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Editorial
Algumas razões para os homens
rezarem o Terço em suas Paróquias
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

O Terço dos Homens é um sucesso em todas as regiões do Brasil. Em
quase todas as paróquias
existe o Terço dos Homens.
Seria essa prática devocional
um problema para a Pastoral, como querem fazer crer
alguns Claro que não! Ao
contrario, a oração do Santo
Terço, através da contemplação dos Mistérios leva
o fiel - nas palavras de São
João Paulo II - a contemplar
a Cristo percorrendo as etapas de sua vida, sem deixar
de aprender d’Ele a verdade
sobre si mesmo. Em outras
palavras, “somente no mistério de Cristo, Verbo de
Deus encarnado, se esclarece o mistério do homem”.
Neste sentido, através da oração simples do
Terço, muitos homens entendem o mistério da sua
função de esposo e de pai. O
simples fato de rezar o Terço,
semanalmente, tirou muitos
homens de vícios e restaurou casamentos e relacionamentos entre pais e filhos. O
Terço dos Homens não é, e
nem quer ser uma pastoral,
mas os testemunhos que
surgem a cada dia e de toda
parte, dão conta de que esta
prática de fé, que remonta
de tempos antigos, não perdeu sua validade ou tornouse obsoleta, mas é, acima de
tudo, um serviço singular à
Pastoral da Família.
Ao falar dos fiéis leigos, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no parágrafo 34, afirma “Àquele
que une intimamente à sua
vida e à sua missão, dá-lhes
também parte no seu múnus sacerdotal com vistas a
exercerem um culto espiritual, para a glória de Deus e
a salvação dos homens”, e,
ainda, “Assim, também os
leigos, procedendo santamente em todo parte como
adoradores, consagram a
Deus o próprio mundo”. O
Catecismo da Igreja Católica
é enfático: “pelo Batismo, os
fiéis participam do sacerdócio de Cristo” (nº 1268). São

Paulo aos Hebreus (5,1), diz
que o sacerdote é “constituído nas coisas concernentes
a Deus a favor dos homens”.
Parece que a idéia fundamental de sacerdote é a de
uma ponte entre o homem
e Deus. Não sei se seria forçar muito, mas entendo que
os homens quando rezam o
Terço se propõem a serem
essa ponte das bênçãos entre Deus e suas famílias, entre Deus e o mundo.
Se isso é verdade,
o Terço dos Homens é um
espaço, dentre outros na
Igreja, em que os homens
concretizam a dimensão
sacerdotal do seu Batismo.
São João Paulo II dizia o seguinte: “O Rosário é minha
oração preferida. Oração
maravilhosa em sua simplicidade e em sua profundidade. Nesta oração repetimos
muitas vezes as palavras que
a Virgem Maria escutou da
boca do anjo e de sua prima
Isabel. A estas palavras toda
a Igreja se associa.
Podemos dizer que
o Rosário é, de certo modo,
uma oração-comentário do
último capítulo da Constituição “Lumen Gentium”
do Vaticano II, capítulo que
trata da admirável presença
da Mãe de Deus no mistério
de Cristo e da Igreja. No fundo das palavras “Ave Maria”,
passam diante dos olhos do
que reza os principais episódios da vida de Cristo,
com seus mistérios gozosos,
(gloriosos), dolorosos e gloriosos, que nos fazem entrar
em comunhão com Cristo,
poderíamos dizer, através
do coração de sua Mãe.
Nosso coração pode
encerrar nestas dezenas do
Rosário todos os atos que
compõem a vida de cada
indivíduo, de cada família,
de cada nação, da Igreja e
da humanidade: os acontecimentos pessoais e os do
próximo e, de modo particular, daqueles que mais
gostamos. Assim, a simples
oração do Rosário pulsa no
ritmo da vida humana”.
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Paróquia Sagrado Coração
de Jesus arrecada doações para
reformas em telhado e iluminação

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro Bairu,
em Juiz de Fora, iniciou
no mês de maio a troca
de telhas da Matriz. Elas
não passam por nenhum
tipo de reparo há cerca
de 50 anos e, por isso, se
encontram em avançado
estado de deterioração,
gerando
transtornos
como infiltração e goteiras na igreja.
A obra, orçada
em R$120 mil, ainda inclui a troca das lâmpadas do interior do tem-

plo por equipamentos
de LED, que são mais
econômicos. Além disso,
há a intenção de refazer
a antiga iluminação, modificada há mais de dez
anos, que lembrava a
metade de um Ostensório, como “raios de sol”
saindo do teto do altarmor.
A troca do telhado já começou, mas, para
que toda a reforma possa ir adiante, a paróquia
está pedindo a colaboração dos fiéis. Nas missas
dos fins de semana, estão

sendo distribuídos envelopes para a arrecadação
de doações. Aos sábados,
a celebração é às 17h e,
aos domingos, às 7h, 9h
e 19h. Em duas semanas
de campanha, já foram
arrecadados R$ 6 mil.
Quem quiser contribuir com a iniciativa,
também pode entrar em
contato na secretaria paroquial, através do telefone (32) 3215-9969. A
expectativa é que toda
a troca do telhado seja
concluída até o mês julho.

Acesse nosso site oficial
arquidiocesejuizdefora.org.br
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Palavra do Pastor

A morte do Monsenhor
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Havia terminado
de celebrar a Santa Missa.
Eram dezoito horas. Tomou seu carro e partia para
outra comunidade, onde
elevaria novamente o Cálice da Salvação, consagraria
o Pão da Vida e serviria novamente a Palavra aos fiéis.
Com ele estava Dona Ilda
Maria Nader Araújo, auxiliar nos trabalhos paroquiais, boa mãe de família,
que veio a óbito às 22h30
no HPS, em Juiz de Fora.
Ao adentrar na pista asfáltica, o Padre não
percorrera dois quilômetros quando seu carro foi
violentamente atingido por
outro que invadira a sua
pista, guiado por motorista
alcoolizado, segundo laudo
policial, causando a morte
do sacerdote e da fiel colaboradora.
Para além da dor
terrível que o fato causou
em nossa alma, no coração

de todos os seus irmãos
sacerdotes e da comunidade paroquial de Nossa
Senhora das Estradas, a
que servia ultimamente,
umedecidos todos pelas
lágrimas, algumas coincidências chamam à atenção
de quem crê, o que vem
sublimar o sofrimento e
minimizar a dor. Para os
que creem, as palavras tomam sempre novo sentido
nos momentos certos, nos
lugares certos, sobretudo
nos acontecimentos incertos da vida. Deus é infinito
em misericórdia!
Monsenhor Antônio Cornélio Viana, tendo
sido ordenado sacerdote em 20 de dezembro de
1969, nos primeiros anos
serviu a Deus na cidade de
Trindade-GO, onde liderou a construção de grande
parte do Santuário do Divino Pai Eterno, hoje famoso
pela atuação de Padre Robson Oliveira Pereira, CSsR.
Por mística coincidência,
seu passamento se deu no
sábado, aos 10 de junho à
tarde, quando a Igreja já
celebrava o Domingo da
Santíssima Trindade, sendo esta a última liturgia
que presidiu.
Na primeira leitura, havia ouvido, do Livro
do Êxodo, as últimas palavras do texto litúrgico:
...acolhe-nos como pro-

priedade tua (Ex 34,9). Ao
Salmo, cantara ao Deus
Altíssimo: Sede bendito no
celeste firmamento (Dn 3).
Tendo sua vida
marcada pela serenidade
no relacionamento com
todos, com manifesto dom
de solucionar conflitos com
maestria e contínuo sucesso, concluía a sua existência terrena ouvindo na
segunda leitura os termos
paulinos ditos aos Coríntios: ...encojai-vos, cultivai
a concórdia, vivei em paz...
(I Cor 13, 11). Leu no Evangelho do dia: Deus amou
tanto o mundo, que deu
seu Filho unigênito, para
que não morra todo o que
nele crer, mas tenha a vida
eterna (Jo 3, 16).
Quem pode duvidar que estas palavras tenham sentido exato para
o momento da partida de
alguém que ofereceu a sua
vida para proclamar a fé,
para orar incessantemente, para semear a paz, para
servir unicamente a Deus,
superando desafios e problemas, para anunciar a
ressurreição como fim último de nossa existência,
para servir a Cristo, como
discípulo, pregando a Palavra, celebrando a Eucaristia, fazendo o bem a todos?
Quem, movido pela fé, não
enxergará sinal do amor de
Deus, ao chamá-lo na oca-

sião em que as comunidades estavam celebrando os
festejos de Santo Antônio,
do qual recebeu o nome na
Pia Batismal?
Quem deixará de
associar seu passamento, provocado por pessoa
dependente de álcool, aos
seus contínuos esforços
em favor da recuperação
de jovens dominados pelas
drogas, e sobretudo com
seu interesse e efetiva participação na instalação de
duas Fazendas da Esperança na Arquidiocese de
Juiz de Fora?
Quem não encontrará o amor de Deus por
esta alma que soube se
esforçar para ultrapassar
barreiras, para erguer-se
de quedas, para santificarse no correr da vida, mas
nunca abandonar a Congregação do Santíssimo
Redentor, vindo a ter sua
última morada em jazigo
de necrópole cuidada pela
referida Congregação?
De minha parte,
cheio de admiração e gratidão, entrego nas mãos
de Deus o corpo e a alma
deste santo homem, com
certeza de que, enquanto
esteve ao meu lado com
várias funções eclesiais,
foi um sacerdote exemplar
na dedicação pastoral, na
humildade da obediência
(ele nunca recusou nem

questionou nenhuma nomeação) e nunca exerceu
qualquer missão, por mais
simples que fosse, com
tristeza ou má vontade.
Tendo sido Vigário
Geral desta Igreja Particular por 13 anos, Pároco
da Catedral Metropolitana
por igual período, renunciou a estes cargos por desejar trabalho mais humilde. Porém, não pudemos
dispensá-lo das funções de
Ecônomo Arquidiocesano,
o que exerceu com lisura e
competência até o seu último dia entre nós.
Nascido em Carvalhos (MG), aos 05 de maio
de 1937, completou seus
oitenta anos no mês anterior, ocasião em que afirmara que estava feliz, pois
não possuía mais nenhuma
propriedade e que já se encontrava com sua “malinha
pronta” (sic) para quando
o Senhor o chamasse.
Às Missas de 7º dia,
celebradas na sua Paróquia
de Igrejinha e na Catedral
Metropolitana, um grande
número de fiéis compareceu comovidos e plenos
de gratidão. Um grande
painel com sua foto, na Paróquia de Nossa Senhora
das Estradas, colocado ao
lado do altar, parecia resumir sua pregação: “foi-se
o missionário, continua a
missão”!

Último dia da Catequese Marial reflete sobre
“Quem é Maria”
No último dia 17 de
junho, foi realizado na Catedral Metropolitana o último encontro da Catequese Marial. Na ocasião, o
Arcebispo Metropolitano,
Dom Gil Antônio Moreira, trouxe como reflexão o
tema “Quem é Maria?”.
O Arcebispo começou o
encontro lembrando que,
na Bíblia, não encontraremos passagens que falem
dos pecados de Nossa Senhora, porque ela não os
tinha. "Ela não teve pecado, por isso, a chamamos
de Imaculada Conceição",
destacou.
Dom Gil ainda
recordou a passagem do
Evangelho de João das Bodas de Caná, em que Maria

notou que estava acabando
o vinho da festa e disse aos
que estavam trabalhando:
"Fazei tudo o que Ele vos
disser". Segundo o pastor,
Nossa Senhora, através
desta passagem, nos ensina a confiar e acreditar
em todos os momentos em
seu Filho, Jesus. Maria é
exemplo de fé e esperança
para todos nós.
No primeiro encontro da Catequese Marial, no dia 06 de maio,
os fiéis puderam refletir
sobre “Maria na Igreja”,
enquanto que no dia 20 do
mesmo mês, o assunto foi
“Maria na Bíblia”. No último sábado, 10 de junho,
Dom Gil falou sobre “Maria nos últimos Papas”.

Para a professora Maria
Imaculada, que participou
todos os encontros, esses
momentos foram importantes para conhecer e se
aprofundar mais sobre
Nossa Senhora. "Nós, de
certa forma, desconhecemos esse universo de Maria, e esses conhecimentos
vêm nos fortalecer na fé",
ressaltou.
Segundo Dom Gil,
durante os quatro encontros sobre Nossa Senhora,
todos procuraram aprofundar os conhecimentos sobre a mãe de Jesus.
"Penso que o grupo que
pôde estar aqui desde o
primeiro encontro possa
ter recebido informações
mais amplas sobre a figura

Último encontro da Catequese Marial. Foto: Marina Dias

e a pessoa da Mãe do Salvador", concluiu.
A Catequese Marial foi uma iniciativa da
Arquidiocese de Juiz de
Fora para celebrar de forma mais efetiva o Ano Na-

cional Mariano. O auge
das comemorações será
no dia 12 de outubro, data
que marcará os 300 anos
do encontro da imagem de
Nossa Senhora Aparecida
no Rio Paraíba do Sul.
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Festa de Santo Antônio reúne cerca de sete
mil pessoas no Seminário Arquidiocesano
No último dia 13
de junho, dia de Santo
Antônio, uma missa presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Juiz de
Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, encerrou a festa
do Seminário Arquidiocesano, dedicado ao santo
português. Concelebraram com o Arcebispo o
Reitor, Pe. Roberto José
da Silva, o Vice-Reitor,
Pe. Tarcísio Marcelino
Ferreira Monay, e os padres formadores do instituto.
A Santo Antônio
foi dado, pela Igreja, o
título de Doutor do Evangelho. Mas, para Dom
Gil, que também carrega
o nome “Antônio”, o santo casamenteiro pregou
muito mais pela vida do
que pela Palavra. Durante
sua homilia, o Arcebispo
refletiu sobre o exemplo
que o santo deve ser para
seminaristas e padres.
“Dar a Santo Antônio o
patrocínio de um seminário é muito apropriado,
porque ele foi seminarista, foi noviço e, depois,
foi padre. Foi grande es-

Celebração presidida por Dom Gil no Seminário Santo Antônio. Foto: Danielle Quinelato

tudioso da Bíblia e das
coisas de Deus, da Teologia. Foi um grande pregador e foi um homem
que soube assumir na
sua vida a simplicidade
que Deus espera de todos
nós. Santo Antônio é padroeiro desta casa porque
ele deve ser olhado pelos

seminaristas, assim como
pelos formadores e funcionários, como alguém
que é exemplo”.
Segundo Pe. Roberto, Reitor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, cerca de sete
mil pessoas participaram
dos dez dias de festa - in-

cluindo a novena, iniciada no dia 04 de junho, e
a festa social, realizada a
partir do dia 09. Em entrevista, ele afirmou que
as festividades tiveram o
objetivo de congraçamento, de encontro entre as
pessoas, mas também o
de ajudar na manutenção

do seminário. “Durante esse tempo, tivemos o
olhar voltado para Santo
Antônio, redescobrindo
a figura dele, não tanto
como aquele homem dos
milagres, mas como o homem da Palavra. Ele foi
um homem que encarnou
a Palavra de Deus”, finalizou.
O Seminário Santo
Antônio foi fundado em
1º de março de 1926 por
Dom Justino José de Santana. A instituição acolhe
os candidatos ao presbitério da Arquidiocese de
Juiz de Fora e desenvolve com eles um projeto
pedagógico de formação
através das dimensões
espiritual,
comunitária, afetiva, intelectual e
pastoral, respeitando as
quatro principais etapas:
Seminário Menor Bento
XVI, Propedêutico, Filosofia e Teologia. O Seminário ainda abriga o ITASA – Instituto Teológico
Arquidiocesano
Santo
Antônio, que, em parceria com o CES/JF oferece
os Cursos de Filosofia e
Teologia.

Mutirão Regional de Comunicação
é realizado em Belo Horizonte
Centenas de pessoas participaram do
primeiro Mutirão de Comunicação
(Muticom)
do Regional Leste 2 da
CNBB, realizado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC-Minas), em Belo
Horizonte, nos últimos
dias 02 e 03 de junho. O
evento contou presença
de Dom Darci José Nicioli, Presidente da Comissão Episcopal Pastoral da
Comunicação, e Dom Gil
Antônio Moreira, Bispo
Referencial para Comunicação do Regional Leste 2.
Os participantes
representaram 19 dioceses espalhadas entre os
estados de Minas Gerais
e Espírito Santo, dentre
as 32 que compõem o Regional Leste 2. A Arquidiocese de Juiz de Fora

Representantes da Arquidiocese de Juiz de Fora no Muticom Regional,
acompanhados de Dom Gil e Padre Antônio Camilo

estava presente com representantes das paróquias São Miguel e Almas
(Santos
Dumont/MG),
São Geraldo (Teixeiras/
JF) e Santa Rita de Cás-

sia (Bonfim/JF), além do
Padre Antônio Camilo e
o jornalista Leandro Novaes, responsável pelo
Jornal Folha Missionária. Para Dom Gil, esse

número representa
grande sucesso no
meiro encontro.
No primeiro
após a solenidade
abertura, o Padre

um
pridia,
de
An-

tônio Camilo de Paiva,
Mestre em Ciências da
Comunicação, e o professor Mozahir Salomão
falaram sobre o tema “A
Comunicação do Papa
Francisco”.
Na manhã de sábado, as atividades foram
iniciadas com a palestra
sobre “Comunicação na
Igreja: assessoria de comunicação e Pascom”,
ministrada pelo Padre
Rafael Vieira, Assessor de
Imprensa da CNBB. Em
seguida, a Delegada de
Polícia Dra. Helen Sardenberg abordou o tema
“Crimes na Internet”.
No período da tarde, os participantes dividiram-se entre as oficinas
de Fotografia, Produção
de textos, Redes Sociais
e Pascom. À tarde, Dom
Gil presidiu a Missa de
Encerramento do evento.

Catequese do Papa
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Audiência Geral do Papa Francisco
sobre o Sacramento do Batismo
A todos os agentes da Pastoral do Batismo, pais e padrinhos
Em sua audiência de Quarta-Feira, 21
de junho, o Papa Francisco fez uma catequese
sobre o Sacramento do
Batismo. Pensamos que
esta catequese possa
ajudar na formação dos
nossos agentes da Pastoral do Batismo e dos pais
e padrinhos que estarão
preparando para batizar
seus filhos e afilhados.
De maneira muito próxima dos fiéis o
Papa diz: “No dia do
nosso Batismo ressoou
para nós a invocação
dos santos. Naquele momento, muitos de nós
eram crianças, levados
no colo dos pais. Pouco
antes de fazer a unção
com o Óleo dos catecúmenos, símbolo da força
de Deus na luta contra o
mal, o sacerdote convidou toda a assembleia a
rezar por aqueles que estavam prestes a receber
o Batismo, invocando a
intercessão dos santos.
Era a primeira vez que,
durante a nossa vida, nos
concediam esta companhia de irmãos e irmãs
“mais velhos” — os santos — que passaram pelo
nosso próprio caminho,
que conheceram as nossas mesmas dificuldades
e vivem para sempre no
abraço de Deus. A Carta
aos Hebreus define esta
companhia que nos circunda, com a expressão
“multidão de testemunhas” (12, 1). Assim são
os santos: uma multidão
de testemunhas.
Na luta contra o
mal, os cristãos não se
desesperam. O cristianismo cultiva uma confiança incurável: não
acredita que as forças
negativas e desagregadoras possam predominar.
A última palavra sobre a
história do homem não
é o ódio, não é a morte,
não é a guerra. Em cada
momento da vida somos ajudados pela mão
de Deus, e também pela

presença discreta de todos os crentes que “nos
precederam com o sinal
da fé” (Cânone Romano). A sua existência diznos antes de tudo que a
vida cristã não é um ideal
inacessível. E ao mesmo
tempo conforta-nos: não
estamos sozinhos, a Igreja é composta por inúmeros irmãos, muitas vezes
anónimos, que nos precederam e que mediante
a ação do Espírito Santo
participam nas vicissitudes de quantos ainda vivem aqui na terra.
A do Batismo não
é a única invocação dos
santos que marca o caminho da vida cristã. Quando dois noivos consagram
o seu amor no sacramento
do Matrimónio, invoca-se
de novo para eles — desta vez como casal — a intercessão dos santos. E
esta invocação é fonte de
confiança para os dois jovens que partem para a
“viagem” da vida conjugal. Quem ama verdadeiramente tem o desejo e
a coragem de dizer “para
sempre” — “para sempre” — mas sabe que tem
a necessidade da graça
de Cristo e da ajuda dos
santos para poder levar

a vida matrimonial para
sempre. Não como alguns
dizem: “enquanto o amor
durar”. Não: para sempre!
Caso contrário, é melhor
que não te cases. Ou para
sempre ou nada. Por isso,
na liturgia nupcial invocase a presença dos santos.
E nos momentos difíceis
é preciso ter a coragem de
elevar o olhar para o céu,
pensando nos numerosos
cristãos que passaram
através das tribulações
e conservaram brancas
as suas vestes batismais,
lavando-as no sangue do
Cordeiro (cf. Ap 7, 14): assim reza o Livro do Apocalipse. Deus nunca nos
abandona: cada vez que
tivermos necessidade virá
um dos seus anjos para
nos animar e para nos infundir a consolação. “Anjos” às vezes com um rosto e um coração humanos,
porque os santos de Deus
estão sempre aqui, escondidos no meio de nós.
Isto é difícil de entender
e até de imaginar, mas
os santos estão presentes
na nossa vida. E quando
alguém invoca um santo
ou uma santa, é precisamente porque se encontra
próximo de nós.
Inclusive os pres-

bíteros
conservam
a
recordação de uma invocação dos santos, pronunciada sobre eles. É um
dos momentos mais emocionantes da liturgia da
ordenação. Os candidatos
deitam-se no chão, com o
rosto virado para baixo. E
toda a assembleia, presidida pelo Bispo, invoca a intercessão dos santos. Um
homem ficaria esmagado
sob o peso da missão que
lhe é confiada, mas ouvindo que o Paraíso inteiro
o protege, que a graça de
Deus não faltará porque
Jesus permanece sempre
fiel, então ele pode partir
sereno e encorajado. Não
estamos sozinhos.
E o que somos
nós? Somos pó que aspira
ao céu. Frágeis nas nossas
forças, mas é poderoso o
mistério da graça que está
presente na vida dos cristãos. Somos fiéis a esta
terra, que Jesus amou em
cada instante da sua vida,
mas sabemos e queremos
esperar na transfiguração
do mundo, no seu cumprimento definitivo onde
finalmente já não haverá
lágrimas, maldade, sofrimento.
Que o Senhor conceda a todos nós a espe-

rança de ser santos. Mas
alguns de vós poderão
perguntar-me: “Padre,
é possível ser santo na
vida de todos os dias?”.
Sim, é possível. “Mas isto
significa que devemos
rezar o dia inteiro?” Não,
quer dizer que tu deves
cumprir o teu dever ao
longo do dia: rezar, ir
ao trabalho, proteger os
teus filhos. Mas é preciso
fazer tudo com o coração
aberto a Deus, de modo
que o trabalho, até na
enfermidade e no sofrimento, inclusive no meio
das dificuldades, permaneça aberto a Deus. E assim é possível ser santo.
Que o Senhor nos dê a
esperança de ser santos.
Não pensemos que é algo
difícil, que é mais fácil
sermos delinquentes do
que santos! Não. Podemos ser santos, porque o
Senhor nos ajuda; é Ele
que nos assiste.
É o grande presente que cada um de nós
pode oferecer ao mundo.
Que o Senhor nos conceda a graça de crer tão
profundamente nele, a
ponto de nos tornarmos
imagem de Cristo para
este mundo. A nossa história tem necessidade de
“místicos”: de pessoas
que rejeitam qualquer
domínio, que aspiram à
caridade e à fraternidade. Homens e mulheres
que vivem, aceitando
até um quinhão de sofrimento, porque assumem
o cansaço do próximo.
Mas sem estes homens
e mulheres, o mundo
não teria esperança. Por
isso, faço votos a fim de
que vós — e também eu
— recebamos do Senhor
o dom da esperança de
sermos santos”.
Que as palavras
do Santo Padre possam
motivar as Pastoral do
Batismo de cada paroquia de nossa Arquidiocese a ser, cada vez mais
instrumento do Espírito
Santo.
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Vida Eterna: Arquidiocese presta homenagem
a Pe. Elpídio, Monsenhor Viana e Dona Ilda

Pe. Elpídio José Barbosa. Foto: Divulgação

A Arquidiocese de
Juiz de Fora passou, recentemente, por momentos de muita tristeza com
a perda de dois sacerdotes
muito queridos entre o clero e seus fiéis. Primeiro, o
falecimento do Pe. Elpídio
José Barbosa, ocorrido no
último dia 29 de maio, na
Santa Casa de Misericórdia
de Juiz de Fora; o sacerdote estava lutando contra
uma anemia profunda e
foi internado diversas vezes este ano. Estava com
69 anos de idade e era
Administrador da QuaseParóquia São Geraldo, no
bairro Filgueiras, em Juiz
de Fora.
Seu corpo foi velado na Igreja Matriz
Sant’Ana, no Bairro Vila
Ideal. As missas de corpo
presente foram realizadas
às 9h, 11h30 e 15h do dia
30 de maio, sendo a última
presidida pelo Arcebispo
Metropolitano, Dom Gil
Antônio Moreira, com o
Rito Solene das Exéquias.

Após essa celebração, o
corpo foi levado para o
Cemitério da Glória, onde
foi sepultado em túmulo
da familia. Centenas de
pessoas, entre familiares,
amigos e paroquianos,
passaram pela Igreja Matriz Sant’Ana para se despedirem do saudoso sacerdote.
Em sua homilia,
Dom Gil lembrou que a
morte de Pe. Elpídio ocorreu no dia seguinte à Solenidade da Ascensão do
Senhor. “No momento em
que a Igreja toda estava
olhando para o céu e contemplando a Ascensão do
Senhor, escutando Suas
últimas palavras na terra,
Nosso Senhor o chama.
Padre Elpídio foi um seguidor dos apóstolos do
Senhor, ele também deu
a sua vida pela causa de
Cristo, anunciou a verdade, batizou a tantos, ofereceu o Corpo do Senhor a
uma infinidade de pessoas. Ele cumpriu aquilo que

o Senhor lhe tinha pedido
e mandado. Agradeçamos,
meus irmãos, a Deus, por
ter dado ao povo mais esse
sacerdote. Agradeçamos
ao Padre Elpídio, por tudo
aquilo que realizou, num
esforço continuo de entrega total a Deus, por todos
os sacrificioses que ele fez
em benefício do Reino de
Deus”.
Ordenado presbítero em 18 de janeiro de
1974, Pe. Elpídio passou
por diversas paróquias
e cidades da Igreja Particular de Juiz de Fora,
entre elas, Bicas, Pequeri,
Santos Dumont, Liberdade, Olaria e Lima Duarte,
além de Juiz de Fora. O
padre ainda foi Coordenador da Pastoral Arquidiocesana e Ecônomo da
Cúria Metropolitana.
Pouco tempo depois, ainda em luto pelo
passamento do Pe. Elpídio, a Igreja Particular
de Juiz de Fora perde outro padre. No último dia
10 de junho, o Ecônomo
da Cúria Metropolitana,
Monsenhor Antônio Cornélio Viana, foi vítima de
um acidente de carro na
BR-267, quando voltava
de uma celebração na comunidade de Penido.
O sacerdote estava acompanhado de uma
colaboradora das atividades pastorais na Paróquia
Nossa Senhora das Estradas, Srª. Ilda Maria Nader
Araújo, que tinha 75 anos
e, infelizmente, também
faleceu.
A missa de corpo
presente de Mons. Viana
foi realizada na Catedral
Metropolitana, presidida
pelo Arcebispo Dom Gil
Antônio Moreira, e concelebrada por dezenas de
padres e diáconos da Arquidiocese. Durante sua
homilia, Dom Gil refletiu
sobre o mistério da Santíssima Trindade e enumerou as qualidades do
Ecônomo de nossa Igreja
Particular, que com a sua
serenidade, paciência e
humildade foi capaz de

anunciar o amor de Deus
com muita dedicação. “O
seu sacerdócio na Arquidiocese de Juiz de Fora foi
de fato exemplar, foi uma
pregação viva. Ele se dedicou completamente à causa de Deus, sempre com
alegria e disposição”.
“A gente tem um
sentimento de perda muito grande neste momento em que Monsenhor
Viana parte para a outra
vida na eternidade. Mas,
ao mesmo tempo, temos
um profundo sentimento
de gratidão, de saber que
Nosso Senhor nos deu um
exemplo aqui e que, agora, no Seu mistério, o acolhe, e ele vai para o céu e
temos certeza de que vai
interceder por todos nós”,
completou Dom Gil.
Na igreja repleta
de familiares, amigos e
paroquianos, dois sentimentos imperavam: o de
perplexidade, pela violência com que as vidas
de Mons. Viana e Dona

Ilda foram tiradas, e o da
certeza de que a Igreja de
Juiz de Fora perdeu um
grande homem e um grande padre capaz de superar
falhas e quedas, crescendo a cada dia na busca da
santificação.
Após a celebração,
seu corpo foi levado para
o Cemitério Nossa Senhora da Glória. Já Dona
Ilda, como era conhecida,
foi velada e sepultada em
Bom Jardim de Minas,
sua cidade natal.
Ordenado
presbítero em 20 de dezembro de 1969, Mons. Viana
completou 80 anos no último dia 05 de maio. Nascido em Carvalhos (MG),
o sacerdote foi Pároco da
Catedral de 2002 a 2014,
passou por diversas Paróquias e, por vários anos,
foi Vigário Geral da Arquidiocese e Administrador do Ceflã. Atualmente,
trabalhava na Paróquia
Nossa Senhora das Estradas, em Igrejinha.

Mons. Antônio Cornélio Viana. Foto: Divulgação

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que
esteja morto, viviverá.” (Jo 11,25)
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Igreja celebra São Pedro e São Paulo
No dia 29 de junho,
a Igreja Católica celebra a
solenidade de São Pedro,
o apóstolo escolhido por
Jesus para ser a “pedra”
sobre a qual fundaria Sua
Igreja. O primeiro Papa da
Igreja Católica é celebrado no mesmo dia de São
Paulo, conhecido como o
“Apóstolo dos Gentios” e
considerado o maior missionário de todos os tempos.
Estes santos são
considerados “os cabeças
dos apóstolos” por terem
sido os principais líderes
da Igreja Cristã Primitiva,
tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo
missionários.
Pedro, que tinha
como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do Apóstolo
André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus
e, deixando tudo, seguiu
ao Mestre, estando presente nos momentos mais
importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome
de Pedro.
Em princípio, fraco

na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que
culminaria em Sua morte
por crucifixão. O próprio
Senhor o confirmou na fé
após Sua ressurreição (da
qual o apóstolo foi testemunha), tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do

Espírito Santo de Deus, no
Dia de Pentecostes, o que
o tornou líder da primeira comunidade. Pregou
no Dia de Pentecostes e
selou seu apostolado com
o próprio sangue, pois foi
martirizado em uma das
perseguições aos cristãos,
sendo crucificado de cabe-

ça para baixo a seu próprio
pedido, por não se julgar
digno de morrer como seu
Senhor, Jesus Cristo. Escreveu duas Epístolas e,
provavelmente, foi a fonte
de informações para que
São Marcos escrevesse seu
Evangelho.
Paulo, cujo nome

antes da conversão era
Saulo ou Saul, era natural
de Tarso. Recebeu educação esmerada “aos pés de
Gamaliel”, um dos grandes
mestres da Lei na época.
Tornou-se fariseu zeloso, a
ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo
responsável pela morte de
muitos deles.
Converteu-se à fé
cristã no caminho de Damasco, quando o próprio
Senhor Ressuscitado lhe
apareceu e o chamou para
o apostolado. Recebeu o
batismo do Espírito Santo
e preparou-se para o ministério.
Tornou-se
um
grande missionário e doutrinador, fundando muitas
comunidades. De perseguidor passou a perseguido, sofreu muito pela fé
e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por
decapitação. Escreveu treze Epístolas e ficou conhecido como o “Apóstolo dos
gentios”.
São Pedro e São Paulo,
rogai por nós!

Entretenimento e Catequese
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Homenagem Especial

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom Vicente de Paula Ferreira
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte

Dom Vicente de Paula Ferreira. Foto: Divulgação

Dom Vicente nasceu em Alegre (ES), em
21 de outubro de 1970.
Tornou-se religioso da
Congregação Redentorista, na Província do Rio
de Janeiro, em 1992. Ordenou-se sacerdote em
1996. 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, exerceu
o ministério de Provincial da Congregação.
Graduou-se em
Filosofia pela Universidade Federal de Juiz
de Fora 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, foi formador dos estudantes
Redentoristas de Teologia, em Belo Horizonte
e autor de várias obras.
Pertence à Sociedade de
Estudos Psicanalistas de
Juiz de Fora (MG).
Na Arquidiocese
de Belo Horizonte, par-

ticipará do Comitê Gestor da Mitra Arquidiocesana (Cogem) e também
acompanha o Vicariato
Episcopal para a Ação
Missionária. No Vicariato Episcopal para a
Ação Pastoral, é o bispo
referencial para o Secretariado Arquidiocesano
da Vida Consagrada (Savic), Secretariado Arquidiocesano da Juventude
(SAJ) e para o Serviço
de Animação Vocacional
(SAV). Também acompanha o Setor de Publicações da Comissão de
Subsídios.
Dom Vicente também é o bispo auxiliar
responsável pela Comissão Arquidiocesana dos
Diáconos (CAD), Conselho Arquidiocesano para
o Diaconato Permanente
(Cadipe) e Escola Diaconal São Lourenço (EDISAL).
O Papa Francisco
o nomeou Bispo Auxiliar
da Arquidiocese de Belo
Horizonte no dia 08 de
março de 2017. A ordenação episcopal foi celebrada no dia 1º de junho,
na Igreja São José, Centro de Belo Horizonte.
Dom Vicente tem hoje
46 anos de idade, 25 dedicados à vida religiosa.

