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 A Igreja no Brasil 
celebra, no período de 
26 de novembro de 2017 
(Solenidade de Cristo 
Rei) a 25 de novembro 
de 2018, o “Ano do Lai-
cato”. O tema escolhido 
para animar a mística 
do Ano do Laicato foi 
“Cristãos leigos e lei-
gas, sujeitos na ‘Igreja 
em saída’, a serviço do 
Reino” e o lema: “Sal da 
Terra e Luz do Mundo” 
(Mt 5,13-14).
 Para animar a 
reflexão no âmbito de 
toda Igreja, a Conferên-
cia Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) criou 
uma Comissão Epis-
copal Especial para o 
Ano do Laicato presidi-
da pelo Bispo de Caça-
dor (SC), Dom Severino 
Clasen. Tal Comissão 
organizou as atividades 
em quatro eixos: even-
tos; comunicação, ca-
tequese e celebração; 
seminários temáticos 
nos regionais e publi-
cações, sem no entanto, 
impedir que Dioceses e 
Prelazias usem a criati-
vidade e planejem ações 
locais.
 A Arquidiocese 
de Juiz de Fora, dentre 
as muitas iniciativas, 
propõe, através de seu 
o Arcebispo Metropoli-
tano, Dom Gil Antônio 
Moreira, aos Padres e 
Conselhos de Pastorais 
que recordem em suas 
respectivas comunida-
des e meios de comuni-
cação, bem como nos da 

Arquidiocese, memória 
que relatem a influência 
e os feitos de milhares 
de leigos e de leigas que 
ajudaram a construir a 
Historia da Igreja Parti-
cular de Juiz Fora.
 Os exemplos e 
testemunhos de milhares 
de homens e de mulheres 
de fé ajudarão a socieda-
de e as novas gerações a 
compreenderem que a 
Igreja é o novo Povo de 
Deus. Portanto, é muito 
importante "celebrar a 
presença e a organiza-
ção dos cristãos leigos 
e leigas no Brasil; apro-
fundar a sua identidade, 
vocação, espiritualidade 
e missão; e testemunhar 
Jesus Cristo e seu Reino 
na sociedade”.
 De fato, como 
Lembra a CNBB, gran-
de parte do "trabalho de 
evangelização no Brasil 
é feito pelo laicato, cada 
vez mais colocando-o 
como sujeito eclesial as-
sumindo a responsabi-
lidade, assumindo tam-
bém o discernimento da 
fé acompanhados pe-
los pastores”. Ademais, 
“na história da Igreja 
do Brasil realmente nós 
não podemos desconhe-
cer a importância da 
família e do leigo e da 
leiga, pois sem a família 
e sem o leigo a Igreja de-
sapareceria. Então, para 
a transmissão da fé, a 
gente tem que realmen-
te levar em consideração 
que os leigos são impor-
tantíssimos”.

Um Ano para os Leigos
e Leigas no Brasil

 A nona edição do En-
contro Arquidiocesano do Ter-
ço dos Homens, realizada na 
manhã deste domingo, 15 de 
outubro, contou com a parti-
cipação de cerca de 1.300 ho-
mens, pertencentes a mais de 
70 grupos de cidades de toda 
a Arquidiocese de Juiz de Fora 
e de Dioceses convidadas. Em 
nossa Igreja Particular, o mo-
vimento foi implantado em 
2009, após a chegada do Arce-
bispo Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira, que também 
é o Bispo Referencial da CNBB 
para o Terço dos Homens.
 A acolhida aos homens 
do terço aconteceu na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, no 
Bairro Granbery. Logo após, o 
grupo saiu em procissão pelas 
ruas do Centro de Juiz de Fora 
em direção à Igreja São Ma-
teus, onde tradicionalmente é 
realizado o encontro. Em an-
dor, eles levavam a Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida do Terço dos Ho-
mens, que está sob a guarda 
da equipe da Paróquia Nossa 
Senhora do Glória desde feve-
reiro.
 Chegando à Matriz 

da Paróquia São Mateus, os 
grupos de Terço dos Homens 
participaram de Santa Missa 
presidida por Dom Gil e conce-
lebrada pelo pároco local, Pe. 
Geraldo Dondici Vieira. Após a 
celebração, os homens presen-
tes fizeram juntos a oração do 
Santo Terço e participaram de 
almoço.
 Em comparação com 
2016, o número de grupos pre-
sentes ao encontro arquidioce-
sano mais que dobrou, passan-
do de 550 homens para 1.300 
em 2017. Segundo o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora 
e Bispo Referencial para o Ter-
ço dos Homens no Brasil, este 
salto é um reflexo do cresci-
mento do movimento no país. 
“O Terço dos Homens é um 
milagre, através das mãos de 
Nossa Senhora. Nos últimos 
dez anos cresceu imensamente 
o número de homens que re-
zam o terço no país, chegando 
hoje ao cálculo de um milhão e 
quinhentos mil, que, de Norte 
a Sul, de Leste a Oeste, rezam o 
terço ao menos semanalmen-
te. O resultado deste movi-
mento não é somente a oração 
do terço, que já é uma grande 

bênção, mas também a aproxi-
mação desses homens da Igre-
ja, que leva a um processo de 
conversão e de integração na 
vida em comunidade”.
 O Coordenador Ar-
quidiocesano do Terço dos 
Homens, Celso Aparecido, res-
salta que muitas famílias estão 
sendo restauradas por meio do 
movimento. “Estou há nove 
anos à frente dos encontros 
em nossa Arquidiocese e vejo 
o crescimento dos homens 
em família. Nós conseguimos, 
através desse movimento, ti-
rar alguns homens de luga-
res ruins. É uma graça muito 
grande tirá-los das ruas, onde 
não rezavam e não tinham ne-
nhuma espiritualidade, e tra-
zermos para dentro de nossa 
paróquia e da Arquidiocese”. 
 O 10º Encontro Ar-
quidiocesano do Terço dos 
Homens já tem data marcada: 
14 de outubro de 2018. A no-
vidade do próximo ano será o 
local: a Catedral Metropolitana 
de Juiz de Fora. Além disso, a 
expectativa é que o número de 
participantes continue cres-
cendo e ultrapasse os dois mil 
na próxima edição do evento.

Mais de quatro mil pessoas participam de
encontro arquidiocesano do Terço dos Homens
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Missão Haiti
Parte 3

 Cortou-me o cora-
ção! Certo dia, uma criança 
de 10 anos se aproximou 
com os olhos tristes, voz 
muito baixa, e segredou-me 
em língua crioula: “eu que-
ria ir à escola”. Perguntei-
lhe: “você nunca esteve em 
uma escola?” A resposta 
negativa daquele pequeno 
afrodescendente tinha fun-
damento. Para ir à escola 
da rede pública no Haiti, os 
pais têm que gastar ao me-
nos para uniforme e mate-
rial escolar que não são ba-
ratos. A maioria das crianças 
fica sem instrução formal e 
pode continuar analfabeta 
por toda a vida. O índice de 
analfabetismo naquele país 

é alto. Embora dados oficias 
dão a cifra de cerca de 40%, 
o que já seria muito, sabe-se 
que o número é bem maior. 
Em algumas regiões, as 
pessoas que não sabem ler 
nem escrever somam além 
da metade da população. 
Das crianças que entram 
para a escola, somente 30% 
chegam ao fim do curso pri-
mário. É comum ver grupos 
de jovens com maioria sem 
nenhuma escolaridade. Sal-
vam a situação as obras da 
Igreja que, pelo trabalho 
missionário de padres ou 
freiras, recolhem o maior 
número de crianças que po-
dem, mas não conseguem 
atingir a todas. As escolas 
públicas não chegam a 10%, 
sendo 90% mantidas pelas 
missões Católicas e algumas 
protestantes das Igrejas his-
tóricas.
 Na tarde do dia 20 
de julho, encontramos a 
Missão da CRB (Conferên-
cia dos Religiosos do Brasil), 
onde vivem seis religiosas, 
uma de cada Congregação, 
que ali estão para ensinar 
trabalhos manuais, educa-
ção artística, com efeitos be-

néficos para a alfabetização, 
educação e cultura, e ofe-
recer medicina alternativa, 
além da formação catequé-
tica para crianças e adultos. 
Fomos recebidos com gra-
ciosa apresentação de can-
tos e danças das crianças da 
Infância Missionária.
 Duas outras visitas 
marcaram nosso itinerá-
rio pelo Haiti. Na manhã 
de sexta-feira, dia 21, esti-
vemos, em grupo, na Nun-
ciatura Apostólica, onde 
encontramos Dom Martin 
Eugène Nugent, atual re-
presentante do Papa no 
país, um irlandês amável e 
acolhedor. Deu-nos oportu-
nidade de conhecer alguns 
aspectos da Igreja nas duas 
únicas Províncias Eclesiás-
ticas, com as dez dioceses 
do território haitiano. Re-
zamos juntos na capela da 
casa e dele recebemos pala-
vras de incentivo para nosso 
projeto missionário. O inte-
resse por visitar a represen-
tação pontifícia teve como 
propósito selar nossa união 
espiritual com o Papa Fran-
cisco, que tem incentivado 
às Dioceses e Arquidioce-

ses a se tornarem, cada vez 
mais, “Igreja em saída” e a 
olharem, sem medo, para 
as periferias. Recordemos 
que, no momento da eleição 
de Bergoglio para a sede de 
Pedro, foi um Cardeal bra-
sileiro, o franciscano Dom 
Cláudio Hummes, que lhe 
disse ao ouvido que não se 
esquecesse dos pobres, ra-
zão pela qual o eleito deci-
diu escolher para si o nome 
do Poverello de Assis.
 A última visita deu-
se sábado de manhã, quan-
do fomos à base militar 
brasileira em missão de paz 
no Haiti. Ficamos cheios 
de admiração e bons senti-
mentos patrióticos pelo que 
vimos. Fomos muito bem 
recebidos pelo Comandante 
da Brabat 26, Coronel Lage, 
o subcomandante, Coronel 
Pontes, e o Coronel Vascon-
celos, G10. Acompanhou-
nos muito atenciosamente o 
Capelão Militar, 1º Tenente 
do Exército, Padre Rodrigo 
César Ferreira, jovem pres-
bítero que leva com brio 
os seus deveres militares 
e com exemplar fidelidade 
sua vida sacerdotal a serviço 

dos soldados. Ficamos ad-
mirados de observar que os 
nossos militares brasileiros, 
das três forças, ali não ape-
nas garantem a paz, mas fa-
zem um excelente trabalho 
social de ajuda à população 
carente, com várias ações 
humanitárias, construções 
e doações, inclusive auxi-
liando as missões religiosas 
através de projetos sociais 
apresentados pelas comuni-
dades.
 Na viagem de re-
torno ao Brasil, depois das 
fortes experiências missio-
nárias no Haiti, uma cena 
nos impressionou já no Pa-
namá. Após a Missa que ce-
lebramos domingo na linda 
capela do aeroporto daquela 
cidade, uma senhora vene-
zuelana nos veio procurar, 
com visível angústia no ros-
to, e nos fez um pedido cla-
moroso: “rezem pelo povo 
venezuelano que está numa 
situação de terrível opres-
são de um governo ditador 
e violento, causando fome e 
desespero na população”.
 A nossa missão con-
tinua. Todos podemos fazer 
algo pelo próximo.

 O mês de outubro, 
dedicado às missões, foi 
muito importante para a 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora. Desde o último dia 
19, Paróquias de nossa 
Igreja Particular estão re-
cebendo a terceira revisão 
do Sínodo Arquidiocesano, 
em cada uma das 11 Fora-
nias, trabalho que continua 
durante todo o mês de no-
vembro..
 O objetivo de tal re-
visão, realizada a cada dois 
anos, é reconhecer as fa-
lhas e apontar melhorias na 
implementação das ações 
indicadas pelo Documen-
to Sinodal. “Vamos fazer 
uma revisão de como anda 
a nossa Arquidiocese com 
relação aos compromissos 
que assumimos juntos no 
Sínodo que realizamos de 
2009 a 2011. E também já 
preparando o segundo Sí-
nodo que queremos realizar 
no ano de 2019”, ressalta o 
Arcebispo Metropolitano 
de Juiz de Fora, Dom Gil 

Antônio Moreira. 
 A reavaliação teve 
início na Forania São José, 
no dia 19 de outubro, e será 
encerrada na Forania Nos-
sa Senhora das Dores, no 
dia 23 de novembro. Dom 
Gil acompanhará de perto 
todo o processo, estando 
presente em todos os en-
contros, juntamente com 
equipe arquidiocesana.

I Sínodo
Arquidiocesano

 O I Sínodo Arqui-
diocesano foi realizado en-
tre 13 de dezembro de 2009 
e 13 de junho de 2011, sob o 
tema “Arquidiocese de Juiz 
de Fora: uma Igreja sem-
pre em missão” e o lema 
“Fazei discípulos meus” 
(Mt 28,19).
 Entre os objetivos 
em sua realização estavam 
o de “fomentar o desen-
volvimento de uma Igreja 
missionária e colaborar 
para que os trabalhos e ati-

vidades pastorais sejam re-
alizados no melhor espírito 
de comunhão e de fraterni-
dade”; o alcance “de uma 
Igreja com mais comunhão 
e mais missionária”; e a re-
visão de “aspectos práticos 
como orientações pastorais 
para os sacramentos”, revi-
são das estruturas e orien-
tações para a otimização 
dos serviços prestados.
 Entre os frutos ge-
rados pelo Sínodo Arqui-
diocesano estão a produ-
ção dos Diretórios Pastoral 
Litúrgico-Sacramental e 
Administrativo e a criação 
dos três vicariatos: Vica-
riato Episcopal para Vida e 
Família; Vicariato Episco-
pal para Educação, Cultura 
e Juventude (que agora é 
para Comunicação, Edu-
cação e Cultura) e o Setor 
Juventude; e o Vicariato 
Episcopal para a Caridade 
(que inclui as Diaconias 
Carcerária, Hospitalar e 
dos Enfermos e da Espe-
rança).

Terceira Revisão Sinodal movimenta 
Foranias na Arquidiocese

 “A verdade vos 
tornará livres” (Jo 8, 32) 
- Notícias falsas e jornalis-
mo de paz será o tema do 
52º Dia Mundial das Co-
municações Sociais, cele-
brado em 2018. O tema es-
colhido por Papa Francisco 
e divulgado no dia 29 de 
setembro, faz referência às 
“notícias falsas” ou “fake 
news”, as informações in-
fundadas que contribuem 
para gerar e alimentar 
uma forte polarização das 
opiniões. Trata-se de uma 
distorção muitas vezes ins-
trumental dos fatos, com 
possíveis repercussões so-
bre comportamentos indi-
viduais ou coletivos.
 No contexto em que 
as empresas de referência 
das redes sociais e o mun-
do das instituições e da po-
lítica iniciaram a combater 
este fenômeno, também a 
Igreja quer oferecer uma 
contribuição, propondo 
uma reflexão sobre as cau-
sas, as lógicas e as conse-

quências da desinforma-
ção na mídia e auxiliando 
na promoção de um jor-
nalismo profissional, que 
busca sempre a verdade, e 
por isto um jornalismo de 
paz, que promova a com-
preensão entre as pesso-
as.
 O Dia Mundial das 
Comunicações Sociais – 
único dia mundial estabe-
lecido pelo Concílio Vati-
cano II ("Inter Mirifica", 
1963) – é celebrado em 
muitos países, por reco-
mendação dos bispos, no 
Domingo sucessivo à So-
lenidade de Pentecostes 
(em 2018, será em 13 de 
maio).
 O texto da Mensa-
gem do Santo Padre para 
o Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais é tradi-
cionalmente divulgado 
no dia em que a Igreja re-
corda a memória de São 
Francisco de Sales, Padro-
eiro dos jornalistas (24 de                
janeiro).

Divulgado o tema do 52º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais

Fonte: news.va
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 Na tarde do último 
dia 28 de outubro, os semina-
ristas Felipe de Castro Costa, 
Fernando Augusto Martins 
da Silva e Samuel Carlos Mo-
reira receberam o ministério 
do diaconato, que é consi-
derado o primeiro grau do 
Sacramento da Ordem, em 
uma celebração que reuniu 
centenas de pessoas na Igreja 
Nossa Senhora da Glória, em 
Juiz de Fora. A Santa Missa 
foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil An-
tônio Moreira.
 Concelebraram com o 
Arcebispo o Reitor do Semi-
nário Arquidiocesano Santo 
Antônio, Pe. Roberto José da 
Silva, o Superior Provincial 
da Província do Rio de Janei-
ro, Pe. Américo de Oliveira, 
CSsR, padres formadores e 
diversos outros sacerdotes. 

Participaram ainda diáconos 
e seminaristas, não só da nos-
sa Igreja Particular, mas tam-
bém de outras dioceses.
 Segundo Dom Gil, 
foi um dia muito significativo 
para a Igreja de Juiz de Fora, 
em que mais três foram orde-
nados diáconos em vista do 
sacerdócio. "São três pessoas 
dedicadas ao trabalho, ao es-
tudo, na sua vida espiritual, 
de maneira que, para nós, é 
uma alegria conceder essa or-
denação e chamá-los para a 
caminhada do presbiterado. 
Hoje eles assumem um pas-
so definitivo na sua vida, de 
consagração total a Deus, de 
celibato e de serviço", disse.
 O Reitor do Seminá-
rio Arquidiocesano Santo An-
tônio, Pe. Roberto José da Sil-
va, destacou que a ordenação 
é um momento de coroação, 

após aproximadamente oito 
anos de seminário e prepa-
ração. "A partir de hoje, eles 
fazem parte do nosso clero, 
sendo ordenados e assumin-
do a missão como diáconos".
 A cerimônia de orde-
nação teve início após a leitu-
ra do evangelho, com a apre-
sentação dos ordenandos ao 
povo e do pedido ao Arcebis-
po, feito por Pe. Roberto, para 
que recebessem o ministério 
diaconal. Depois da homilia 
de Dom Gil, Felipe, Fernan-
do e Samuel manifestaram 
ao Arcebispo o desejo de as-
sumir o diaconato (Propósito 
dos Eleitos) e, em seguida, 
prostraram-se diante do altar, 
como sinal de total entrega a 
Deus. Neste momento, os fiéis 
presentes, juntamente com o 
clero, cantaram a ladainha de 
todos os santos pedindo pelos 
jovens seminaristas.
 Na sequência, hou-
ve a imposição de mãos do 
Arcebispo em cada um dos 
ordenandos, momento em 
que o pastor fez a prece de 
ordenação. Logo após, os três 
receberam a dalmática (traje 
litúrgico próprio do diácono) 
das mãos de seus familiares e 

se paramentaram com a aju-
da de religiosos que foram 
importantes em seu caminho 
vocacional. Por fim, Felipe, 
Fernando e Samuel ajoelha-
ram-se diante do Evangeliá-
rio, o qual receberam a missão 
de anunciar. Ao final da missa 
os presentes foram convida-
dos a participar de um almo-
ço de confraternização no Se-
minário Santo Antônio.
 Para Samuel, aquele 
foi um momento muito es-
pecial, após uma longa cami-
nhada de seminário. "É com 
alegria que hoje recebemos a 
ordem diaconal das mãos do 
nosso Arcebispo, Dom Gil, 
após uma caminhada longa 
de mais de oito anos estudan-
do Filosofia, Teologia e fazen-
do Pastoral. Hoje nós fomos 
convidados pela Igreja para 
receber este ministério", des-
tacou.
 Felipe ressaltou a im-
portância do primeiro passo 
dado rumo ao sacerdócio. 
"Estamos aqui para nos con-
sagrar no Sacramento da Or-
dem através do ministério 
diaconal. Através dele, nos 
tornamos melhores servido-
res de Cristo, da sua Igreja, 

que é o povo de Deus, e tam-
bém da sua Palavra".
 Fernando também 
destacou que o ministério 
recebido foi um momento 
muito esperado por cada um 
deles. "São oito anos de pre-
paração para dar esse passo 
definitivo no ministério de 
diácono, o primeiro grau da 
Ordem. Para nos colocarmos 
a serviço da igreja, a serviço 
do altar, na Palavra de Deus e 
a serviço dos irmãos. E agora 
temos uma grande expecta-
tiva para o nosso ministério 
presbiteral, que se Deus qui-
ser, assumiremos em breve", 
concluiu.
 Os novos diáconos 
continuam no Seminário 
Santo Antônio até o final do 
ano, concluindo os seus estu-
dos, mas já exercerão o dia-
conato nas paróquias em que 
realizavam até então o seu 
estágio pastoral. Enquanto 
o Diácono Felipe permanece 
na Paróquia Nossa Senhora 
das Dores, em Lima Duarte 
(MG), Diácono Fernando fica 
na Paróquia Bom Pastor, em 
Juiz de Fora, e Diácono Sa-
muel, na Paróquia São Pedro, 
também na cidade.

Arquidiocese de Juiz de Fora ganha
três novos diáconos transitórios

Coral Arquidiocesano Benedictus faz homenagem ao maior compositor sacro das Américas
 Na noite do último 
dia 13 de outubro, na Ca-
pela Senhor dos Passos, da 
Santa Casa de Misericór-
dia, o Coral Polifônico Ar-
quidiocesano Benedictus 
apresentou um concerto 
em homenagem ao Padre 
José Maurício Nunes Gar-
cia. Com a participação 
dos solistas juiz-foranos, o 
coral esteve sob a regência 
do Maestro Fábio Figueira 
Santos e foi acompanhado 
da Orquestra de Câmara 

e Órgão. O Padre Cássio 
Barbosa de Castro foi o 
responsável em introduzir 
a apresentação.
 Segundo o Maestro 
Fábio, das seis peças apre-
sentadas ao público que lo-
tou a capela, todas são de 
autoria do sacerdote, exce-
to a primeira, que é de seu 
maior inspirador, o com-
positor austríaco Wolfgang 
Amadeus Mozart. O maes-
tro ainda destacou o nível 
das composições. "São 250 

anos de nascimento do 
nosso maior compositor 
no período colonial brasi-
leiro, que é o Padre José 
Maurício Nunes Garcia. 
Ele compunha obras de 
uma envergadura artísti-
ca enorme mesmo fora de 
uma estrutura, porque o 
país era uma província. Ele 
compunha no mesmo nível 
de um compositor de enor-
me relevância na Europa".
 Na ocasião, antes 
da apresentação do Coral 

Benedictus, o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, presidiu uma 
missa em ação de graças 
pelos 250 anos do Padre 
José Maurício Nunes Gar-
cia, completados no dia 
22 de setembro. Além de 
suas mais de 400 obras, o 
sacerdote foi contratado 
por Dom João VI, após a 
chegada da família real ao 
Brasil, como mestre da Ca-
pela Real.  

 Dom Gil lembrou da 
importância do Padre José 
Maurício para a música 
religiosa e sacra. "Críticos 
da música, pesquisando as 
obras dele, descobriram 
ter sido um grande músi-
co, um dos maiores da his-
tória do Brasil. O país deve 
muito a este padre, a Igre-
ja deve muito a ele e, por 
isso, nós queremos, aqui 
em Juiz de Fora, celebrar 
esta data importante" con-
cluiu.

Fotos: Danielle Quinelato
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Mensagem do Papa Francisco para o
1º Dia Mundial dos Pobres

Catequese do Papa

“Não amemos com palavras, mas com obras”

 “Meus filhinhos, não 
amemos com palavras nem 
com a boca, mas com obras 
e com verdade” (1 Jo 3, 18). 
Estas palavras do apóstolo 
João exprimem um impera-
tivo de que nenhum cristão 
pode prescindir. A importân-
cia do mandamento de Jesus, 
transmitido pelo “discípulo 
amado” até aos nossos dias, 
aparece ainda mais acentua-
da ao contrapor as palavras 
vazias, que frequentemente 
se encontram na nossa boca, 
às obras concretas, as úni-
cas capazes de medir verda-
deiramente o que valemos. 
O amor não admite álibis: 
quem pretende amar como 
Jesus amou, deve assumir 
o seu exemplo, sobretudo 
quando somos chamados 
a amar os pobres. Aliás, é 
bem conhecida a forma de 
amar do Filho de Deus, e 
João recorda-a com clareza. 
Assenta sobre duas colunas 
mestras: o primeiro a amar 
foi Deus (cf. 1 Jo 4, 10.19); e 
amou dando-Se totalmente, 
incluindo a própria vida (cf. 
1 Jo 3, 16). Um amor assim 
não pode ficar sem resposta. 
Apesar de ser dado de manei-
ra unilateral, isto é, sem pedir 
nada em troca, ele abrasa de 
tal forma o coração, que toda 
e qualquer pessoa se sente 
levada a retribuí-lo não obs-
tante as suas limitações e 
pecados. Isto é possível, se a 
graça de Deus, a sua caridade 
misericordiosa, for acolhida 
no nosso coração a pontos de 
mover a nossa vontade e os 
nossos afetos para o amor ao 
próprio Deus e ao próximo. 
Deste modo, a misericórdia, 
que brota por assim dizer 

do coração da Trindade, pode 
chegar a pôr em movimento a 
nossa vida e gerar compaixão e 
obras de misericórdia em prol 
dos irmãos e irmãs que se en-
contram em necessidade. [...]
 Nestes dois mil anos, 
quantas páginas de história 
foram escritas por cristãos 
que, com toda a simplicidade 
e humildade, serviram os seus 
irmãos mais pobres, animados 
por uma generosa fantasia da 
caridade!
 Dentre todos, destaca-
se o exemplo de Francisco de 
Assis, que foi seguido por tan-
tos outros homens e mulheres 
santos, ao longo dos séculos. 
Não se contentou com abra-
çar e dar esmola aos leprosos, 
mas decidiu ir a Gúbio para 
estar junto com eles. Ele mes-
mo identificou neste encontro 
a viragem da sua conversão: 
“Quando estava nos meus 
pecados, parecia-me deveras 
insuportável ver os leprosos. 
E o próprio Senhor levou-me 
para o meio deles e usei de 
misericórdia para com eles. 
E, ao afastar-me deles, aquilo 
que antes me parecia amargo 
converteu-se para mim em do-
çura da alma e do corpo” (Test 
1-3: FF 110). Este testemunho 
mostra a força transformadora 
da caridade e o estilo de vida 
dos cristãos.
 Não pensemos nos po-
bres apenas como destinatá-
rios duma boa obra de volun-
tariado, que se pratica uma vez 
por semana, ou, menos ainda, 
de gestos improvisados de boa 
vontade para pôr a consciên-
cia em paz. Estas experiências, 
embora válidas e úteis a fim de 
sensibilizar para as necessida-
des de tantos irmãos e para as 

injustiças que frequentemente 
são a sua causa, deveriam abrir 
a um verdadeiro encontro com 
os pobres e dar lugar a uma 
partilha que se torne estilo de 
vida. Na verdade, a oração, o 
caminho do discipulado e a 
conversão encontram, na ca-
ridade que se torna partilha, 
a prova da sua autenticidade 
evangélica. E deste modo de 
viver derivam alegria e sere-
nidade de espírito, porque se 
toca com as mãos a carne de 
Cristo. Se realmente queremos 
encontrar Cristo, é preciso que 
toquemos o seu corpo no corpo 
chagado dos pobres, como res-
posta à comunhão sacramental 
recebida na Eucaristia. O Cor-
po de Cristo, partido na sagra-
da liturgia, deixa-se encontrar 
pela caridade partilhada no 
rosto e na pessoa dos irmãos e 
irmãs mais frágeis. Continuam 
a ressoar de grande atualidade 
estas palavras do santo bispo 
Crisóstomo: “Queres honrar o 
corpo de Cristo? Não permitas 
que seja desprezado nos seus 
membros, isto é, nos pobres 
que não têm que vestir, nem O 
honres aqui no tempo com ves-
tes de seda, enquanto lá fora O 
abandonas ao frio e à nudez”.
 Portanto somos cha-
mados a estender a mão aos 
pobres, a encontrá-los, fixá-los 
nos olhos, abraçá-los, para lhes 
fazer sentir o calor do amor 
que rompe o círculo da solidão. 
A sua mão estendida para nós 
é também um convite a sair-
mos das nossas certezas e co-
modidades e a reconhecermos 
o valor que a pobreza encerra 
em si mesma. [...]
 No termo do Jubileu 
da Misericórdia, quis oferecer 
à Igreja o Dia Mundial dos 

Pobres, para que as comuni-
dades cristãs se tornem, em 
todo o mundo, cada vez mais 
e melhor sinal concreto da ca-
ridade de Cristo pelos últimos 
e os mais carenciados. Quero 
que, aos outros Dias Mundiais 
instituídos pelos meus Prede-
cessores e sendo já tradição na 
vida das nossas comunidades, 
se acrescente este, que comple-
ta o conjunto de tais Dias com 
um elemento requintadamen-
te evangélico, isto é, a predile-
ção de Jesus pelos pobres.
 Convido a Igreja inteira 
e os homens e mulheres de boa 
vontade a fixar o olhar, neste 
dia, em todos aqueles que es-
tendem as suas mãos invocan-
do ajuda e pedindo a nossa so-
lidariedade. São nossos irmãos 
e irmãs, criados e amados pelo 
único Pai celeste. Este Dia pre-
tende estimular, em primeiro 
lugar, os crentes, para que re-
ajam à cultura do descarte e 
do desperdício, assumindo a 
cultura do encontro. Ao mes-
mo tempo, o convite é dirigido 
a todos, independentemente 
da sua pertença religiosa, para 
que se abram à partilha com 
os pobres em todas as formas 
de solidariedade, como sinal 
concreto de fraternidade. Deus 
criou o céu e a terra para todos; 
foram os homens que, infeliz-
mente, ergueram fronteiras, 
muros e recintos, traindo o 
dom originário destinado à 
humanidade sem qualquer ex-
clusão. [...]
 Na base das múlti-
plas iniciativas concretas que 
se poderão realizar neste Dia, 
esteja sempre a oração. Não 
esqueçamos que o Pai Nosso é 
a oração dos pobres. De fato, o 
pedido do pão exprime o aban-

dono a Deus nas necessida-
des primárias da nossa vida. 
Tudo o que Jesus nos ensinou 
com esta oração exprime e re-
colhe o grito de quem sofre 
pela precariedade da existên-
cia e a falta do necessário. Aos 
discípulos que Lhe pediam 
para os ensinar a rezar, Jesus 
respondeu com as palavras 
dos pobres que se dirigem ao 
único Pai, em quem todos se 
reconhecem como irmãos. O 
Pai Nosso é uma oração que 
se exprime no plural: o pão 
que se pede é “nosso”, e isto 
implica partilha, comparti-
cipação e responsabilidade 
comum. Nesta oração, todos 
reconhecemos a exigência de 
superar qualquer forma de 
egoísmo, para termos acesso 
à alegria do acolhimento recí-
proco.
 Aos irmãos bispos, 
aos sacerdotes, aos diáco-
nos – que, por vocação, têm 
a missão de apoiar os pobres 
–, às pessoas consagradas, às 
associações, aos movimentos 
e ao vasto mundo do volun-
tariado, peço que se compro-
metam para que, com este 
Dia Mundial dos Pobres, se 
instaure uma tradição que 
seja contribuição concreta 
para a evangelização no mun-
do contemporâneo.
 Que este novo Dia 
Mundial se torne, pois, um 
forte apelo à nossa consci-
ência crente, para ficarmos 
cada vez mais convictos de 
que partilhar com os pobres 
permite-nos compreender 
o Evangelho na sua verdade 
mais profunda. Os pobres 
não são um problema: são 
um recurso para acolher e vi-
ver a essência do Evangelho.
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 No último dia 12 de 
outubro, os brasileiros ce-
lebraram uma data muito 
especial: o Jubileu dos 300 
anos do encontro da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida 
nas águas do Rio Paraíba do 
Sul. Na Arquidiocese de Juiz 
de Fora, a data foi lembrada 
em todas as Paróquias e, es-
pecialmente, em celebração 
e procissão arquidiocesanas 
que reuniram cerca de 20 mil 
pessoas.
 Mesmo debaixo de 
forte sol e calor, os juiz-fora-
nos chegaram por volta das 
15h ao estacionamento do 
Shopping Jardim Norte, lo-
calizado no Bairro Mariano 
Procópio, para participarem 
da Santa Missa prevista para 
as 16h. A celebração, presidi-
da pelo Arcebispo Metropoli-
tano, Dom Gil Antônio Mo-
reira, contou com a presença 
de diversos padres, diáconos 
e seminaristas de Juiz de 
Fora. Após a missa, Dom Gil 
abençoou o sal e o jogou no 
Rio Paraibuna - que é afluen-
te do Paraíba do Sul - e ainda 
plantou três mudas de árvo-
res - homenageando a Santís-
sima Trindade - nas margens 
do rio que corta o município. 
 “Benzemos o sal, tal 
qual o profeta Eliseu fez no 
Antigo Testamento, e as-

sim jogamos o sal bento nas 
águas do Rio Paraibuna, para 
santificá-las, para que elas 
possam ser sinal de vida e não 
de morte, e possam abençoar 
toda a nossa cidade. As três 
árvores são homenagens ao 
Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo. Representam a nossa 
devoção à vida e o nosso res-
peito à natureza; Deus criou 
a casa para nós”, destacou o 
Arcebispo.
 Logo após, uma pro-
cissão tomou as ruas das re-
giões Norte e Leste de Juiz de 
Fora em direção à Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 
localizada no bairro homôni-
mo. Caminhando às margens 
do Rio Paraibuna, os fiéis 
rezaram e entoaram hinos 
de louvor a Deus e à Padro-
eira do Brasil. Na chegada à 
Matriz dedicada à Senhora 
Aparecida, Dom Gil presi-
diu nova celebração, desta 
vez concelebrada pelo Ad-
ministrador Paroquial local, 
Pe. José Domício Ferreira 
da Silva, e pelo Pe. Tarcísio 
Marcelino Ferreira Monay. 
Novamente, centenas de fiéis 
acompanharam a última ce-
lebração do dia festivo e, ao 
final, consagraram-se à Nos-
sa Senhora Aparecida.
 “É uma grande emo-
ção para todos nós, um gran-

de aprofundamento da fé 
acompanhar todo este povo 
e este povo acompanhar a 
imagem de Nossa Senhora, 
que fala por si mesma. A ima-
gem fala, ela é a expressão do 
amor de Deus, da presença de 
Deus no nosso meio, daquilo 
que Ele fez: enviar o seu Fi-
lho através do seio virginal de 
Maria, para salvar a huma-
nidade. Essa comemoração 
aqui em Juiz de Fora enche 
o nosso coração de alegria e 
esperamos que isso se rever-
ta em grande bênção para a 

nossa Arquidiocese e para 
todo o nosso povo brasileiro”, 
finalizou Dom Gil.
 Na paróquia dedicada 
à Nossa Senhora Aparecida, 
foram cinco missas celebra-
das desde as 6h. Segundo Pe. 
Domício, aproximadamen-
te 15 mil fiéis passaram pela 
igreja que guarda a Imagem 
Peregrina doada pelo Santuá-
rio Nacional. “É um momen-
to muito importante para 
a história do nosso Brasil; 
o país inteiro se tornou um 
grande santuário. Por aqui, 

muitas pessoas passaram ao 
longo do dia, se colocando 
com muita piedade diante 
da imagem, ofertando rosas 
para sinalizar esse amor do 
nosso povo para com a Mãe 
Aparecida”.
 A Arquidiocese de 
Juiz de Fora ainda possui 
outras duas paróquias dedi-
cadas à Padroeira do Brasil, 
uma localizada no Bairro Li-
nhares e a outra no municí-
pio de Arantina (MG), além 
da quase-paróquia que fica 
no Bairro Granjas Betânia.

20 mil pessoas participaram da celebração e procissão
arquidiocesanas no dia de Nossa Senhora Aparecida

 Na noite do último 
dia 16 de novembro, foi inau-
gurado o Colégio Católico 
Comunidade Resgate, em 
Juiz de Fora. A solenidade 
aconteceu nas dependências 
da instituição, no bairro Cos-
ta Carvalho, e contou com a 
presença de diversas auto-

ridades, como o Deputado 
Federal Eros Biondini, vere-
adores e outros representan-
tes da prefeitura e da câmara 
municipal, além do Arcebis-
po Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira.
 Após da cerimônia de 
inauguração, o pastor presi-

diu a Santa Missa, onde foi 
feita a leitura da carta de au-
torização para a fundação e a 
entrega oficial do documen-
to pelas mãos do Arcebispo à 
fundadora da instituição.
 Inicialmente, no ano 
letivo de 2018 o colégio fun-
cionará somente no período 
da tarde, com turmas de 1º 
e 2º períodos e do 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental. 
No total, estão abertas 228 
vagas e as matrículas já po-
dem ser feitas. Há previsão 
de funcionamento em horá-
rio integral a partir do ano 
de 2019. O colégio já tem um 
corpo docente de 10 profes-
sores, sendo oito pedagogos, 
um educador físico e um pro-
fessor de ensino religioso.
 De acordo com a Rei-
tora e fundadora da institui-
ção, Cristina Maria Ribeiro 
Pinto, o colégio acredita na 

capacidade dos alunos. “Nos-
so grande desafio é levar a 
essas crianças um grande 
conhecimento das coisas de 
Deus e também da forma-
ção humana e acadêmica. 
Nós vamos trabalhar com 
uma educação católica, onde 
vamos professar a nossa fé. 
Esse é o nosso grande dese-
jo”.
 Segundo o Diretor, 
Daniel Ribeiro Pinto, a ins-
tituição pretende trabalhar 
com a formação não só aca-
dêmica, mas também auxi-
liando na formação da pessoa 
humana. “Estamos abrindo 
o colégio para ajudar na edu-
cação dessas crianças. Para 
isso, contamos desde já com 
a presença dos pais, pois nós 
não acreditamos numa edu-
cação plena sem a participa-
ção deles”.
 Para Dom Gil, a inau-

guração do colégio é muito 
importante para a comuni-
dade juiz-forana. “Este colé-
gio pretende formar a pessoa 
integralmente, nos sentidos 
físicos, moral, ético e espi-
ritual. Ou seja, em todos os 
aspectos da vida humana. 
Esta escola está preparada 
para isso, com educadores 
bem formados. Portanto, 
quero agradecer a Deus por 
este dia que, aliás, é dedica-
do à Nossa Senhora da Divi-
na Misericórdia, padroeira 
da comunidade e do colé-
gio. Hoje estamos dando um 
novo passo para educação 
em Juiz de Fora e região”.
 O Colégio Católico 
Comunidade Resgate está 
situado na Rua Costa Carva-
lho, nº 76, no bairro homô-
nimo, próximo à igreja São 
José. O telefone para contato 
é (32)3250-6030.

Colégio Católico Comunidade Resgate
é inaugurado em Juiz de Fora

Celebração arquidiocesana de Nossa Senhora Aparecida. Foto: Danielle Quinelato

Inauguração do Colégio Católico Comunidade Resgate.
Foto: Leandro Novaes
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Entretenimento e Catequese

 Depois de quase nove 
meses de obras e reparos, foi 
inaugurada, no último dia 
28 de outubro, a nova Matriz 
Santo Antônio do Paraibu-
na, situada no mesmo local 
onde foi erguida a primeira 
capela dedicada ao padroeiro 
da cidade, no século XVIII. A 
Santa Missa de inauguração 
e bênção do espaço foi presi-
dida pelo Arcebispo Metro-
politano, Dom Gil Antônio 
Moreira, e concelebrada pelo 
Administrador Paroquial, 
Pe. Sérgio Renato de Souza, 
por Monsenhor Hernani de 
Oliveira e pelos padres José 
Maurício de Paula, José Cus-
tódio de Oliveira e Fabrício 
Francisco de Oliveira. 
 A celebração teve iní-
cio com a bênção das pare-
des do templo religioso, que 
foram aspergidas com água 
benta e incensadas por Dom 
Gil. Após a Liturgia da Pa-
lavra, os 58 jovens e adultos 
que receberiam, naquela noi-

te, o Sacramento da Crisma, 
foram apresentados, junta-
mente com seus padrinhos. 
Em seguida, os crismandos 
acenderam suas velas com 
o Círio Pascal e renovaram 
suas promessas batismais. O 
Arcebispo Metropolitano e os 
sacerdotes presentes impuse-
ram as mãos sobre os jovens, 
que ainda foram ungidos e 
consagrados com o Óleo do 
Crisma.
 A cerimônia de inau-
guração da Matriz prosseguiu 
com a bênção do altar, seu re-
vestimento com panos bran-
cos e acendimento das velas. 
Ao final da missa, o Arcebispo 
abençoou o Sacrário e pediu 
aos crismados que pronun-
ciassem o compromisso de 
terem uma vida cristã dali por 
diante.
 Das mãos do Verea-
dor José Márcio Garotinho, 
que representou a Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, 
o Pe. Sérgio Renato recebeu 

Moção de Aplauso pelo tra-
balho realizado na Paróquia 
Santo Antônio do Paraibuna. 
O sacerdote está se despedin-
do da paróquia onde trabalha 
desde 2015 e será apresenta-
do na comunidade também 
dedicada a Santo Antônio, em 
Passa Vinte (MG), no dia 18 
de novembro. Em seu lugar, 
tomarão posse os padres Ex-
pedito de Lopes Castro e Fa-
brício Francisco de Oliveira.
 Segundo Dom Gil, 
a inauguração da Matriz da 
Paróquia Santo Antônio do 
Paraibuna é um momento de 
muita alegria para a Arqui-
diocese de Juiz de Fora. “O 
nascimento da cidade, a pri-
meira povoação de Santo An-
tônio do Paraibuna, foi aqui, 
neste local. Por isso, esta não 
é apenas uma Matriz, mas 
monumento à cidade de Juiz 
de Fora, um monumento cívi-
co ao nascimento desta cida-
de tão progressista e que nós 
amamos tanto”.
 Já o Pe. Sérgio Rena-
to, que foi o grande responsá-
vel pelas obras de restauração 
e ampliação da igreja junta-
mente com a comunidade 
local, revelou sua felicidade 
em realizar um desejo anti-
go dos moradores do Bairro 
Santo Antônio. Prestes a dizer 
adeus à paróquia, o sacerdote 
disse aceitar bem as despe-
didas. “Agora vou para uma 
nova missão. Penso que a 
nossa vida de sacerdotes é as-
sim mesmo. A gente constrói 
mais para os outros do que 
para nós mesmos. Sinto-me 

Após reforma e ampliação, primeira igreja de Juiz de Fora é reinaugurada
um pouco triste por amizades 
que fiz e vou deixar para trás, 
mas, ao mesmo tempo, sei 
que a minha vocação é seguir 
adiante, é fazer e construir em 
outros lugares também”.
 Após a Santa Missa, 
houve o descerramento de 
placa comemorativa da inau-
guração do templo religioso. 
O ato teve a participação de 
autoridades do município, en-
tre elas o ex-vice-prefeito, Sér-
gio Rodrigues, e sua esposa, 
Rita de Cássia, o ex-superin-

tendente do Museu Mariano 
Procópio, Douglas Fasolato, e 
o Vereador José Márcio Garo-
tinho.
 Por coincidência ou 
providência divina, a cerimô-
nia ocorreu no mesmo dia em 
que foi criado o distrito de Juiz 
de Fora, em 1828. Naquele 
ano, o Curato Santo Antônio 
de Juiz de Fora ainda perten-
cia à cidade de Barbacena, da 
qual seria desmembrado e 
elevado à categoria de muni-
cípio em 31 de maio de 1850.

Padres da Arquidiocese e o Arcebispo Dom Gil.
Foto: Danielle Quinelato

Encontre no quadro as palavras que estão destacadas em letras maiúsculas no texto abaixo:

Caça-Palavras
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Homenagem Especial

Dom Adair José Guimarães
Bispo Diocesano de Rubiataba-Mozarlândia (GO)

Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

 Filho do casal An-
tônio Bonifácio Guimarães 
e Dalva Maria Guimarães, 
Dom Adair nasceu no 
município de Mara Rosa 
(GO), antiga Amaro Lei-
te, no dia 16 de junho de 
1960. Ingressou no semi-
nário menor em 1980.
 O desejo de ser pa-
dre o acompanhou desde 
a infância; com cinco anos 
de idade, já brincava de 
celebrar a missa com o ir-
mão mais velho e primos. 
O ambiente simples e po-
bre da família sempre foi 
marcado por uma inten-
sa religiosidade. Sua mãe 
sempre foi devota de Nos-
sa Senhora e São Geral-
do Magela, pois carregou 
consigo a devoção desde 
os tempos em que viveu 
no Carmo em Minas Ge-
rais. O pequeno menino se 
encantava com a imagem 
de São Geraldo que a mãe 
possuía. Sua avó materna, 
Maria Benedita de Jesus, 
sempre contava as graças 
obtidas pela intercessão 
do santo e aquelas con-
versas e as histórias lhe 
plasmavam no coração o 
desejo de ser padre.
 Na infância, em 
Campinorte (GO), parti-
cipou da Legião de Maria 
Juvenil. Teve a influência 
formativa e vocacional, 
primeiro pela Irmã Maria 
das Dores (Dominicana) 
e depois, já no processo 
de discernimento final, 
pelas Irmãs Terezinha 
Cavich, Terezinha Busta-
mante e Aparecida Sofia 
(Irmãs da Providencia de 
Gap). Seus padrinhos de 
batismo e avós paternos, 
Geracino Ferreira Guima-
rães e Dorvina Bonifácio 
Guimarães, tiveram papel 
fundamental no processo 
vocacional. Seu avô era 
ministro extraordinário 
da comunhão, o primeiro 
de Campinorte, cursilhis-
ta e membro do Apostola-
do da Oração e Legião de 
Maria. Do seu avô recebeu 
os primeiros ensinamen-
tos bíblicos na infância e 
na adolescência.

 No dia 22 de feve-
reiro de 1980 foi levado 
pessoalmente pelo então 
Bispo Diocesano, Dom 
José Silva Chaves, para 
o Seminário Menor Bom 
Jesus em Brasília (DF), 
onde concluiu o segundo 
grau. Em 1981 começou 
seus estudos filosóficos 
no Seminário Arquidio-
cesano Nossa Senhora de 
Fátima. A vinda do Papa 
João Paulo II ao Brasil em 
1980 lhe conferiu fortale-
za na resposta ao chama-
do vocacional. Em 1982 
foi enviado ao Seminário 
Arquidiocesano de São 
José do Rio de Janeiro, 
onde concluiu os cursos 
de Filosofia e a Teologia, 
respectivamente no Ins-

tituto Arquidiocesano de 
Filosofia João Paulo II e 
Pontifícia Universidade 
Católica.
 Durante a vida de 
seminário, sempre foi 
assíduo no apostolado 
proposto pelo seminário. 
Trabalhou na catequese 
em Taquatinga, Paróquia 
São José, na Arquidiocese 
de Brasília. Na Paróquia 
São Pedro de Alcântara da 
Arquidiocese de Niterói 
(RJ), na comunidade Nos-
sa Senhora de Nazaré, tra-
balhou quatro anos com 
catequese, liturgia, juven-
tude, círculos bíblicos e 
visitas aos lares. Durante 
o diaconato, serviu pasto-
ralmente a Basílica Nossa 
Senhora de Lourdes no 

Bairro de Vila Isabel, Rio 
de Janeiro, onde acom-
panhou a comunidade de 
Nossa Senhora de Fátima 
da Favela Pau da Bandei-
ra, equipes de liturgia e de 
jovens e ministrou várias 
formações para lideran-
ças.
 No dia 28 de dezem-
bro de 1985, na Catedral, 
foi ordenado Diácono. Re-
cebeu a ordenação pres-
biteral em Campinorte, 
no dia 21 de dezembro de 
1986. Exerceu as funções 
de Pároco de diversas pa-
róquias, além de Respon-
sável pela Pastoral Voca-
cional e da Juventude na 
Diocese de Uruaçu (GO); 
Foi membro e secretário 
do Conselho Presbiteral 

da Diocese; Assistente 
eclesiástico Diocesano da 
Renovação Carismática 
Católica; Presidente do 
Conselho Ecumênico In-
terconfessional do Ensino 
Religioso de Uruaçu; Juiz 
Auditor da Câmara Eclesi-
ástica da Diocese de Uru-
açu e Adjunto do Tribunal 
Eclesiástico de Brasília; 
Vice Presidente da OSIB 
do Regional Centro Oeste; 
Coordenador Diocesano 
de Pastoral da Diocese de 
Uruaçu; Diretor Espiri-
tual e professor no Semi-
nário Maior da Diocese 
de Uruaçu; Presidente da 
OSIB do Regional Centro 
Oeste; Vice Presidente da 
OSIB Nacional; Diretor 
Espiritual Diocesano do 
Encontro de Casais com 
Cristo
 No dia 27 de feve-
reiro de 2008, Dom Mes-
sias Reis, Bispo de Urua-
çu, fez o anúncio de que 
o Santo Padre Bento XVI 
o havia nomeado Bispo 
da Diocese de Rubiataba 
(GO). O Bispo eleito fez 
uso da palavra e agrade-
ceu o apoio de Dom Mes-
sias e pediu as orações de 
todos os presentes em fa-
vor de sua missão.
 A sagração acon-
teceu no dia 17 de maio 
daquele ano, na quadra 
do Seminário São José 
de Uruaçu, pelas mãos de 
Dom José Silva Chaves, 
Bispo Emérito de Uruaçu 
e pelos consagrantes Dom 
Messias, Bispo de Uruaçu 
e Dom José Carlos, Admi-
nistrador Apostólico de 
Rubiataba. A solenidade 
de posse aconteceu no dia 
25 de maio de 2008, na 
Catedral de Rubiataba. A 
posse foi dada por Dom 
Washington Cruz, Arce-
bispo de Goiânia.
 Desde julho de 
2008, Dom Adair é Juiz 
Presidente do Tribunal 
Eclesiástico da Arquidio-
cese de Goiânia; membro 
da Equipe do Seminário 
Interdiocesano de Goiânia 
e Bispo Referencial para a 
Liturgia no Centro Oeste.

Dom Adair José Guimarães. Foto: Divulgação


