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 No dia 23 de se-
tembro próximo teremos 
mais um retiro para os 
comunicadores de todas 
as Paróquias, Pastorais e 
movimentos da nossa Ar-
quidiocese e das Dioceses 
Sufragâneas de Leopoldi-
na São João Dei Rei. Por 
ser um retiro dedicado a 
todos aqueles que cuidam 
da comunicação social da 
Igreja, estarão no grupo 
os profissionais da Rádio 
Catedral, da Rádio São 
Miguel, da Folha Missio-
nária e da Web TV.
 Por que fazer um 
retiro para comunica-
dores? Todos devemos 
comunicar não a nossa 
verdade, mas a verdade 
de Cristo. A verdade do 
homem é viciada pelas 
suas impressões, precon-
ceitos e juízos inadequa-
dos. A Verdade de Cristo 
e de sua Igreja tem como 
objetivo promover a dig-
nidade humana. Como 
diz o Papa Francisco, a 
comunicação católica tem 
que ser capaz de cons-
truir pontes, sarar feridas 
e aproximar pessoas, ins-
tituições em busca de um 
mundo melhor.
 Quando o comu-
nicador faz um retiro, 
ele busca motivação e 
inspiração no Espírito 
Santo de Deus. Ele abre 
a essa moção do Espírito 
e usa seu talento narra-
tivo para edificar e cons-
truir a esperança. É vício 
que alguns comunicado-
res vêem na catástrofe e 
no drama da existência 
humana a oportunidade 
para vender jornais. Essa 

é uma prática anticristã, 
portanto uma tentação 
que os profissionais dos 
meios de comunicação 
católicos têm que vencer.  
 Aliás, em sua 
mensagem para o Dia 
Mundial das Comunica-
ções Sociais deste ano, o 
Papa Francisco recorda 
que os comunicadores, 
sobretudo o dos meios de 
comunicação católicos, 
são como o moleiro en-
carregado da azenha; têm 
possibilidades de decidir 
se querem 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 mate-
rial que lhe fornecemos.
 É neste sentido 
que o retiro se torna im-
portante; para que os 
profissionais dos dife-
rentes meios de comuni-
cação a serviço da Igreja 
sejam tocados no coração 
pelo sopro do Espírito de 
Deus. Com uma espiri-
tualidade bem tratada, o 
comunicador pode evitar 
a espetacularização do 
“sofrimento humano e do 
mistério do mal”. É trági-
co e profundamente des-
concertante quando um 
profissional, por falta de 
uma espiritualidade reta, 
transforma uma notícia 
boa e necessária em uma 
bomba que venha des-
truir e criar pânico na so-
ciedade, a estimular ódio 
e preconceitos, etc.
 Que todos comu-
nicadores sejam bem-vin-
dos ao nosso retiro anual 
no dia 23 de setembro!

Segunda e Sexta-feira
às 18h30
com Marcos Moreno

Fique ligado na programação e acompanhe a transmissão
de jogos ao vivo

Outras informações:
Assessoria de Imprensa
Telefone: (32) 3229-5450, 
E-mail: contato@arquidiocesejuizdefora.org.br

 Com admiração, ale-
gramo-nos com a santidade 
de vida do patrono de todos 
os vigários, conhecido por 
Cura D’Ars. São João Maria 
Vianney nasceu em Dardilly, 
no ano de 1786, e enfrentou o 
difícil período em que a Fran-
ça foi abalada pela Revolução 
Napoleônica.
 Camponês de mente 
rude, proveniente de uma fa-
mília simples e bem religiosa, 
percebia desde de cedo sua 
vocação ao sacerdócio, mas 
antes de sua consagração, 
chegou a ser um desertor do 
exército, pois não conseguia 
“acertar” o passo com o seu 
batalhão.
 Ele era um cristão 

íntimo de Jesus Cristo, ser-
vo de Maria e de grande vida 
penitencial, tanto assim que, 
somente graças à vida de pie-
dade, é que conseguiu chegar 
ao sacerdócio, porque não 
acompanhava intelectual-
mente as exigências do estudo 
do Latim, Filosofia e Teologia 
da época (curiosamente co-
meçou a ler e escrever somen-
te com 18 anos de idade).
 João Maria Vian-
ney, ajudado por um antigo 
e amigo vigário, conseguiu 
tornar-se sacerdote e acei-
tou ser pároco na pequena 
aldeia “pagã”, chamada Ars, 
onde o povo era dado aos 
cabarés, vícios, bebedeiras, 
bailes, trabalhos aos domin-

gos e blasfêmias; tanto assim 
que suspirou o Santo: “Neste 
meio, tenho medo até de me 
perder”. Dentro da lógica da 
natureza vem o medo; mas 
da Graça, a coragem. Com o 
Rosário nas mãos, joelhos do-
brados diante do Santíssimo, 
testemunho de vida, sede pela 
salvação de todos e enorme 
disponibilidade para catequi-
zar, o santo não só atende ao 
povo local como também ao 
de fora no Sacramento da Re-
conciliação.
 Dessa forma, consu-
miu-se durante 40 anos por 
causa dos demais (chegando 
a permanecer 18 horas den-
tro de um Confessionário 
alimentando-se de batata e 
pão). São João Maria Vian-
ney, que viveu até aos 73 
anos, tornou-se para o povo 
não somente exemplo de pro-
gresso e construção de uma 
ferrovia – que servia para a 
visita dos peregrinos – mas 
principalmente, e antes de 
tudo, exemplo de santidade, 
de dedicação e perseverança 
na construção do caminho da 
salvação e progresso do Reino 
de Deus para uma multidão, 
pois, como padre, teve tudo 
de homem e, ao mesmo tem-
po, tudo de Deus.

São João Maria Vianney,
rogai por nós!

São João Maria Vianney
Padroeiro de todos os padres
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Missão Haiti

 A Arquidiocese de 
Juiz de Fora faz sua primei-
ra missão no exterior. Em 
julho passado, segui pesso-
almente, com alguns jovens 
missionários, para o Haiti, 
na disposição de acolher a 
inspiração do Papa Francis-
co que nos impulsiona para 
ser uma “Igreja em saída”, 
com olhos voltados para as 
periferias. A Missa do Envio 
deu-se no domingo, dia 16 
de julho, na Igreja de Fáti-
ma do Bairro Benfica, reple-
tíssima de fiéis, sobretudo 
de jovens da Crisma e da 
Comunidade JMC (Jovens 
Missionários Continentais) 
e de outros grupos. Par-
tiram comigo, Dom José 
Eudes Campos do Nasci-
mento, Bispo de Leopol-
dina, os jovens Ana Maria 
Roberto, Marina Lopes de 
Assis, Wilmar José Pereira 
de Carvalho, o casal Myria 
Izabel Carvalho de Araújo e 
Willian Câmara de Araújo.
 Chegamos a Porto 
Príncipe no dia seguinte, 
depois de uma viagem lon-
ga, tendo saído do Rio de 
Janeiro no voo Copa Airli-
nes, de 01h30min da ma-
drugada, passando pelo Pa-
namá, onde permanecemos 
sete horas à espera. Feliz 

surpresa, quando desco-
brimos uma capela católica 
no aeroporto panamenho, 
com assistência pastoral di-
ária e missa em três dias da 
semana, inclusive aos do-
mingos. Pudemos celebrar 
a Eucaristia, que depois do 
canto de entrada, atraiu um 
grande número de pessoas 
em trânsito, entre as quais 
um comandante aviador, 
com seu impecável unifor-
me. Magnífica experiência! 
Oxalá houvesse esse tipo 
de serviço religioso católico 
nos aeroportos do Brasil! 
Nada impede que outros 
credos também tivessem a 
mesma oportunidade, caso 
lhes interessasse.
 No avião para Por-
to Príncipe, tivemos outra 
grata surpresa, ao encon-
trarmos Padre Giampietro, 
com duas missionárias jo-
vens da Missão Belém que 
ajudei a organizar em São 
Paulo, quando ali fui Bispo 
Auxiliar, entre os anos 1999 
e 2004. Já há seis anos que 
chegaram ao Haiti, da mes-
ma forma que chegamos 
agora, sem nenhum plano 
pré-estabelecido, apenas 
com o desejo de fazer algo 
por estes irmãos do País 
mais pobre e mais sofrido 
das Américas. Aqui apren-
deram o idioma crioulo, 
que é a língua que o povo 
fala e o francês que é tam-
bém língua nacional, mas 
não falada por todos. Hoje, 
a Missão Belém tem seis 
jovens que vivem num dos 
bairros mais carentes da ci-
dade, aonde se encontra um 
enorme lixão, ajudando de 
várias formas, evangelizan-
do com a ação e com a vida, 
com a oração e a catequese 

diária. Dias depois, visita-
mos esta missão. Ficamos 
impressionados com a si-
tuação de pobreza e ainda 
mais com a dedicação dos 
jovens missionários. 
 Ao chegar no Hai-
ti, fomos acolhidos pelos 
Frades Franciscanos da 
Providência de Deus que 
nos conduziram à sua re-
sidência, no bairro/muni-
cípio Croix-Des-Bouquets, 
oferecendo-nos, como São 
Francisco, tudo que po-
diam, sem nenhum limite. 
Exemplo edificante e santi-
ficador! Sentimo-nos muito 
bem nesta casa, revestida de 
humildade e iluminada pelo 
ideal de pobreza evangélica, 
onde estes freis vivem po-
bres com os pobres, alegres 
em servir os irmãos mais ca-
rentes.
 Impressionou-nos, 
de início, no percurso do ae-
roporto à casa, a pobreza ex-
trema das pessoas e a falta 
de saneamento básico, com 
ruas muito mal pavimen-
tadas, com buracos, com 
lama, pedras soltas, esgoto a 
céu aberto, muito lixo pelas 
calçadas, multidão de gente 
que circulava entre cente-
nas e centenas de camelôs 
que vendem de tudo e pres-
tam serviços de toda ordem, 
desde alfaiataria, sapataria, 
borracharia, comércio de 
gêneros, verduras, frutas, 
carne, utensílios e tudo mais 
que se possa imaginar sem 
nenhuma formalidade. Por-
to Príncipe, em grande parte 
da  cidade e circunvizinhan-
ça, não tem água encanada 
nas casas, nem coleta de 
lixo e nem rede de esgoto. 
Há, contudo, nas encostas 
das montanhas, uma situ-

ação diferente, onde vivem 
pessoas abastadas de forma 
muito confortável. 
 Não há ônibus para 
o transporte urbano, sendo 
este serviço feito por parti-
culares autorizados que le-
vam pessoas, em geral em 
caminhonetes chamadas 
tap-tap, cujas carrocerias 
são cobertas. Informaram-
nos que o termo tem origem 
nos socos que as pessoas 
dão no teto, quando querem 
avisar ao motorista para pa-
rar, a fim de descerem. São 
carros, em geral, velhos, 
sujos, apinhados de gente 
como sardinha na lata. Ca-
lor de 35 graus é comum na 
maior parte do ano.
 Não há nenhum 
bom hospital e pouquíssimo 
serviço médico especializa-
do. Quem pode, vai se tratar 
nos Estados Unidos ou em 
outros países vizinhos. O 
governo, segundo o que nos 
disseram, não tem nenhum 
serviço gratuito ou progra-
ma de facilitação financeira 
para os mais pobres nem 
no campo da saúde, nem da 
educação, nem de qualquer 
outra área. A situação pio-
rou depois do terremoto de 
2010.
 Quando chegamos 
em casa, depois de um lan-
che, de imediato tivemos 
reunião com os freis que 
nos indicaram sugestões 
para nossa programação 
nos dias que lá passaría-
mos. Lá vivem três frades: 
dois brasileiros, o paulista, 
Frei Gabriel e o catarinense, 
Frei Afonso, um haitiano, 
Frei Luiz, e ainda um jovem 
aspirante, Honorè, também 
haitiano. Frei Gabriel é o 
Guardião, mas não é sacer-

dote, bem como Frei Luiz. 
Frei Afonso foi ordenado 
Presbítero há seis anos e se 
encarrega das celebrações 
litúrgicas, além da ação 
sócio caritativa como os 
demais, pessoalmente no 
tratamento dentário, pois é 
odontólogo.
 Contaram-nos que 
atendem inúmeras famí-
lias para assistência médica 
curativa e preventiva, com 
mais de 50 consultas por 
dia, através de médicos pa-
gos por eles. Aos sábados, 
chegam ao pátio da Frater-
nidade, cerca de trezentos 
jovens para oração, evange-
lização, jogos, lazer e convi-
vência fraterna. Recebem, 
neste período, alimentação 
oferecida pela obra dos 
Freis.
 Concluo que não há 
no Haiti força maior de ser-
viços sociais que a da Igreja 
Católica que, desde o prin-
cípio, vem assistindo a esta 
gente submersa na pobreza 
extrema. As obras da Igreja 
não contam com nenhuma 
ajuda financeira do Gover-
no que, além de tudo, lhes 
cobra taxas. Tudo é mantido 
com contribuições vindas 
dos católicos do exterior. Ali 
em nossas várias comunida-
des religiosas e paróquias se 
vê realizar concretamente a 
Palavra de Deus: “A fé sem 
obras é morta” (Tg 2, 26); 
“Tive fome e me destes de 
comer, sede e me destes de 
beber... tudo o que fizerdes 
a um destes pequeninos é a 
mim que estareis fazendo” 
(cf. Mt, 25, 35 – 45).
 Nos próximos nú-
meros da Folha Missioná-
ria, o leitor poderá acompa-
nhar outros relatos.

Parte 1

Paróquias da Arquidiocese acolhem novos padres
 No último dia 23 
de julho, duas paróquias 
de Juiz de Fora acolhe-
ram novos sacerdotes. O 
Pe. Luiz Eduardo de Ávi-
la foi apresentado como 
Vigário Paroquial da 
Catedral Metropolitana, 
em celebração conduzi-
da pelo Vigário Geral da 
Arquidiocese e Pároco 
da Catedral, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula.
 Ainda no mesmo 
dia, à noite, o Pe. José Sá-
vio Ricardo tomou posse 

como Administrador Pa-
roquial da Paróquia Nos-
sa Senhora Auxiliadora, 
do Bairro Mundo Novo. 
A Santa Missa de posse 
também foi presidida por 
Monsenhor Luiz Carlos.
 Dando prossegui-
mento às provisões do 
mês de julho, o Pe. José 
Cisneiros Seabra Ramos 
foi empossado Pároco 
na Paróquia São Miguel 
e Almas, localizada em 
Santos Dumont (MG). 
A posse ocorreu no dia 

30 de julho, às 19h, em 
missa presidida pelo Ar-
cebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Mo-
reira. No mesmo dia, o 
Pe. Elílio de Faria Matos 
Junior foi apresentado 
como Vigário Paroquial 
da Catedral Metropolita-
na.
 Por fim, o Padre 
Cássio Barbosa de Castro 
foi acolhido pela Paró-
quia Cristo Rei, no Bair-
ro Jardim do Sol, onde 
será Pároco.
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Visita ao Haiti fortalece projeto missionário
 Depois de uma se-
mana em terras haitianas, 
o Arcebispo Metropolitano 
de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira e o Bispo 
da Diocese de Leopoldina, 
Dom José Eudes Campos 
do Nascimento, retorna-
ram ao Brasil no último dia 
24 de julho. Na bagagem, 
os religiosos trouxeram 
bonitas recordações e a 
certeza da necessidade da 
implantação de uma base 
missionária no país caribe-
nho.

 Em relatos após a 
viagem, os bispos comenta-
ram que a primeira impres-
são que tiveram foi de um 
país quase sem estrutura, 
por conta da precária situa-
ção de saneamento básico, 
água tratada e transporte 
público e de uma popula-
ção vivendo, em boa parte, 
na completa miséria, sem 
auxílio de saúde, alimen-
tação precária e moradias 
modestas. As lacunas dei-
xadas pelo governo local 
são parcialmente preenchi-

das por trabalhos de orga-
nizações não-governamen-
tais e especialmente grupos 
religiosos, destacando-se o 
trabalho da Igreja católica.
 Apesar da dura re-
alidade, os haitianos são 
muito hospitaleiros, se-
gundo Dom Gil. “O povo 
é muito bom, muito sorri-
dente, muito amigo, acolhe 
a gente com muita alegria. 
As crianças são maravilho-
sas, não têm nenhuma ini-
bição com as pessoas que 
chegam”.

 Logo que chegou 
ao Haiti, após a simpática 
acolhida dos Franciscanos 
da Providência de Deus, 
a comitiva da Arquidio-

cese de Juiz de Fora foi 
recebida pelo Chanceler 
do Arcebispado, Monse-
nhor Chady que acolheu 
com muita simpatia pelo 
projeto missionário juiz-
forano, comprometendo-
se a levá-lo ao Arcebispo, 
Guire Poulard que passa 
por tratamento de saúde. 
O grupo esteve ainda com 
o Núncio Apostólico no 
país, o irlandês Dom Euge-
ne Martin Nugent, passou 
pelo 26º Contingente do 
Batalhão Brasileiro de For-
ça de Paz (BRABAT 26), o 
núcleo intercongregacional 
da CRB e conheceu as ins-
talações e o trabalho reali-
zado pela Missão Belém, da 
Arquidiocese de São Paulo. 
O centro-escola mantido 
pelo projeto atende a 1.100 
crianças e jovens haitianos 
até 18 anos de idade, ofere-
cendo alimentação, educa-
ção e instrução religiosa.
 O grupo ficou hos-
pedado em Porto Prínci-
pe, na residência dos Freis 
Franciscanos da Providên-
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Visita ao Haiti fortalece projeto missionário

cia de Deus que realizam 
trabalhos sociais junto à 
população local, principal-
mente ligados à saúde, com 
atendimento médico e den-
tário. Os religiosos também 
coordenam a fabricação de 
pães por 17 mulheres hai-
tianas e realizam trabalho 
de evangelização de crian-
ças e jovens com catequese 
e missas dominicais.
 A receptividade 
dos franciscanos, de acor-
do com o arcebispo de Juiz 
de Fora, é a porta que Deus 
abriu para que a base mis-
sionária de nossa Igreja 
Particular aconteça. Com 
a presença de Dom José 
Eudes, a intenção é que o 
trabalho seja expandido 
para a Província Eclesiás-
tica, contando com a par-
ticipação das dioceses de 
Leopoldina e São João del-
Rei. “Nossa proposta é fa-
zer esse trabalho sobretudo 
com a parceira da comuni-
dade dos franciscanos que 
já sabem como fazer e já es-
tão dispostos a nos acolher. 

De início, não fundaríamos 
uma nova missão, mas os 
missionários das dioceses 
seriam uma espécie de su-
porte àquela que já existe”, 

destacou o Bispo de Leo-
poldina, de acordo com a 
mesma opinião de Dom 
Gil.
 Os cinco missioná-
rios leigos que acompanha-
ram Dom Gil e Dom José 
Eudes permaneceram no 
Haiti após o retorno dos 
bispos. Ana Maria Roberto 
e Marina Lopes de Assis fi-
caram no país até o dia 28, 
enquanto Myria Izabel Car-
valho de Araújo, William 
Câmara de Araújo e Wilmar 
José Pereira de Carvalho 

retornaram no último dia 
05 de agosto. Os integran-
tes da Comunidade Jovens 
Missionários Continentais 
auxiliaram nos trabalhos 
que os freis franciscanos 
realizam junto a crianças e 
adolescentes.
 O grupo ficou res-
ponsável por reunir mate-
rial – entre fotos, vídeos e 
relatórios – que embasará 
o planejamento do projeto 
missionário que contará 
ainda com a ajuda da coor-
denação da Pastoral Arqui-

diocesana e da Província. 
“Nós estamos muito feli-
zes com o que nós fizemos. 
Passamos essa semana lá 
e tenho certeza de que é o 
necessário para darmos 
passos novos aqui na nos-
sa Arquidiocese com rela-
ção à missão. Agora é nos 
reunirmos para desenhar o 
projeto missionário que eu 
tenho certeza de que vai ser 
um grande ganho para nós 
e uma grande ajuda para os 
haitianos”, finalizou Dom 
Gil.
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Trechos da mensagem do Papa Francisco para o 
54º Dia Mundial de Oração pelas Vocações

Catequese do Papa

 

“Impelidos pelo Espírito para a missão”

 Nos anos passados, 
tivemos ocasião de refle-
tir sobre dois aspectos que 
dizem respeito à vocação 
cristã: o convite a “sair de si 
mesmo” para pôr-se à escu-
ta da voz do Senhor e a im-
portância da comunidade 
eclesial como lugar privile-
giado onde nasce, alimenta 
e se exprime o chamado de 
Deus.
 Agora, gostaria de 
me deter na dimensão mis-
sionária da vocação cristã. 
Quem se deixou atrair pela 
voz de Deus e começou a 
seguir Jesus, rapidamente 
descobre dentro de si mes-
mo o desejo irreprimível 
de levar a Boa Nova aos 
irmãos, através da evange-
lização e do serviço na cari-
dade. Todos os cristãos são 
constituídos missionários 
do Evangelho. Com efeito, o 
discípulo não recebe o dom 
do amor de Deus para sua 
consolação privada; não é 
chamado a ocupar-se de si 
mesmo nem a cuidar dos 
interesses de uma empre-
sa; simplesmente é tocado 
e transformado pela alegria 
de se sentir amado por Deus 
e não pode guardar esta 
experiência apenas para si 

mesmo: “a alegria do Evan-
gelho, que enche a vida da 
comunidade dos discípulos, 
é uma alegria missionária” 
(Francisco, Exort. ap. Evan-
gelii gaudium, 21).
 Por isso, o compro-
misso missionário não é algo 
que vem acrescentar-se à vida 
cristã como se fosse um orna-
mento, mas, pelo contrário, 
situa-se no âmago da própria 
fé: a relação com o Senhor im-
plica ser enviados ao mundo 
como profetas da sua palavra 
e testemunhas do seu amor. 
[...]
 Jesus é ungido 
pelo Espírito e enviado. 
Ser discípulo missionário sig-
nifica participar ativamente 
na missão de Cristo que Ele 
próprio descreve na sinago-
ga de Nazaré: “O Espírito do 
Senhor está sobre mim, por-
que me ungiu para anunciar a 
Boa-Nova aos pobres; enviou-
me a proclamar a libertação 
aos cativos e, aos cegos, a re-
cuperação da vista; a mandar 
em liberdade os oprimidos, a 
proclamar um ano favorável 
da parte do Senhor” (Lc 4, 18-
19). Esta é também a nossa 
missão: ser ungidos pelo Es-
pírito e ir ter com os irmãos 
para lhes anunciar a Palavra, 

tornando-nos um instrumen-
to de salvação para eles.
 Jesus vem colo-
car-Se ao nosso lado no 
caminho. Perante as inter-
rogações que surgem do co-
ração humano e os desafios 
que se levantam da realidade, 
podemos sentir-nos perdidos 
e notar um déficit de energia 
e esperança. Há o risco de que 
a missão cristã apareça como 
uma mera utopia irrealizável 
ou, em todo o caso, uma re-
alidade que supera as nossas 
forças. Mas, se contemplar-
mos Jesus Ressuscitado, que 
caminha ao lado dos discí-
pulos de Emaús (cf. Lc 24, 
13-15), é possível reavivar a 
nossa confiança; nesta cena 
evangélica, temos uma autên-
tica e real “liturgia da estrada” 
que precede a da Palavra e da 
fração do Pão e nos faz saber 
que, em cada passo nosso, Je-
sus está junto de nós. [...]
 Jesus faz germi-
nar a semente. Por fim, 
é importante aprender do 
Evangelho o estilo de anún-
cio. Na verdade, acontece não 
raro, mesmo com a melhor 
das intenções, deixar-se le-
var por um certo frenesi de 
poder, pelo proselitismo ou 
o fanatismo intolerante. O 

Evangelho, pelo contrário, 
convida-nos a rejeitar a idola-
tria do sucesso e do poder, a 
preocupação excessiva pelas 
estruturas e uma certa ân-
sia que obedece mais a um 
espírito de conquista que de 
serviço. A semente do Reino, 
embora pequena, invisível e, 
às vezes, insignificante, cresce 
silenciosamente graças à ação 
incessante de Deus: “O Reino 
de Deus é como um homem 
que lançou a semente à terra. 
Quer esteja a dormir, quer se 
levante, de noite e de dia, a se-
mente germina e cresce sem 
ele saber como” (Mc 4, 26-
27). [...]
 É esta amizade ín-
tima com o Senhor que de-
sejo vivamente encorajar, 
sobretudo para implorar do 
Alto novas vocações ao sa-
cerdócio e à vida consagrada. 
O povo de Deus precisa ser 
guiado por pastores que gas-
tam a sua vida ao serviço do 
Evangelho. Por isso, peço às 
comunidades paroquiais, às 
associações e aos numerosos 
grupos de oração presentes 
na Igreja: sem ceder à tenta-
ção do desânimo, continuai a 
pedir ao Senhor que mande 
operários para a sua messe e 
nos dê sacerdotes enamora-

dos do Evangelho, capazes 
de se aproximar dos irmãos, 
tornando-se assim sinal vivo 
do amor misericordioso de 
Deus.
 Amados irmãos e 
irmãs, é possível ainda hoje 
voltar a encontrar o ardor do 
anúncio e propor, sobretudo 
aos jovens, o seguimento de 
Cristo. Face à generalizada 
sensação de uma fé cansada 
ou reduzida a meros “deve-
res a cumprir”, os nossos jo-
vens têm o desejo de desco-
brir o fascínio sempre atual 
da figura de Jesus, de deixar-
se interpelar e provocar pe-
las suas palavras e gestos e, 
enfim, sonhar – graças a Ele 
– com uma vida plenamen-
te humana, feliz de gastar-se 
no amor.
 Maria Santíssima, 
Mãe do nosso Salvador, teve 
a coragem de abraçar este 
sonho de Deus, pondo a sua 
juventude e o seu entusias-
mo nas mãos Dele. Que a 
sua intercessão nos obtenha 
a mesma abertura de cora-
ção, a prontidão em dizer o 
nosso “Eis-me aqui” à cha-
mada do Senhor e a alegria 
de nos pormos a caminho, 
como ela, para o anunciar ao 
mundo inteiro.
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Caminhada da Fé: 60 pessoas participam de peregrinação 
a pé até o Santuário Nacional de Aparecida (SP)

 Um grupo de, 
aproximadamente, 60 
pessoas partiu de Juiz de 
Fora, na manhã do últi-
mo dia 20 de julho, para 
uma peregrinação a pé 
até o Santuário Nacional, 
em Aparecida (SP). É a 
quinta edição da Cami-
nhada da Fé que, a cada 
ano, vem reunindo maior 
número de participantes.
 O Padre Erélis Ca-
milo Resende de Paiva 
partiu com o grupo. Foi a 
primeira vez que esta pe-
regrinação teve a partici-
pação de um sacerdote da 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora.
 Antes da partida, 
uma missa na comuni-
dade São Charbel foi ce-
lebrada pelo Padre Luiz 
Roberto Magalhães Lei-

te (Zucka). A celebração 
contou com a participação 
dos peregrinos e também 
dos familiares, que esta-
rão em oração durante 
todos os dias da viagem. 
Após a missa, houve um 
café da manhã partilhado 
e, enfim, o grupo deu iní-
cio à jornada.
 A viagem durou 
dez dias, sendo percorri-
dos, em média, 35km por 
dia. O grupo contou com 
um caminhão e outros 
carros de apoio que fize-
ram o transporte de água, 
comida, roupas e mo-
chilas dos peregrinos. A 
chegada ao Santuário Na-
cional de Aparecida acon-
teceu no dia 29 de julho 
com uma celebração.
 Este ano, a pere-
grinação teve uma moti-

vação especial: celebrar os 
300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senho-
ra Aparecida nas águas do 
Rio Paraíba do Sul. Padre 
Erélis conta que realizou 
um sonho antigo. “É um 
momento de fé e de ale-
gria. Eu tenho esse caris-
ma, de peregrinar pela 
fé. Desde pequeno, sem-
pre gostei de caminhar e 
sempre dizia que, um dia, 
iria a pé até o Santuário 
Nacional. E Nossa Se-
nhora Aparecida me deu 
a graça de realizar esse 
sonho justamente no Ano 
Mariano. Espero que esta 
seja a primeira de muitas 
caminhadas”.
 Um dos coordena-
dores da Caminhada da 
Fé, Marco Aurélio Costa, 
destaca o crescimento do 

movimento que, em sua 
primeira edição, teve a 
participação de 12 pes-
soas e, neste ano, contou 
com cerca de 60 inscritos. 
“Nesta caminhada nós 
formamos uma verda-
deira família. Brincamos, 

rezamos juntos o terço, 
e caminhamos sem nos 
preocupar muito onde 
vamos dormir ou comer; 
apenas com a certeza de 
que vamos, sim, chegar 
na casa da Mãe Apareci-
da”.

Participantes da Caminhada da Fé 2017
Foto: Leandro Novaes
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Homenagens Especiais

Dom Leonardo de Miranda Pereira
Bispo Emérito da Diocese de Paracatu (MG)

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Dom Leonardo de Miranda Pereira. Foto: Divulgação

 Dom Leonardo 
nasceu no dia 31 de maio 
do ano de 1936, oitavo 
filho do casal Antônio 
Gabriel Pereira e Maria 

Nilda de Miranda Perei-
ra. Aos 11 anos de idade, 
ingressou no Seminário 
Sagrado Coração de Je-
sus. Concluído o curso 

ginasial, fez Filosofia e 
Teologia. No dia 08 de de-
zembro de 1959 foi orde-
nado padre na Diocese de 
Diamantina pelas mãos 
de Dom José Newton de 
Almeida Batista.
 Em 14 de maio 
de 1986, na instalação 
da Diocese de Guanhães, 
Dom Leonardo recebeu a 
notícia de sua nomeação 
e eleição de Bispo para 
a Diocese de Paracatu 
(MG).
 Foi ordenado Bis-
po no dia 09 de agosto 
daquele ano, em Gua-
nhães, por Dom Geraldo 
Majela Reis, Arcebispo 
de Diamantina e tendo 
como consagrantes Dom 
Serafim Fernandes de 
Araújo, Arcebispo de Belo 
Horizonte e Dom Antônio 
Felipe Cunha, Bispo de 
Guanhães.
 Em 14 de setem-
bro, Dom Leonardo sai 
de Diamantina, indo para 
Paracatu, tomar posse 
como o terceiro Bispo 
Diocesano. A partir desse 
dia, Dom Leonardo vê a 
necessidade de trabalhar 
pelas vocações sacerdo-
tais e decretou, no dia 19 
de março de 1987, a fun-
dação da Obra das Voca-

ções Sacerdotais – OVS 
que se faz presente até 
hoje na Diocese.
 Como Bispo de Pa-
racatu, depois de 58 anos 
sem padre diocesano, em 
28 de junho ordena o pri-
meiro, dos 49 padres dio-
cesanos. Em 24 de março 
de 1988, autorizou a im-
plantação das comunida-
des cristãs pelo Pe. Alfon-
so Pastore. Em 1994 criou 
a Escola Diaconal.
 Nesse tempo à 
frente da Diocese, Dom 
Leonardo ampliou a Rá-
dio Juriti; recuperou e 
ampliou o Seminário 
Diocesano João XXIII, 
elevando-o à condição de 
Seminário Maior, onde 
hoje funciona o curso de 
Filosofia. Criou e insta-
lou a Cáritas Diocesana, 
exemplo Nacional. Doou 
1000 lotes para o Projeto 
Bom Pastor, obra social 
da Diocese. Implantou a 
Pastoral da Criança, do 
Menor, Familiar e Car-
cerária e continua dando 
apoio importante e im-
prescindível a todas as 
outras pastorais.
 Criou a associação 
Madre Tereza de Calcutá 
– Lar dos Pequeninos, re-
vitalizou a Semana Santa, 

criou o coral Estrelinha, 
indicou e ordenou o pri-
meiro Bispo de Paracatu, 
Dom Benedito Gonçalves 
dos Santos, hoje Bispo de 
Presidente Prudente – 
SP. Criou 18 paróquias e 
cinco Foranias.
 Ficou 26 anos à 
frente da Diocese de Pa-
racatu. É, atualmente, 
o Assessor Nacional da 
Pastoral do Menor junto 
a CNBB. Lutou pela cria-
ção da Província Eclesi-
ástica de Montes Claros, 
da qual Paracatu hoje é 
sufragânea e local onde 
estudam os seminaristas 
da Teologia.
 No dia 07 de no-
vembro de 2012, tornou-
se Bispo Emérito da Dio-
cese, mas, por ocasião da 
nomeação do novo Bispo 
Diocesano nesse mesmo 
dia, Dom Leonardo foi 
eleito pelo Papa Bento 
XVI como Administrador 
Apostólico até a posse do 
novo e 4º Bispo Diocesa-
no, Dom Jorge Alves Be-
zerra.
 Recentemente, no 
último mês de julho, Dom 
Leonardo foi o pregador 
para a segunda turma do 
retiro anual do clero de 
Juiz de Fora.


