Ecclesiae, no prédio da Cúria Metropolitana,
palestra sobre a Ideologia de
Gênero e a sua inclusão no
Plano Municipal de Educação (PME) de Juiz de Fora.
O evento, organizado pelo
Vicariato para Vida e Família, foi conduzido pelo Arcebispo Metropolitano, Dom
Gil Antônio Moreira.
O tema “Ideologia
de Gênero” foi abordado
pelo professor do Seminário
Arquidiocesano Santo Antônio, Padre Elílio de Faria
Matos Júnior, Mestre em
Filosofia pela Faculdade Jesuíta 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 justificaram a ausência.
Ao falar sobre o objetivo 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 garantido pelo Plano Nacional de
Educação. “Em alguns municípios, às vezes, o plano
não corresponde exatamente àquilo que foi decidido em
nível nacional. Então, hoje
nós estamos aqui também
estudando um pouco o Plano Municipal de Educação
para verificar se esse aspecto, o direito das famílias de

educarem os seus filhos conforme 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 preocupação da Igreja em relação à corrente filosófica chamada Ideologia de Gênero.
“Esta corrente vem desconstruir o conceito de família,
do matrimônio e também da
sexualidade humana. Então
este evento tem como objetivo esclarecer as pessoas,
principalmente os vereadores, sobre o desafio e o grande impacto se a ideologia for
aplicada no Plano Municipal
de Educação”.
Padre Elílio foi o primeiro a se pronunciar, e focalizou o tema Ideologia de
Gênero sob o ponto de vista
filosófico e teológico. “Existe
uma fundamentação filosófica, uma teoria por detrás
da Ideologia de Gênero. É
um projeto que visa a revolucionar 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 determinada linha”.
Em sua fala, o juiz
da Vara de Execução Penal
de Juiz de Fora, Dr. Evaldo
Elias Penna Gavazza, destacou a questão da legalidade
na adoção da Ideologia de
Gênero em relação aos tratados internacionais dos quais
o Brasil é signatário e com
relação à Constituição Federal. Dr. Evaldo falou ainda

das consequências da implementação dessa ideologia.
“A principal consequência
é a perda de uma identidade. 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 Câmara Municipal de Juiz de
Fora, Rodrigo Mattos, agradeceu o convite para participar 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 encontro, 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 municipais a serem aprovados
pela Câmara. A votação do
Plano Municipal de Educação deve ser feita até o final
deste mês.

O Monsenhor Vicente de Paula Ferreira, 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 Senhora 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 Azevedo. “Nosso agradecimento ao Papa Francisco
por nomear monsenhor
Vicente para ser bispo
auxiliar na Arquidiocese
de Belo Horizonte. Todos nós o acolheremos
com muita alegria, na
certeza de que sua presença missionária muito
contribuirá para os trabalhos de evangelização
em nossa amada Arquidiocese”.
Monsenhor
Vicente nasceu em Alegre
(ES), em 21 de outubro
de 1970. É graduado em
Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF) e em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE). Doutor em
Ciência da Religião pela

Universidade Federal de
Juiz de Fora, com estágio pós-doutoral em Teologia, na FAJE, é formador dos estudantes
Redentoristas de Teologia, em Belo Horizonte e
autor de várias obras.
Fez sua profissão
religiosa na Congregação Redentorista, Província do Rio de Janeiro,
em 1992. Foi ordenado presbítero em 1996.
Com 25 anos de vida
religiosa,
monsenhor
Vicente tem 46 anos de
idade. Na Congregação
Redentorista, dedicouse à Província do Rio,
Minas e Espírito Santo.
Foi promotor vocacional, formador, vigário
paroquial, participou de
importantes trabalhos
missionários e, por quase uma década, foi Provincial da Congregação.
Monsenhor Vicente 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 Horizonte.
O Arcebispo de
Juiz de Fora, Dom Gil
Antônio Moreira, manifesta a Monsenhor Vicente, bem como à Congregação Redentorista
e a Dom Walmor, sua
alegria pela recente nomeação e deseja ao novo
bispo as melhores bênçãos do céu no exercício
da sucessão apostólica.
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Papa Francisco nomeia
Dom João Justino
Arcebispo Coadjutor
de Montes Claros (MG)
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Padres da Arquidiocese de Juiz de Fora
participam do Retiro Espiritual do Clero

Dom João Justino de Medeiros Silva. Foto: CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva. Foto: CNBB

O Papa Francisco
nomeou, no dia 22 de fevereiro, 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 dezembro 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 Horizonte no dia 21 de dezembro
de 2011. Dom João Justino
recebeu a Ordenação Episcopal no dia 11 de fevereiro de
2012, na Catedral Metropolitana 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 Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB.

O Arcebispo de Belo
Horizonte, Dom Walmor
Oliveira de Azevedo, agradeceu a Dom João Justino pela
dedicação à Arquidiocese de
Belo Horizonte. “A Arquidiocese de Montes Claros, com
a nomeação do Papa Francisco, 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 Justino nessa nova missão”.
Dom Gil Antônio
Moreira, Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora,
manifesta sua grande satisfação de ver seu antigo colaborador, quando Reitor do
Seminário de Santo Antônio, 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 caminhos de Dom João Justino.

Entre os últimos
dias 20 e 24 de fevereiro, 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 convidado 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.

Para rezar e colorir

O Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora,
Dom Gil Antônio Moreira, também participou
do retiro.
O encontro da
segunda turma de padres está marcado para
o próximo mês de julho,
entre os dias 24 e 28.

Entretenimento e Catequese
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Homenagens Especiais

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom Joel Portella Amado
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro
do em 02 de outubro de
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Dom Joel Portella Amado. Foto: Divulgação
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Padre Manoel de Paula Borges

Estimado Padre da Arquidiocese de Juiz de Fora, que completa 41 anos de sacerdócio este mês
Neste mês de
março, prestamos uma
homenagem
especial
ao estimado Padre Manoel de Paula Borges,
que acaba de completar
41 anos de sacerdócio.
Natural de Bias Fortes
(MG), Pe. Manoel é filho do casal Sr. Oliveiro
de Paula Borges e Sra.
Geralda de Paula Borges.
Próximo de completar 14 anos de idade,
ingressou no Seminário
Menor Santo Antônio,
onde obteve formação
entre os anos de 1962
e 1967. Posteriormente, ainda no Seminário Santo Antônio, fez
os cursos de Filosofia
(1968 – 1969) e Teolo-

gia (1971 – 1974).
Foi ordenado Padre em 19 de março de
1976, na Catedral de
Juiz de Fora, por imposição das mãos de Dom
Geraldo Maria de Morais Penido.
Durante oito anos
(1976 – 1984), atuou
como Pároco da Paróquia Nossa Senhora das
Dores, em Lima Duarte
(MG). Em seguida, foi
transferido para a Paróquia São José, em Bicas
(MG), onde permaneceu por 12 anos (1984 –
1996). Sua terceira passagem foi pela Paróquia
de Santana, em Belmiro Braga (MG), onde
atuou como Pároco por
20 anos (1996 – 2016),

sendo ainda Administrador da Paróquia São
José das Três Ilhas neste mesmo período. Desde 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 ordenação, a Arquidiocese de
Juiz de Fora tem a grata
satisfação de cumprimentar este irmão, que
há quatro décadas exerce seu ministério sacerdotal de forma exemplar.
Parabéns,
Pe.
Manoel, por mais um
ano de serviço dedicado
à Igreja de Cristo Jesus!

Pe. Manoel de Paula Borges. Foto: Leandro Novaes

