FOLHA MISSIONÁRIA
Ano VII

-

Arquidiocese de Juiz de Fora

-

Maio / 2017

-

Nº 78

Centenário das aparições de
Nossa Senhora de Fátima é celebrado
na Arquidiocese de Juiz de Fora

Página 4

55ª Assembleia dos
Bispos da CNBB é
realizada em
Aparecida (SP)

Padres e Diáconos
participam da Reunião
do Clero em Juiz de Fora

Arquidiocese realiza
“Catequese Marial”
na Catedral

Página 6

Página 7

Página 7

Catequese do Papa
Leia nesta edição
a Mensagem do
Papa Francisco
para o 51º Dia
Mundial das
Comunicações
Sociais

Página 5

Irmãos Francisco e Jacinta Marto
são canonizados em Portugal

2

FOLHA MISSIONÁRIA

2

Editorial
Maio, mês dedicado à Maria
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe
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celebrado no 7º Do-

nhos estão completan-
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do Brasil, realizada no
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em forma de testemu-

Você confere o
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Continental,
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ção de Padres e Diáco-

de de fazer uma mis-

nos da Arquidiocese,

são durante um mês na

ocorrida recentemente

Diocese de Óbidos (PA),

no prédio da Cúria Me-

nossa Igreja-irmã.

tropolitana; e, ainda,

Na Palavra do

como estão sendo os

Pastor, Dom Gil Antô-

encontros da primeira

nio Moreira traz sua
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Catedral.

Senhora de Fátima, que
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tudo

aliás é o grande des-

isso, você verá também
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da, como foram as cele-

tecerão em breve em
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nossa Igreja.

de maio, na Catedral e
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no

Boa leitura!
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“Sou Jovem Missionário
Continental e não tenho
medo de dizer”
Marcelo Rezende
Jovem Missionário Continental

Diria que o que
me dá mais prazer e satisfação na missão é poder falar de Jesus. Creio
que ser missionário não
se dá no fazer coisas, e
sim no SER. Ser presença, ser ajuda, ser acolhida, ser bondade, ser
solidário com os que sofrem, ser mão estendida a
quem caiu, ser perdão a si
próprio e aos outros, ser
compassivo com a dor do
outro.
No último mês de
abril, tive a oportunidade
de viver a minha melhor
experiência de vida em
Óbidos (PA). Parti com
o ardor missionário e o
desejo de adquirir maior
conhecimento e me doar
a mais um povo, para que
o Senhor fosse cada vez
mais conhecido e amado. Dar a vida por Deus
e pelo Evangelho vale a
pena, sem dúvida.
A maior satisfação
é levar Deus para as pessoas. Encontrando Deus,
as pessoas encontram a
felicidade. Na medida
em que nós nos tornamos um, com aquele que
nos acolhe de uma forma simples, humilde, a
satisfação é grande porque a gente se sente útil,
se sente bem e acolhido
e as pessoas começam a
sentir confiança em nós.
É grande a satisfação em
caminhar com o povo de

Deus, caminhar com o
ser humano nessa comunicação, nessa partilha,
na beleza de ser Igreja.
“Fui enviado para
evangelizar
e
acabei
sendo evangelizado por
aqueles que evangelizei”.
Aprendi também que a
entrega e a renúncia são
portas para providências
de Deus. Acredito que,
para ser um bom missionário, devo renunciar
tudo para o serviço ao
Senhor e sei que Ele prepara todas as coisas que
precisamos. Precisamos
ser apaixonados por Jesus Cristo e mostrar esta
paixão as outras pessoas
com a vida, as palavras e
o testemunho. Sou muito feliz sendo um Jovem
Missionário Continental,
anunciador da pessoa de
Jesus, deste grande amor
de Deus para com todos.
É isso que me realiza,
me dá disposição e entusiasmo. A satisfação que
encontro em ser missionário, primeiramente, é
porque estou servindo o
Maior de todos os Reis,
com os Dons que Ele
mesmo me deu para que
uma missão específica e
única aconteça.
Deixar a casa, os
pais, os irmãos, o aconchego, talvez nosso luxo
só tem sentido se for por
um plano maior. No meu
caso, encontrei o meu lu-

gar: o coração de Deus.
N’Ele eu confio minha
vida missionária, não
longe da Cruz, não longe de ser completamente
realizado e feliz com Ele
para Ele.
Também devo dizer que quando cheguei
naquela terra simples,
terra de Santa Cruz, pensei em desistir da missão
e apenas curtir a vida.
Mas como sempre, Deus
é uma caixinha de surpresas. Percebi e hoje posso
contar que minha maior
missão se deu nas pessoas que eu pude ajudar,
nos jovens que eu pude
EVANGELIZAR e SER
EVANGELIZADO.
São
tantos os caminhos e desafios, que foi lá no norte do Brasil que eu vi o
quanto Deus é maravilhoso, o quanto Maria preenche o coração doloroso
das mães. Foram entre os
risos e muitas das vezes
lágrimas escondidas nas
orações, nos rosários da
noite, que o Senhor me
mostrava onde eu devia
estar e o que fazer. Por
isso, sou JOVEM MISSIONARIO CONTINENTAL e não tenho medo de
dizer: “Leva-me aonde os
homens necessitem, tua
palavra necessite de força de viver. Onde falte a
esperança, onde tudo seja
triste simplesmente por
não saber ti”.
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Palavra do Pastor

Fátima: o inexplicável
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Entre a multidão
de meio milhão de pessoas presentes na esplanada
do Santuário de Fátima, a
jornalista encontrou Fafá
de Belém, que recebeu na
Pia Batismal o nome de
Maria de Fátima Palha Figueiredo. Perguntada sobre
o que mais a emocionava,
com olhos marejados de lágrimas e a voz presa à garganta, a apreciada cantora,
compositora e artista respondeu: “o inexplicável”.
Não temos mesmo
como explicar tudo. É inútil! As coisas mais importantes não são as racionais
e palpáveis. Também a Bíblia, no Antigo e no Novo
Testamento, está cheia de
momentos
inexplicáveis
aos olhos e à imediatez da
mente humana. Desde a
passagem do Mar Vermelho
a pé enxuto, até os milagres
de Jesus, as explicações naturais são insuficientes.

O que emociona
a cantora brasileira é tão
inexplicável quanto o que
sentia o pastorzinho Francisco, de 10 anos, que após
ter passado pela experiência mística das aparições,
mudara de tal modo seu
comportamento que permanecia horas diante da
presença Eucarística no Tabernáculo, revelando que
sentia Deus dentro de si
mesmo, mas que não sabia
como era. Tão inexplicável
eram as palavras de Jacinta, de 7 anos, que revelava
à prima Lúcia, que além de
ver a Santíssima Virgem,
vira também duas cenas
especiais. A primeira era a
visão dos pobres do mundo
inteiro, como uma multidão de famintos sofredores
que lhe causavam muita
pena. A partir das visões,
a pequena começou a ter
comportamento diferente,
passando a repartir sua merenda com as crianças mais
carentes do que ela. A segunda cena visualizada por
Jacinta foi a de uma grande
multidão esperançosa que
rezava com o Santo Padre,
o Papa. Tal visão ver-se-ia
acontecer inequivocamente ao menos por seis vezes, uma com Paulo VI, em
1967; três outras com João
Paulo II, em 1982, em 1991
e em 2000; outra ainda
com Bento XVI, em 2010, e

a atual com Papa Francisco,
para celebrar o centenário
das aparições e para canonizar os referidos meninos
Francisco Marto e Jacinta
Marto. São multidões que
trazem a fé expressa em
seus olhos, o amor vibrante
em seus corações e a virtude da esperança inabalável
em seu espírito, presididas
pelo Sucessor de Pedro.
Paulo VI, na homilia em 1967, além dos clamorosos apelos pela paz,
comentou sobre o flagelo
da fome: “grande parte da
humanidade encontra-se
ainda em estado de indigência e de fome, ao mesmo tempo que nela se acha
tão desperta a consciência
inquieta das suas necessidades e do bem-estar dos
outros. É por este motivo
que dizemos estar o mundo
em perigo. Por este motivo,
viemos nós aos pés da Rainha da paz a pedir-lhe a
paz, dom que só Deus pode
dar.”
Referindo-se ao terrível atentado que sofrera
na Praça São Pedro, aos 13
de maio de 1981, João Paulo II confidencia em sua
primeira visita a Fátima, no
ano seguinte: “Vi em tudo o
que foi sucedendo - não me
canso de o repetir - uma especial proteção materna de
Nossa Senhora. E por coincidência - e não há meras

coincidências nos desígnios
da providência divina - vi
também um apelo e, quiçá
uma chamada de atenção
para a mensagem que daqui partiu”.
Dez anos depois, em
1991, volta o Santo Padre
Woytilla a Fátima e proclamará: “Considero todo este
decênio como dom gratuito que, de modo especial,
devo à Providência divina.
Foi-me concedido particularmente como um dever,
para que ainda pudesse
servir a Igreja, exercendo
o ministério de Pedro.” Em
outro momento dirá: “há
dez anos fui introduzido na
experiência de Fátima vivida pela Igreja. Isto aconteceu na tarde do dia 13 de
Maio: o atentado à vida do
Papa. (...) Sei que a vida, a
mim concedida de novo há
dez anos, foi-me dada pela
misericordiosa providência de Deus. Não esqueçamos as grandes obras de
Deus”.
João Paulo II volta
ainda a Fátima em 13 de
maio de 2000, quando beatifica os meninos Francisco
e Jacinta. Na ocasião, disse
em sua homilia: “Como no
Evangelho Jesus deposita
particular confiança nas
crianças, assim também a
sua Mãe, Maria, não deixou de reservar aos pequenos, ao longo da história, o

seu carinho materno. Pensai em Santa Bernadete de
Lourdes, nas crianças de
La Salete e, em nosso século, nos pastorinhos de Fátima (...). É bem verdade:
Jesus e a sua Mãe escolhem
frequentemente crianças a
fim de lhes confiar tarefas
grandes para a vida da
Igreja e da humanidade.
(...) O Redentor da humanidade parece partilhar
com elas a solicitude pelos
outros”.
Em 2010, dirá Bento XVI em sua peregrinação
a Portugal: “Apraz-me pensar em Fátima como escola
de fé com a Virgem Maria
por Mestra; lá ergueu ela
a sua cátedra para ensinar
aos pequenos videntes e
depois às multidões as verdades eternas e a arte de
orar, crer e amar.”
Por fim, nestes dias
do centenário, o Papa Francisco pregou na esplanada
da azinheira: “...nos congregamos aqui para agradecer as bênçãos sem conta
que o céu concedeu nestes
cem anos, passados sob o
referido manto de Luz que
Nossa Senhora, a partir
deste esperançoso Portugal, estendeu sobre os quatro cantos da Terra.”
O inexplicável emociona e impulsiona para a
verdade que salva e dá sentido à vida.

1917 - 2017
Centenário das aparições de Fátima

Nossa Senhora
de Fátima

Rogai por nós!
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Centenário das aparições de
Nossa Senhora de Fátima é celebrado
na Arquidiocese de Juiz de Fora
No último dia 13 de
maio, católicos do mundo
inteiro celebraram o Dia
de Nossa Senhora de Fátima e o centenário da primeira aparição da Virgem
aos pastorinhos, em Portugal. A data foi marcada
ainda pela canonização
de duas das três crianças
que, há cem anos, receberam as mensagens de
Nossa Senhora durante
seis meses. Em cerimônia
no Santuário de Fátima, o
Papa Francisco foi o responsável por tornar santos os beatos Francisco e
Jacinta Marto.
Na Catedral Metropolitana de Juiz de
Fora, a data foi lembrada
em Celebração Eucarística presidida pelo Arcebispo
Metropolitano,
Dom Gil Antônio Moreira,
com a participação dos
Arautos do Evangelho. A
Santa Missa foi concelebrada pelo Vigário Geral
da Arquidiocese e Pároco
da Catedral, Monsenhor
Luiz Carlos de Paula, pelo
Vigário Paroquial, Pe.
Welington Nascimento de
Souza, pelo Pe. José Chitumba, e pelo responsável
pelos Arautos em Juiz de
Fora, Pe. Sebastião Alves
dos Santos, EP.
Perguntado sobre
a importância do dia 13 de

maio de 2017 para o catolicismo, Dom Gil destacou
que Jacinta e Francisco
são os primeiros santos
da Igreja com menos de
12 anos de idade. “A mensagem que esses dois meninos (Jacinta, com 07
anos e Francisco, com 09)
trazem, com simplicidade
e humildade, é tão forte
que a Igreja não viu como
não apresentá-los como
modelo de vida e de piedade”.
Ao comentar sobre
o dia dedicado à devoção a
Nossa Senhora de Fátima,
o Arcebispo ressaltou a
atualidade das mensagens
deixadas por ela aos três
pastorinhos. “Maria vem
para nos ajudar a entender a mensagem de Jesus.
A mensagem de Fátima é
a mensagem da oração,
da conversão, da paz, da
humildade, da penitência
e, sobretudo, da fidelidade a Deus e do amor ao
próximo. Se nós não conseguimos ainda a paz, nós
devemos insistir na oração para que ela chegue a
todas as partes mundo”.
A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de
Fátima, pertencente aos
Arautos do Evangelho, foi
acolhida pelos féis presentes na Catedral no início da celebração, com a

Coroação à imagem de Nossa Senhora de Fátima. Foto: Danielle Quinelato

canção “Ave, Ave Maria!”.
A coroação da imagem, no
final da missa, ficou a cargo de Dom Gil.
Ainda no mesmo
dia, Dom Gil presidiu a
última celebração dedicada à Nossa Senhora de
Fátima na paróquia que
homenageia essa devoção de Maria, localizada
no Bairro Barbosa Lage.

A Matriz da Paróquia já
havia recebido outras três
missas em honra à padroeira, todas finalizadas com
a tradicional coroação do
mês de maio.
A Santa Missa foi concelebrada pelo Administrador Paroquial, Pe. Karel
Kelalu, SVD, pelo Vigário
Paroquial, Pe. Laurensius
Lagandoni Hayong, SVD,

e outros sacerdotes verbitas. Em sua homilia, Dom
Gil deu destaque à oração
do terço, pedido feito a
Maria aos pastorinhos de
Fátima. “O terço é a contemplação do rosto de Jesus pelos olhos de Maria.
Por meio dele, conhecemos as principais passagens da vida de Cristo”,
finalizou.

Celebração da festa de Nossa Senhora de Fátima no bairro Barbosa Lage, em Juiz de Fora. Foto: Danielle Quinelato

Catequese do Papa
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Mensagem do Papa Francisco para o
51º Dia Mundial das Comunicações Sociais
“Não tenhas medo, que Eu estou contigo” (Is 43, 5).
Comunicar esperança e confiança, no nosso tempo

Graças ao progresso tecnológico, o acesso
aos meios de comunicação
possibilita a muitas pessoas ter conhecimento quase
instantâneo das notícias e
divulgá-las de forma capilar. Estas notícias podem
ser boas ou más, verdadeiras ou falsas. Já os nossos
antigos pais na fé comparavam a mente humana à
mó da azenha que, movida pela água, não se pode
parar. Mas o moleiro encarregado da azenha tem
possibilidades de decidir
se quer moer, nela, trigo ou
joio. A mente do homem
está sempre em ação e não
pode parar de “moer” o
que recebe, mas cabe a nós
decidir o material que lhe
fornecemos (cf. Cassiano o
Romano, Carta a Leôncio
Igumeno).
Gostaria que esta
mensagem pudesse chegar
como um encorajamento a
todos aqueles que, diariamente, seja no âmbito profissional ou nas relações
pessoais, “moem” tantas
informações para oferecer
um pão fragrante e bom a
quantos se alimentam dos
frutos da sua comunicação. A todos quero exortar
a uma comunicação construtiva, que, rejeitando os
preconceitos contra o outro, promova uma cultura
do encontro por meio da
qual se possa aprender a
olhar, com convicta confiança, a realidade.
Creio que há necessidade de romper o
círculo vicioso da angústia
e deter a espiral do medo,
resultante do hábito de se
fixar a atenção nas “notícias más” (guerras, terrorismo, escândalos e todo
o tipo de falimento nas vicissitudes humanas). Não
se trata, naturalmente, de
promover desinformação
onde seja ignorado o drama do sofrimento, nem de
cair num otimismo ingênuo que não se deixe tocar
pelo escândalo do mal. Antes, pelo contrário, queria
que todos procurássemos
ultrapassar aquele sentimento de mau-humor e resignação que muitas vezes
se apodera de nós, lançan-

do-nos na apatia, gerando
medos ou a impressão de
não ser possível pôr limites
ao mal. Aliás, num sistema
comunicador onde vigora
a lógica de que uma notícia
boa não desperta a atenção,
e por conseguinte não é uma
notícia, e onde o drama do
sofrimento e o mistério do
mal facilmente são elevados
a espetáculo, podemos ser
tentados a anestesiar a consciência ou cair no desespero.
Gostaria, pois, de
dar a minha contribuição
para a busca de um estilo
comunicador aberto e criativo, que não se prontifique
a conceder papel de protagonista ao mal, mas procure
evidenciar as possíveis soluções, inspirando uma abordagem propositiva e responsável nas pessoas a quem se
comunica a notícia. A todos
queria convidar a oferecer
aos homens e mulheres do
nosso tempo relatos permeados pela lógica da “boa notícia”.
A boa notícia
A vida do homem
não se reduz a uma crônica
asséptica de eventos, mas
é história, e uma história à
espera de ser contada através da escolha de uma chave interpretativa capaz de
selecionar e reunir os dados mais importantes. Em
si mesma, a realidade não
tem um significado unívoco.
Tudo depende do olhar com
que a enxergamos, dos “óculos” que decidimos pôr para
a ver: mudando as lentes,
também a realidade aparece
diversa. Então, qual poderia
ser o ponto de partida bom
para ler a realidade com os
“óculos” certos?
Para nós, cristãos,
os óculos adequados para
decifrar a realidade só podem ser os da boa notícia:
partir da Boa Notícia por
excelência, ou seja, o “Evangelho de Jesus Cristo, Filho
de Deus” (Mc 1, 1). É com
estas palavras que o evangelista Marcos começa a sua
narração: com o anúncio
da “boa notícia”, que tem a
ver com Jesus; mas, mais
do que uma informação so-

bre Jesus, a boa notícia é o
próprio Jesus. Com efeito,
ao ler as páginas do Evangelho, descobre-se que o título
da obra corresponde ao seu
conteúdo e, principalmente,
que este conteúdo é a própria pessoa de Jesus.
Esta boa notícia,
que é o próprio Jesus, não
se diz boa porque nela não
se encontra sofrimento,
mas porque o próprio sofrimento é vivido num quadro
mais amplo, como parte integrante do seu amor ao Pai
e à humanidade. Em Cristo,
Deus fez-Se solidário com
toda a situação humana,
revelando-nos que não estamos sozinhos, porque temos
um Pai que nunca pode esquecer os seus filhos. “Não
tenhas medo, que Eu estou
contigo” (Is 43, 5): é a palavra consoladora de um Deus
desde sempre envolvido na
história do seu povo. No seu
Filho amado, esta promessa
de Deus – “Eu estou contigo” – assume toda a nossa
fraqueza, chegando ao ponto de sofrer a nossa morte.
N’Ele, as próprias trevas e
a morte tornam-se lugar
de comunhão com a Luz e
a Vida. Nasce, assim, uma
esperança acessível a todos,
precisamente no lugar onde
a vida conhece a amargura do falimento. Trata-se
de uma esperança que não
decepciona, porque o amor
de Deus foi derramado nos
nossos corações (cf. Rm 5, 5)
e faz germinar a vida nova,
como a planta que cresce
da semente caída na terra.
Visto sob esta luz, qualquer
novo drama que aconteça na
história do mundo torna-se
cenário possível também de
uma boa notícia, uma vez
que o amor consegue sempre encontrar o caminho da
proximidade e suscitar corações capazes de se comover, rostos capazes de não
se abater, mãos prontas a
construir.
A confiança na
semente do Reino
Para introduzir os
seus discípulos e as multidões nesta mentalidade
evangélica e entregar-lhes os
“óculos” adequados para se

aproximar da lógica do amor
que morre e ressuscita, Jesus
recorria às parábolas, nas
quais muitas vezes se compara o Reino de Deus com a
semente, cuja força vital irrompe precisamente quando morre na terra (cf. Mc 4,
1-34). O recurso a imagens e
metáforas para comunicar a
força humilde do Reino não
é um modo de reduzir a sua
importância e urgência, mas
a forma misericordiosa que
deixa, ao ouvinte, o “espaço”
de liberdade para a acolher
e aplicar também a si mesmo. Além disso, é o caminho
privilegiado para expressar
a dignidade imensa do mistério pascal, deixando que
sejam as imagens – mais do
que os conceitos – a comunicar a beleza paradoxal da
vida nova em Cristo, onde
as hostilidades e a cruz não
anulam, mas realizam a salvação de Deus, onde a fraqueza é mais forte do que
qualquer poder humano,
onde o falimento pode ser o
prelúdio da maior realização
de tudo no amor. Na verdade, é precisamente assim
que amadurece e se entranha a esperança do Reino de
Deus, ou seja, “como um homem que lançou a semente
à terra. Quer esteja a dormir,
quer se levante, de noite e de
dia, a semente germina e
cresce” (Mc 4, 26-27).
O Reino de Deus já
está no meio de nós, como
uma semente escondida a
um olhar superficial e cujo
crescimento acontece no silêncio. Mas quem tem olhos,
tornados limpos pelo Espírito Santo, consegue vê-lo germinar e não se deixa roubar
a alegria do Reino por causa
do joio sempre presente.
Os horizontes do Espírito
A esperança fundada na boa notícia que é Jesus faz-nos erguer os olhos e
impele-nos a contemplá-Lo
no quadro litúrgico da Festa
da Ascensão. Aparentemente o Senhor afasta-Se de nós,
quando na realidade são os
horizontes da esperança que
se alargam. Pois em Cristo,
que eleva a nossa humanidade até ao Céu, cada homem e cada mulher conse-

gue ter “plena liberdade
para a entrada no santuário por meio do sangue de
Jesus. Ele abriu para nós
um caminho novo e vivo
através do véu, isto é, da
sua humanidade” (Heb 10,
19-20). Através “da força
do Espírito Santo”, podemos ser “testemunhas” e
comunicadores de uma humanidade nova, redimida,
“até aos confins da terra”
(cf. At 1, 7-8).
A confiança na semente do Reino de Deus
e na lógica da Páscoa não
pode deixar de moldar
também o nosso modo de
comunicar. Tal confiança
que nos torna capazes de
atuar – nas mais variadas
formas em que acontece
hoje a comunicação – com
a persuasão de que é possível enxergar e iluminar
a boa notícia presente na
realidade de cada história e
no rosto de cada pessoa.
Quem, com fé, se
deixa guiar pelo Espírito
Santo, torna-se capaz de
discernir em cada evento
o que acontece entre Deus
e a humanidade, reconhecendo como Ele mesmo,
no cenário dramático deste
mundo, esteja compondo a
trama de uma história de
salvação. O fio, com que se
tece esta história sagrada,
é a esperança, e o seu tecelão só pode ser o Espírito
Consolador. A esperança
é a mais humilde das virtudes, porque permanece
escondida nas pregas da
vida, mas é semelhante ao
fermento que faz levedar
toda a massa. Alimentamola lendo sem cessar a Boa
Notícia, aquele Evangelho
que foi “reimpresso” em
tantas edições nas vidas
dos Santos, homens e mulheres que se tornaram ícones do amor de Deus. Também hoje é o Espírito que
semeia em nós o desejo do
Reino, através de muitos
“canais” vivos, através das
pessoas que se deixam conduzir pela Boa Notícia no
meio do drama da história, tornando-se como que
faróis na escuridão deste
mundo, que iluminam a
rota e abrem novas sendas
de confiança e esperança.
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55ª Assembleia dos Bispos da CNBB é
realizada em Aparecida (SP)
A 55ª Assembleia
Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi realizada no Centro
de Eventos Pe. Vítor Coelho de Almeida, situado no pátio do Santuário
Nacional da Padroeira
do Brasil, em Aparecida
(SP). Na cerimônia de
encerramento, os bispos
realizaram uma breve
oração de ação de graças
pelos trabalhos realizados
durante os dez dias que
permaneceram reunidos
convivendo, estudando,
debatendo e rezando pela
Igreja.
Eram mais de 370
membros da Conferência na reunião: cardeais,
arcebispos, bispos diocesanos, bispos prelados,
bispos auxiliares e coadjutores. Além desses, estiveram presentes mais
de 50 bispos eméritos,
isto é, aqueles que já renunciaram ao governo
de Igrejas Particulares e
se encontram num tempo fértil de descanso e
em trabalhos diferentes.
No encontro, os bispos
contaram com a ajuda
de grande equipe de colaboradores formada por

“Ministros da Palavra”,
ligado ao tema anterior,
este documento analisado pelos bispos servirá de
ajuda para a formação de
pessoas que se capacitam
para a pregação; “Novas
formas de consagração
e Novas Comunidades”
também foi tema estudado pelos bispos.
Atividades

Solenidade de encerramento da 55ª Assembleia Geral da CNBB. Foto: Divulgação

assessores das comissões
episcopais, funcionários
e a equipe de serviços do
Centro de Eventos.
Temática
O tema central da
Assembleia, “Iniciação à
Vida Cristã”, foi trabalhado em diversas sessões do
encontro. Contou com estudos de grupos e plenários que, no final, votou
e aprovou um texto final

para ajudar as dioceses
e comunidades na caminhada de constante renovação da iniciação à vida
cristã de crianças, jovens
e adultos.
Outros
temas
também receberam atenção particular dos bispos,
entre eles estão: “Projeto
Comunhão e Partilha”,
iniciativa que completou
5 anos e é a expressão da
solidariedade financeira
para com dioceses pobres,

Catedral celebra padroeiro
Samto Antônio com programação
especial em Juiz de Fora

principalmente para ajudar na formação do clero;
“Pensando o Brasil”, um
movimento que tem reunido estudos dos bispos
em relação a diversas realidades sociais brasileiras.
Este ano, o trabalho foi
voltado para a Educação;
“Celebração da Palavra
de Deus”, um documento
para animar comunidades
que não podem ter a celebração da Eucaristia em
várias partes do Brasil;

Os bispos tiveram
quatro sessões privativas,
numa delas contaram
com a presença do Núncio Apostólico no Brasil,
Dom Giovanni D´Aniello.
Todos os dias, no começo da manhã, as 7h30,
os bispos celebraram a
Eucaristia no Santuário
Nacional e no final de
semana, dias 29 e 30 de
abril, participaram de um
Retiro Espiritual pregado pelo Monge Trapista,
Dom Bernardo Bonowitz.
A liturgia das horas foi
celebrada, todos os dias,
no plenário da Assembleia contando sempre
com a ajuda do jesuíta Ir.
Fernando Benedito Vieira, da Assessoria para a
Música da CNBB.

Entretenimento e Catequese
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Padres e Diáconos participam da
Reunião do Clero em Juiz de Fora
Os padres e diáconos da Arquidiocese de
Juiz de Fora participaram,
no último dia 23 de maio,
de mais uma Reunião do
Clero. O encontro foi realizado no Auditório Mater Ecclesiae, no prédio
da Cúria Metropolitana, a
partir das 8h.
A reunião foi conduzida pelo Arcebispo
Metropolitano, Dom Gil
Antônio Moreira, e pelo
Secretário-Executivo de
Pastoral, Pe. Everaldo José
Sales Borges. Depois da
acolhida e café da manhã,
os religiosos fizeram oração inicial com as Laudes
solenes. Logo após, houve momento de formação
com o Frei Carlos Roberto

Reunião do Clero em Juiz de Fora. Foto: Leandro Novaes

de Oliveira Charles, cujo
tema abordado foi “Maria,
modelo de uma Igreja em
saída”.
Na parte da tarde,
após o almoço, foi momento de comunicações
e avisos. Entre os assun-

tos tratados, eles falaram
sobre a Jornada Mundial
da Juventude 2019, que
será no Panamá; o Projeto
“Remição pela Leitura”,
da Pastoral Carcerária
Arquidiocesana; e o andamento do Ano Mariano.

Arquidiocese realiza primeira
“Catequese Marial” na Catedral
No último dia 06
de maio, o Arcebispo
Metropolitano de Juiz de
Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, presidiu o primeiro dia da Catequese
Marial, que está sendo
realizada para celebrar o
Ano Mariano. O encontro, realizado no salão da
Catedral, reuniu grande
número de pessoas, com
destaque especial para
a participação expressiva de crianças de várias
idades.
Antes de sua explanação, Dom Gil explicou o motivo do evento.
“Este ano, no Brasil, estamos celebrando o Ano
Mariano, por ocasião
dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa
Senhora Aparecida no
Rio Paraíba do Sul. Celebramos, também, os
100 anos da aparição de
Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. Por
isso, nós quisemos marcar um tempo para reflexão sobre a presença
de Maria na história da
salvação de Jesus Cristo. Após um diálogo com
alguns sacerdotes da Arquidiocese, resolvemos
realizar durante quatro
sábados, neste primeiro
semestre, as ‘Catequeses
Mariais’. É um momento em que vamos pensar
sobre o papel de Maria
no projeto de Deus na
salvação da humanida-

Primeiro dia de Catequese Marial. Foto: Leandro Novaes

de. Estudar sobre Maria
é muito importante, pois
foi Deus quem a quis
como Mãe do seu divino
salvador”.
O Pastor refletiu sobre a “Ave Maria”,
pontuando o significado
de cada frase desta oração tão conhecida, que
aprendemos desde a infância com nossos pais e
familiares.
O segundo encontro da Catequese Marial
aconteceu no último dia
20 de maio, também
presidido por Dom Gil
Antônio Moreira, que
ministrou palestra sobre “Maria na Sagrada
Escritura”,
refletindo
sobre as passagens bíblicas em que ela é citada.
Segundo
Dom
Gil, o momento formativo ajuda os fiéis a entenderem melhor a missão
de Nossa Senhora e sua
participação no plano de
salvação de Deus para a

humanidade. “Nós conhecemos Maria pela
Sagrada Escritura, como
conhecemos Jesus. Temos várias citações que
trazem o nome dela no
Novo Testamento. No
Antigo Testamento nós
temos a ideia: como
Deus pensou a salvação
do mundo, prometendo
vir uma mulher”.
Além das dezenas
de pessoas presentes,
também
participaram
do momento formativo
o Pároco da Catedral,
Monsenhor Luiz Carlos
de Paula, e os Vigários
Paroquiais, Pe. Welington Nascimento de Souza e Pe. José Sávio Ricardo.
A Catequese Marial acontecerá em mais
duas oportunidades, nos
próximos dias 10 e 17
de junho. Os encontros
são sempre realizados
às 15h, no salão da Catedral Metropolitana. A
entrada é gratuita.
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Homenagem Especial

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom Geovane Luís da Silva
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte

Dom Geovane Luís da Silva. Foto: Divulgação

Dom
Geovane,
novo Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de Belo Horizonte (MG), é natural de

Barbacena, nascido no dia
21 de junho de 1971. Cursou Filosoﬁa e Teologia no
Seminário São José, em

Mariana (MG). Em 21 de
junho de 1997, foi ordenado presbítero, em Carandaí (MG), cidade onde
cresceu e viveu. Exerceu o
seu ministério pastoral nas
cidades de Ouro Preto e
Mariana.
Desde 1998 é Professor de Teologia Sacramental no Seminário de
Mariana. Obteve o título
de Mestre em 2005 pela
Pontifícia
Universidade
Gregoriana de Roma, onde
estudou Teologia Dogmática. Em sua tese de mestrado, fez uma análise do
Artigo 59 da Constituição
sobre a Sagrada Liturgia
do Concílio Vaticano ll. É
pós-graduado em Cultura
e Arte Barroca pela Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP). Em 2006,
foi escolhido pelo Reitor
do Seminário de Mariana
para o cargo de Diretor
Acadêmico do Curso de
Teologia.
Em 1999, foi no-

meado Conselheiro da
Fundação Cultural da Arquidiocese de Mariana.
Durante cinco anos (1999
– 2003) exerceu a função
de Diretor do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra
de Mariana, onde realizou
diversos serviços de revitalização, bem como a restauração de obras de arte
do precioso acervo do Museu. Foi o idealizador do
projeto de restauração da
Igreja do Rosário de Mariana, onde será instalado
o Museu Vieira Servas, fruto de uma parceria entre a
Arquidiocese de Mariana e
o lnstituto Cultural Flávio
Gutierrez.
Participou ativamente dos dois processos
de Beatificação dos Servos de Deus, Dom Antônio Pereira Viçoso e Isabel
Cristina. Integra o Colégio
dos Consultores e também
é Promotor de Justiça no
processo de Beatificação do
Servo de Deus, Dom Lucia-

no de Mendes de Almeida.
No dia 02 de maio
de 2011, foi nomeado pároco da Paróquia de Nossa
Senhora da Piedade pelo
Arcebispo Dom Geraldo
Lyrio Rocha. Exerceu durante quase dois anos a
função de assessor da Pastoral Litúrgica na Região
Mariana Sul.
No dia 21 de dezembro de 2016, foi nomeado
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte,
pelo Papa Francisco. Sua
ordenação episcopal aconteceu no último dia 25 de
março e ele iniciou o trabalho na capital mineiro no
último dia 05 de abril. Dom
Geovane agora acompanha
os trabalhos do Vicariato
Episcopal para a Ação Pastoral da Arquidiocese de
Belo Horizonte no seu funcionamento global, com
especial atenção ao Secretariado Arquidiocesano de
Liturgia e aos projetos de
formação.

