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Casa Bethânia é reinaugurada em novo local

Editorial
Um leigo padroeiro dos Ministros
Extraordinários da Eucaristia
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

O Papa Pio XII
lançou luz para uma compreensão mais exata da
importância dos leigos no
tecido estrutural da natureza da Igreja quando afirmou que “os fiéis leigos
estão na linha mais avançada da vida da Igreja: por
eles, a Igreja é o princípio
vital da sociedade. Por
isso, eles devem ter uma
consciência cada vez mais
clara, não somente de que
pertencem à Igreja, mas
de que são Igreja [...]”.
De fato, a história
da Igreja, desde seu início,
é composta por exemplos
de leigos incríveis que deram a vida pela fé. Muitos
mártires dos primeiros
séculos eram leigos e leigas que a Igreja venera em
seus altares. Recordo-me
de São Sebastião, cuja festa celebramos neste mês,
na maioria das Paróquias
brasileiras. Lembro de
Santa Águida e Luzia, jovens que experimentaram
o martírio por suas convicções de fé.
A Igreja no Brasil
também tem seus mártires leigos. No dia 15 de
outubro do ano passado
o Papa Francisco canonizou, na praça de São Pedro, em Roma, os mártires brasileiros de Cunhaú
e Uruaçú, do Rio Grande
do Norte. Dentre eles está
o leigo Mateus Moreira,
patrono dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística.
Mateus Moreira

era um leigo que estava
na missa de 03 de outubro
de 1645, quando tropas do
governo holandês, sob o
comando de Jacob Rabbi,
exterminaram todos os fiéis que estavam na missa
dominical presidida pelo
Padre Ambrósio Francisco Ferro, que também foi
martirizado. São Mateus
Moreira teve o coração
arrancado pelas costas enquanto exclamava: “Louvado Seja o Santíssimo Sacramento”.
São Mateus Moreira é um exemplo de leigo
corresponsável com a Missão da Igreja. Como diz o
Papa Bento XVI, no Foro
Internacional da Ação
Católica, 2012, “a corresponsabilidade exige
uma mudança de mentalidade, relativa, em particular, ao papel dos leigos na
Igreja, que devem ser considerados não como ‘colaboradores’ do clero, mas
como pessoas realmente
‘corresponsáveis’
do
ser e do agir da Igreja. Por
conseguinte, é importante
que se consolide um laicato maduro e comprometido, capaz de oferecer a sua
contribuição
específica
para a missão eclesial, no
respeito pelos ministérios
e pelas tarefas que cada
um desempenha na vida
da Igreja, e sempre em
comunhão cordial com os
bispos”.
São Mateus Moreira, abençoai o trabalho de
nossos leigos e leigas!

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br
e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf
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Na manhã do último dia 14 de dezembro foi
inaugurada a nova sede da
Casa de Passagem e Acolhimento Bethânia, localizada
no Bairro Granbery. Estiveram presentes na ocasião
o Arcebispo Metropolitano
de Juiz de Fora, Dom Gil
Antônio Moreira, padre
David José Reis, diretores
e colaboradores.
A Casa de Passagem
Bethânia é uma entidade
mantida pela Associação
Angélica Lamóia de Carvalho – uma Associação Civil, de caráter beneficente,
ou seja, sem fins lucrativos
ou político-partidária.
Teve início em outubro de 2008, quando padre David, que era pároco
da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Capelão do
Hospital Oncológico, sentiu a necessidade de um lugar para acolher as pessoas
em vulnerabilidade, oriun-

das de outras cidades que
faziam o seu tratamento
de câncer em Juiz de Fora,
junto com um grupo de voluntários que se colocaram
à disposição para acolher
estas pessoas.
A entidade acolhe
as pessoas de duas formas.
Primeiro, aquelas que vêm
de outras cidades, através
de veículos de suas respectivas Secretarias de Saúde,
fazem o tratamento e ficam
aguardando o retorno para
suas cidades no mesmo
dia. Estes são os “passantes” e são oferecidos repouso e alimentação. Em
segundo lugar, pessoas que
residem em cidades distantes e que ficaria inviável a
viagem de volta no mesmo
dia, necessitando de um
local para pernoitar. Estas
pessoas ficam de segunda
a sexta-feira, quando retornam para suas cidades,
permanecendo por todo o

período necessário ao seu
tratamento. Eles são chamados de “hóspedes” e recebem toda a alimentação,
ou seja, café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia,
tudo totalmente gratuito.
Atualmente, a Casa
é dirigida por uma Diretoria Administrativa e
Conselhos Geral e Fiscal.
É registrada no Conselho
Municipal de Assistência
Social (CMAS) sob o número 148 e considerada
de Utilidade Pública Municipal – através da Lei
Municipal nº 11.995, de 31
de março de 2010, da Prefeitura de Juiz de Fora e de
Utilidade Pública Estadual,
nº 20.181, de 08.05.12.
Todo o serviço oferecido é totalmente gratuito e executado por uma
equipe de mais de 50 voluntários e três funcionários. A Casa vive através de
contribuições e doações.
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Palavra do Pastor

Ano Novo complicado, mas iluminado pelo Natal
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Como almejar um
Feliz Ano Novo numa situação política como a brasileira, onde tudo parece
continuar sem solução?
Como dizer boas festas,
num ambiente tão funesto
com tanta violência, corrupção e enganos como o
que estamos experimentando hoje em dia? Diante
de um mundo tão agressivo
à fé, tão marcado por secularismo, contraditório em
seus termos, que ao mesmo tempo prega o direito à
diversidade e nega o direito de ser fiel aos princípios

religiosos, formular votos
de Bom Ano é um desafio.
Não há dúvida que somente a fé pode vir em nosso
socorro. Ela, segundo a palavra do Mestre de Nazaré,
é capaz de remover montanhas.
No Natal, celebramos a consoladora realidade de Deus que se faz
pequeno, sendo infinitamente grande; se faz
homem, sendo absoluto
Deus! O que o orbe inteiro
não pode conter, acomoda-se no reduzido espaço
do seio de Maria. O que
o mundo não é capaz de
imaginar, penetra a alma
humana com esplendor de
santidade que não conhece
limites e com a efusão de
graças que a mente humana não pode calcular. Deus
se faz homem, sem deixar
de ser Deus e a humanidade do Menino de Belém é
divinizada, sem deixar de

ser terrena. Explica-nos
São Leão Magno, um dos
maiores Papas da história
(440-461), que esse estupendo milagre não causou
a Deus nenhuma diminuição em sua divindade e
nem resultou em nenhuma
destruição à humanidade
de Jesus. Só Deus pode
modificar, desta maneira,
as condições e leis da natureza, pois, em geral, o
que é maior não cabe em
espaço menor, nem o que
é menor suporta o peso do
que é maior. O forte, em
geral, vence o mais fraco,
e o rico, em geral, é mais
favorecido que o empobrecido. Mas aqui, trata-se de
coisa divina, com o poder
de Deus que do nada tudo
criou, e com o pouco tudo
deseja salvar.
O que seria mesmo
salvar? Que significado
tem este vocábulo com espaço tão especial nas Sa-

gradas Escrituras? Salvar
é tirar alguém do perigo, é
afastar o frágil da derrota,
é devolver o ânimo ao que
perdeu a esperança, é levantar o que está abatido,
é reacender a fé no coração desiludido, é dar força
e coragem ao que se sente
impotente diante de agressões, de incompreensões,
de correntes contrárias ao
que sempre creu, aos ataques à fé, à moral, à virtude. Salvar é resgatar alguém do poder do mal, da
força iníqua do pecado, é
dar o céu àquele que o perdera e tem certeza de que
não o merece, mas o deseja. Salvar para a eternidade
é um ato supremo de amor
só possível a Deus perfeitíssimo em misericórdia,
sabedoria, perdão e amor.
Naquela noite santa
de Belém, as coisas se invertem do comum, do corriqueiro e os fatos ganham

contornos extraordinários,
a fim que a raça humana
compreendesse que Deus
é todo poderoso e age por
extremo de amor. Como
afirmou Thomas Merton,
“Hoje, Cristo, a Palavra
eterna do Pai, que estava
no princípio com o Pai,
em quem todas as coisas
foram feitas, no qual todas subsistem, penetra no
mundo criado por ele, para
recuperar as almas esquecidas de sua identidade”
(Thomas Merton, in Tempo e Liturgia).
A esperança renasce quando se tem certeza
de que o Menino de Belém
insiste em continuar a nascer em nossos corações, em
nossos lares, em nossas comunidades, em nosso povo
a cada dia. Somente nós
mesmos podemos decidir
se o permitiremos. Eis a
nossa esperança. Feliz Ano
Novo!

Edições CNBB oferece curso online sobre a
Campanha da Fraternidade 2018
Fonte: CNBB

A editora Edições
CNBB disponibilizou neste
mês de janeiro um curso
online e gratuito em preparação para a Campanha da
Fraternidade (CF) de 2018.
A edição da CF deste ano
tem como tema “Fraternidade e superação da violência” e lema “Vós sois todos
irmãos” (Mt 23,8).
Voltada para padres,
diáconos, coordenadores
pastorais diocesanos, agentes pastorais e lideranças, a
formação quer oferecer melhor compreensão da essência da proposta da CF 2018
e, de forma prática, dar indicações para aplicação na
vida paroquial. “O Curso
Campanha da Fraternidade 2018 nasce como uma
proposta para auxiliar as
comunidades paroquiais na
promoção desta importante iniciativa realizada pela
Igreja no Brasil”, informa a

editora.
Para melhor compreensão da CF, a formação
propõe uma “exploração
maior do potencial de transformação social, catequese
e pastoral e sugere um envolvimento maior daqueles
que são os protagonistas da
ação: os fiéis”.
“A proposta de prepararmos um curso online
sobre a Campanha da Fraternidade parte da necessidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) se comunicar também pelas mídias sociais”,
conta o secretário executivo
de Campanhas da entidade,
padre Luís Fernando da Silva. “Nós percebemos que a
CF atinge vários públicos
com seus materiais, seus
subsídios, na sua maioria
escritos. Mas se faz necessário atingir o público que
está nas mídias, nas redes

sociais”, informa, lembrando que o desejo é que as
pessoas tenham conhecimento da campanha e possam multiplicá-la nos vários ambientes para, assim,
atingir novas pessoas.
De acordo com a
proposta, são oito vídeos “curtos e objetivos” nos
quais padre Luís Fernando da Silva, que ministra o
curso, “aponta luzes e caminhos sobre o tema, que é
tão sensível à realidade de
todos nós”. Além dos vídeos, o participante receberá
material de apoio para o itinerário do curso que ainda
pretende dar dicas práticas
para comunicar a mensagem da Campanha e superar a violência nos mais diversos contextos sociais.
“O curso ajuda a
mensagem da campanha
chegar no coração das pessoas. Não é uma reflexão

meramente intelectual, ela
convida para uma práxis.
Neste ano, cada pessoa é
convidada a superar a violência direta, cultural e

também a lutar pela justiça
social para superar a violência estrutural que se instaura no Brasil hoje” (Padre
Luiz Fernando da Silva).

Ementa do curso:
1. O que é a Campanha da Fraternidade?
2. “Fraternidade e Superação da Violência – Parte 1
3. “Fraternidade e Superação da Violência – Parte 2
4. A violência nas Sagradas Escrituras
5. Novo testamento: Jesus anuncia o Evangelho da
reconciliação e da paz
6. Igreja X Violência – Porque precisamos nos envolver
7. Ações práticas para superar a violência nas nossas
comunidades
8. Dicas práticas para comunicar a mensagem da
Campanha da Fraternidade.
Inscrições: www.edicoescnbb.com.br
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A Páscoa de Dom Célio
sus e do Seráfico Pai São
Francisco de Assis.
Aos seus familiares, à família franciscana
nossos sentidos e sinceros
pêsames! "Em meio à dor
de sua partida, podemos
dizer: acabou seu calvário. Requiescat in pace!",
escreveu Dom Gil.

Pastoral do Surdo abre
inscrição para curso de Libras

Biografia
Fonte: Diocese de Sã
João del-Rei

Dom Célio de Oliveira Goulart. Foto: Divulgação
“Disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a
vida; quem crê em mim,
ainda que esteja morto,
viverá; e todo aquele que
vive, e crê em mim, nunca
morrerá!” (Jo 11, 25-26)
Com profundo pesar comunicamos o falecimento do Bispo Diocesano de São João del-Rei,
Dom Célio de Oliveira
Goulart. O pastor faleceu aproximadamente às
02h do dia 19 de janeiro
de 2018, na Santa Casa de
Misericórdia de São João
del-Rei, onde estava internado desde o dia 26 de
dezembro de 2017. Dom
Célio lutava contra um
câncer desde dezembro
de 2016.
O velório foi realizado na Catedral Basílica

de Nossa Senhora do Pilar.
Dia 20, às 10h, nesta mesma igreja foi celebrada a
Missa de Corpo Presente,
presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Juiz de
Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, e concelebrada pelo clero diocesano
e demais bispos e padres
presentes. Após esta missa, o féretro seguiu para
a cidade de Itaúna (MG),
onde foi velado na Igreja
Matriz de Sant’Ana. Dia
21, após missa na Matriz
às 10h, foi sepultado no
cemitério local, no jazigo
da família, junto de seus
pais, conforme desejo de
seus familiares.
Que o Senhor Ressuscitado, aquele que
venceu a morte, o receba
no céu junto à Mãe de Je-

Dom Célio de Oliveira Goulart é natural de
Piracema. Nasceu em 14
de setembro de 1944. Fez
seus estudos de filosofia
no Convento São Boaventura, em Daltro Filho
(RS) e no Convento Santa
Maria dos Anjos, em Betim (MG). Já o curso de
teologia foi feito no Convento Santo Antônio, em
Divinópolis (MG), e no
Instituto de Teologia da
PUC-Minas, em Belo Horizonte (MG).
Em 12 de julho de
1969 foi ordenado padre pela Ordem dos Frades Menores (OFM). Em
agosto de 1998 foi nomeado Bispo da Diocese de
Leopoldina (MG) e adotou como lema “A cruz
é a força de Deus”. Em
2003, foi transferido para
a Diocese de Cachoeiro
do Itapemirim. De 2003
a 2007, foi Presidente do
Regional Leste 2 da CNBB
(estados de Minas Gerais
e Espírito Santo) e membro do Conselho Permanente da CNBB.
Dom Célio tomou
posse como Bispo da
Diocese de São João delRei no dia 17 de julho de
2010.

A carga horária do

A Pastoral do Surdo

Monsenhor Vicente de Pau- curso, que se divide entre os
lo Penido Burnier, da Ar- níveis ‘Básico I’, ‘Básico II’
quidiocese de Juiz de Fora, e Conversação, é de 120h/
abrirá, no dia 06 de feverei- aula em todos os níveis,
ro, inscrições para o Curso com duração de um ano
de Libras (Língua Brasileira cada um. Serão emitidos
de Sinais) em Juiz de Fora.

certificados aos participan-

O curso será realiza- tes com 75% de frequência.
O valor da mensa-

do na Catedral Metropolita-

na, localizada na Rua San- lidade será R$90 para outo Antônio, 1201, Centro. vintes e R$45 para surdos,
As aulas abarcarão teoria e sendo que este tem direiprática, com a presença de to a ser acompanhado por
instrutores surdos. Os inte- um familiar, que pagará o
ressados podem procurar a mesmo valor. Também é
paróquia entre os dias 06, necessário o pagamento de
07 e 08 de fevereiro, de 19h uma taxa de matrícula de
às 21h30.

R$ 90.
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Catequese do Papa

Mensagem do Papa Francisco para
o 51º Dia Mundial da Paz
Migrantes e refugiados: homens e mulheres em busca da paz

Votos de paz
Paz a todas as pessoas e a todas as nações da
terra! A paz, que os anjos
anunciam aos pastores na
noite de Natal, é uma aspiração profunda de todas as
pessoas e de todos os povos,
sobretudo de quantos padecem mais duramente pela
sua falta. Dentre estes, que
trago presente nos meus
pensamentos e na minha
oração, quero recordar de
novo os mais de 250 milhões
de migrantes no mundo,
dos quais 22 milhões e meio
são refugiados. Estes últimos, como afirmou o meu
amado predecessor Bento
XVI, “são homens e mulheres, crianças, jovens e idosos que procuram um lugar
onde viver em paz”. E, para
o encontrar, muitos deles estão prontos a arriscar a vida
numa viagem que se revela,
em grande parte dos casos,
longa e perigosa, a sujeitarse a fadigas e sofrimentos, a
enfrentar arames farpados
e muros erguidos para os
manter longe da meta.
Com espírito de misericórdia, abraçamos todos aqueles que fogem da
guerra e da fome ou se veem
constrangidos a deixar a
própria terra por causa de
discriminações, perseguições, pobreza e degradação
ambiental.
Estamos cientes de
que não basta abrir os nossos corações ao sofrimento
dos outros. Há muito que
fazer antes de os nossos
irmãos e irmãs poderem
voltar a viver em paz numa
casa segura. Acolher o outro requer um compromisso
concreto, uma corrente de
apoios e beneficência, uma
atenção vigilante e abrangente, a gestão responsável
de novas situações complexas que às vezes se vêm
juntar a outros problemas já
existentes em grande número, bem como recursos que
são sempre limitados. Praticando a virtude da prudência, os governantes saberão
acolher, promover, proteger
e integrar, estabelecendo

medidas práticas, “nos limites
consentidos pelo bem da própria comunidade retamente
entendido, para lhes favorecer
a integração”. Os governantes
têm uma responsabilidade
precisa para com as próprias
comunidades, devendo assegurar os seus justos direitos e
desenvolvimento harmônico,
para não serem como o construtor insensato que fez mal
os cálculos e não conseguiu
completar a torre que começara a construir.
Porque há tantos
refugiados e migrantes?
Na mensagem para
idêntica ocorrência no Grande Jubileu pelos 2000 anos
do anúncio de paz dos anjos
em Belém, São João Paulo II
incluiu o número crescente
de refugiados entre os efeitos
de “uma sequência infinda
e horrenda de guerras, conflitos, genocídios, ‘limpezas
étnicas’” que caracterizaram
o século XX. E até agora, infelizmente, o novo século não
registou uma verdadeira viragem: os conflitos armados e
as outras formas de violência
organizada continuam a provocar deslocações de populações no interior das fronteiras
nacionais e para além delas.
Todavia as pessoas
migram também por outras
razões, sendo a primeira delas
“o desejo de uma vida melhor,
unido muitas vezes ao intento
de deixar para trás o ‘desespero’ de um futuro impossível de construir”. As pessoas
partem para se juntar à própria família, para encontrar
oportunidades de trabalho ou
de instrução: quem não pode
gozar destes direitos, não vive
em paz. Além disso, como sublinhei na Encíclica Laudato
si’, “é trágico o aumento de
migrantes em fuga da miséria agravada pela degradação
ambiental”.
A maioria migra seguindo um percurso legal,
mas há quem tome outros
caminhos, sobretudo por
causa do desespero, quando a
pátria não lhes oferece segurança nem oportunidades, e
todas as vias legais parecem

impraticáveis, bloqueadas ou
demasiado lentas.
Em muitos países de
destino, generalizou-se largamente uma retórica que
enfatiza os riscos para a segurança nacional ou o peso
do acolhimento dos recémchegados, desprezando assim
a dignidade humana que se
deve reconhecer a todos, enquanto filhos e filhas de Deus.
Quem fomenta o medo contra os migrantes, talvez com
fins políticos, em vez de construir a paz, semeia violência,
discriminação racial e xenofobia, que são fonte de grande preocupação para quantos
têm a peito a tutela de todos
os seres humanos.
Todos os elementos
à disposição da comunidade
internacional indicam que as
migrações globais continuarão a marcar o nosso futuro.
Alguns consideram-nas uma
ameaça. Eu, pelo contrário,
convido-vos a vê-las com
um olhar repleto de confiança, como oportunidade para
construir um futuro de paz.
Com olhar
contemplativo
A sabedoria da fé nutre este olhar, capaz de intuir
que todos pertencemos “a
uma só família, migrantes e
populações locais que os recebem, e todos têm o mesmo direito de usufruir dos bens da
terra, cujo destino é universal,
como ensina a doutrina social
da Igreja. Aqui encontram
fundamento a solidariedade
e a partilha”. Estas palavras
propõem-nos a imagem da
nova Jerusalém. O livro do
profeta Isaías (cap. 60) e, em
seguida, o Apocalipse (cap.
21) descrevem-na como uma
cidade com as portas sempre
abertas, para deixar entrar
gente de todas as nações, que
a admira e enche de riquezas.
A paz é o soberano que a guia,
e a justiça o princípio que governa a convivência dentro
dela. [...]
Detendo-se sobre os
migrantes e os refugiados,
este olhar saberá descobrir
que eles não chegam de mãos
vazias: trazem uma bagagem

feita de coragem, capacidades, energias e aspirações,
para além dos tesouros das
suas culturas nativas, e deste modo enriquecem a vida
das nações que os acolhem.
Saberá vislumbrar também
a criatividade, a tenacidade
e o espírito de sacrifício de
inúmeras pessoas, famílias e
comunidades que, em todas
as partes do mundo, abrem a
porta e o coração a migrantes
e refugiados, inclusive onde
não abundam os recursos.
[...]
Quem estiver animado por este olhar será capaz
de reconhecer os rebentos de
paz que já estão a despontar
e cuidará do seu crescimento.
Transformará assim em canteiros de paz as nossas cidades, frequentemente divididas e polarizadas por conflitos
que se referem precisamente
à presença de migrantes e refugiados.
Quatro pedras miliárias
para a ação
Oferecer a requerentes de asilo, refugiados, migrantes e vítimas de tráfico
humano uma possibilidade
de encontrar aquela paz que
andam à procura, exige uma
estratégia que combine quatro ações: acolher, proteger,
promover e integrar.
«Acolher» faz apelo à
exigência de ampliar as possibilidades de entrada legal,
de não repelir refugiados e
migrantes para lugares onde
os aguardam perseguições e
violências, e de equilibrar a
preocupação pela segurança nacional com a tutela dos
direitos humanos fundamentais. [...]
«Proteger» lembra o
dever de reconhecer e tutelar
a dignidade inviolável daqueles que fogem de um perigo
real em busca de asilo e segurança, de impedir a sua exploração. [...]
«Promover» alude ao
apoio para o desenvolvimento
humano integral de migrantes e refugiados. Dentre os
numerosos instrumentos que
podem ajudar nesta tarefa,
desejo sublinhar a importân-

cia de assegurar às crianças
e aos jovens o acesso a todos
os níveis de instrução. [...]
Por fim, «integrar»
significa permitir que refugiados e migrantes participem plenamente na vida
da sociedade que os acolhe,
numa dinâmica de mútuo
enriquecimento e fecunda
colaboração na promoção
do desenvolvimento humano integral das comunidades locais.
Uma proposta
para dois
Pactos internacionais
Almejo do fundo do
coração que seja este espírito a animar o processo que,
no decurso de 2018, levará
à definição e aprovação por
parte das Nações Unidas
de dois pactos globais: um
para migrações seguras, ordenadas e regulares, outro
referido aos refugiados. Enquanto acordos partilhados
a nível global, estes pactos
representarão um quadro
de referência para propostas políticas e medidas práticas. Por isso, é importante
que sejam inspirados por
sentimentos de compaixão,
clarividência e coragem, de
modo a aproveitar todas as
ocasiões para fazer avançar
a construção da paz: só assim o necessário realismo da
política internacional não se
tornará uma capitulação ao
cinismo e à globalização.
Em prol da nossa casa
comum
Inspiram-nos as palavras de São João Paulo II:
“Se o ‘sonho’ de um mundo
em paz é partilhado por tantas pessoas, se se valoriza o
contributo dos migrantes e
dos refugiados, a humanidade pode tornar-se sempre mais família de todos e
a nossa terra uma real ‘casa
comum’”. Ao longo da história, muitos acreditaram
neste ‘sonho’ e as suas realizações testemunham que
não se trata de uma utopia
irrealizável.
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São Sebastião, defensor da Igreja

São
Sebastião
nasceu em Narbonne,
na França; os pais eram
oriundos de Milão, na
Itália, do século terceiro.
Desde cedo, foi muito generoso e dado ao serviço.
Recebeu a graça do santo
batismo e zelou por ele em
relação à sua vida e à dos
irmãos.
Ao entrar para o
serviço no Império como
soldado, tinha muita saúde no físico, na mente e,
principalmente, na alma.
Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do Império.
Esse grande homem de
Deus ficou conhecido por
muitos cristãos, pois, sem
que as autoridades soubessem – nesse tempo, no

Império de Diocleciano, a
Igreja e os cristãos eram
duramente perseguidos –,
porque o imperador adorava os deuses. Enquanto
os cristãos não adoravam
as coisas, mas as três Pessoas da Santíssima Trindade.
Esse mistério o levava a consolar de maneira secreta, mas muito sábia, os cristãos que eram
presos; uma evangelização
eficaz pelo testemunho
que não podia ser explícito.
São Sebastião tornou-se defensor da Igreja como soldado, como
capitão e também como
apóstolo dos confessores.
Também foi apóstolo dos
mártires, os que confes-

Despedida da
imagem peregrina
de Nossa Senhora
Aparecida
15 de fevereiro
Igreja da Glória - Juiz de Fora
18h30 - Oração do Terço
19h - Celebração Eucarística

savam Jesus em todas as
situações, renunciando à
própria vida. O coração de
São Sebastião tinha esse
desejo: tornar-se mártir.
E um apóstata denunciou-o para o Império e lá
estava ele, diante do imperador, que estava muito
decepcionado com ele por
se sentir traído. Mas esse
santo deixou claro, com
muita sabedoria, auxiliado
pelo Espírito Santo, que o
melhor que ele fazia para
o Império era esse serviço;
denunciando o paganismo
e a injustiça.
São
Sebastião,
defensor da verdade no
amor apaixonado a Deus.
O imperador, com o coração fechado, mandou
prendê-lo num tronco e
muitas flechadas sobre ele
foram lançadas até o ponto de pensarem que estava
morto. Mas uma mulher,
esposa de um mártir, o conhecia, aproximou-se dele
e percebeu que ele estava
ainda vivo por graça. Ela
cuidou das feridas dele.
Ao recobrar sua saúde depois de um tempo, apresentou-se novamente para
o imperador, pois queria o
seu bem e o bem de todo
o Império. Evangelizou,
testemunhou, mas, dessa
vez, no ano de 288 foi duramente martirizado.

São Sebastião,
rogai por nós!

Sínodo Pan-Amazônico:
o diálogo, a Igreja e o cuidado
com a Casa Comum
Irmã Osnilda Lima
Assessora de Comunicação Rede Eclesial Pan-Amazônica

Há um tempo a Igreja que está na Pan-Amazônia
aguardava o anúncio do Papa
Francisco convocando para o Sínodo Pan-Amazônico. E no dia
15 de outubro do ano passado,
o comunicado: “Atendendo o
desejo de algumas Conferências
Episcopais da América Latina,
assim como ouvindo a voz de
muitos pastores e fiéis de várias
partes do mundo, decidi convocar uma Assembleia Especial do
Sínodo dos Bispos para a região
Pan-Amazônica. O Sínodo será
em Roma, em outubro de 2019.
O objetivo principal
desta convocação é identificar
novos caminhos para a evangelização daquela porção do Povo
de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um
futuro sereno, também por causa da crise da Floresta Amazônica, pulmão de capital importância para nosso Planeta. Que
os novos Santos intercedam por
este evento eclesial para que, no
respeito da beleza da Criação,
todos os povos da terra louvem
a Deus, Senhor do universo, e
por Ele iluminados, percorram
caminhos de justiça e de paz”,
disse o Papa Francisco.
O Cardeal Dom Cláudio
Hummes, Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia
da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e da
Rede Eclesial Pan-Amazônica
(Repam), afirma que a chamada
para o Sínodo é motivo de muita alegria. “Estava se esperando
essa convocação. De fato, esperávamos que o papa quisesse
ouvir as Igrejas da Pan-Amazônia, e a melhor forma é por um
Sínodo. Agora estamos diante
do desafio de prepará-lo”, conta.
Dom Cláudio lembra
que a partir deste ano deverão
chegar os questionários para
a preparação do Sínodo. “E o
Papa quer a participação de
todos e nos pede propostas corajosas. Está aí um momento
importante que todos nós poderemos participar”, assegura o
Cardeal. “O Sínodo para a PanAmazônia não será apenas um
evento em outubro de 2019 que
se realizará em Roma. Haverá
toda uma programação em que
o povo, os bispos serão ouvidos”,
lembra Dom Erwin Krautler,
Presidente da Repam-Brasil.
Dom Erwin ressalta que as leigas e leigos deverão ser ouvidos,

eles têm direito de se manifestar
a respeito da Amazônia.
A convocação para o Sínodo Pan-Amazônico lança novamente um olhar sobre a realidade deste chão tão importante
para o mundo, a Pan-Amazônia.
São tantos povos, tantas, riquezas, mas violados, explorados
e degradados. “Como nunca
na história, o destino comum
obriga-nos a procurar um novo
inicio […]. Que o nosso seja um
tempo que recorde pelo despertar de uma nova reverência
perante a vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela jubilosa celebração
da vida”.
Pensar num Sínodo
para a Pan-Amazônia é pensar
nos povos e nações que vivem
nos nove países que tem em
seu território o bioma Amazônico, sendo o Brasil: 67%, Peru:
13%, Bolívia: 11%, Colômbia:
6%, Equador: 2%, Venezuela:
1%. Suriname, Guiana e Guiana
Francesa somam 0,15% deste
bioma.
Pensar num Sínodo
Pan-Amazônico é olhar para a
América do Sul onde habitam
2.779.478 indígenas pertencentes a 390 povos originários
e cerca de 137 povos “isolados”
(não contatados). São pessoas
que falam 240 línguas diferentes, pertencentes a 49 ramos linguísticos, as mais relevantes do
ponto de vista histórico e cultural. Contudo, é preciso lembrar
as comunidades ribeirinhas, os
territórios Remanescentes de
Comunidades Quilombolas, enfim, os povos da floresta, as comunidades tradicionais. Lembrar também as populações
urbanas, pois aproximadamente 79% vivem em centros urbanos na Amazônia brasileira.
O Sínodo terá presente
a evangelização na Pan-Amazônia e é preciso mais do que
nunca pensar a evangelização
a partir da cultura desses povos que tem um modo de relacionar-se com o Sagrado, tem
sua espiritualidade, vivem uma
fé, relacionam-se com o “Deus
Onipotente, presente em todo
o universo e na mais pequenina
das criaturas, e que envolve com
ternura tudo o que existe”, papa
Francisco Laudato SÌ, nº 246.
Esses povos vivem uma espiritualidade e uma cultura ecológica, vivem uma aliança entre
humano e ambiente. É preciso
falar de interculturalidade.
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Comunidade Jovens
Missionários Continentais
realiza primeira missão de
2018 na Diocese de Óbidos (PA)
Colaboração: Ana Maria Roberto
Coordenadora da Comunidade JMC

A comunidade Jo- Francisco tem insistido
vens Missionários Con- em suas pregações: a netinentais (JMC) realiza, cessidade de uma Igreja
entre os dias 21 e 28 de em saída e que olhe para
janeiro, sua primeira mis- as periferias.
Segundo

são de 2018. Cerca de 11

Larissa

jovens participarão da se- Reis, que faz parte da comana das Santas Missões munidade JMC há quatro
Populares, na Paróquia de anos, a expectativa com a
São Martinho de Lima, na missão é de “conhecer um
Diocese de Óbidos (PA).

novo local e uma nova for-

No dia 14 de janei- ma de abrir a visão, ainda
ro, domingo, foi realizada mais sobre ser missionário
a missa de envio dos jo- e compartilhar com todos
vens na Paróquia de São essa nova experiência”.
Mateus,

presidida

A

pelo

Comunidade

Padre

Geraldo JMC, criada há mais de

Dondici Vieira.

quatro anos, atualmente

pároco

O intercâmbio mis- conta com a participação
sionário vai em direção de aproximadamente de
ao que propôs o Sínodo 100 jovens. Em fevereiArquidiocesano

realiza- ro, eles retornam com as

do em 2009, com o tema Celebrações

Eucarísticas

“Arquidiocese de Juiz de que acontecem todas as
Fora, uma Igreja sempre sextas-feiras, às 19h30, na
em missão”. Além disso, Capela da Cúria Metropocumpre aquilo que Papa litana.

Entretenimento e Catequese
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Colaboração: Robson Ribeiro de Oliveira

Homenagem Especial

Dom Sérgio Eduardo Castriani
Arcebispo Metropolitano de Manaus (AM)
Recebeu a ordena- ado pelo Papa Bento XVI
ção presbiteral em 09 de como Arcebispo Metropodezembro de 1978, em São litano da Arquidiocese de
Paulo. Como padre, seu Manaus. Recebeu o pálio
primeiro trabalho foi reali- das mãos do Papa Franzado na cidade de Feijó, no cisco, na Basílica de São
Estado do Acre. Em 1984, Pedro, em 29 de junho de
retornou a São Paulo, onde 2013. Seu lema episcopal é
foi diretor da casa de for- “Habitavit In Nobis”, que
mação dos estudantes de significa “E habitou entre
Filosofia de sua congrega- nós”.
Em 2015, partici-

ção religiosa em São Paulo,

pou do Sínodo dos Bispos

na Vila Mangalot.
Foi

ecônomo

da sobre a Família, convidado

casa provincial em São pelo Papa Francisco. São
Paulo; conselheiro geral quase 40 anos de missão
de sua congregação, época na Amazônia, quase 20
em que viveu em Roma, na como Bispo.
O Arcebispo, mem-

casa generalícia. Foi no-

meado Bispo da Prelazia bro de um ‘Círculo menor’
de Tefé (AM) pelo Papa de fala ibérica, revela que
João Paulo II. Foi membro levou para sua região uma
delegado pela CNBB da 5ª bagagem de experiência
Conferência Geral do Epis- muito importante e única.
copado Latino-americano Para ele, levar a família
e Caribenho, em Apareci- amazônica ao Sínodo foi
da, em maio de 2007.

realmente um privilégio e

No dia 12 de de- uma grande responsabiliDom Sérgio Eduardo Castriani. Foto: Divulgação
Dom Sérgio Edu-

Em 1971, iniciou o

ardo Castriani nasceu em curso de Filosofia no InsRegente Feijó (SP), aos 31 tituto Poullart de Places
de maio de 1954. É filho de (Faculdade Nossa Senhora
Aurelio Castriani e Anna Medianeira), em São Paulo,
de Mello Castriani. Fez obtendo a licenciatura. Em
seus primeiros estudos na 1974, fez o noviciado em
Escola Estadual Prof. José Salete (SC). De 1975 a 1978
Domiciano Nogueira, em cursou Teologia no mesmo
Regente Feijó.

Instituto Poullart de Pla-

Como seminarista, ces (Instituto Pio XI), onde
estudou no Seminário Me- concluiu o bacharelado. No
nor da Congregação do Es- dia 02 de fevereiro de 1975,
pírito Santo, em Emilianó- emitiu os primeiros votos;
polis, e no Instituto Hellen no dia 02 de fevereiro de
Keller, em Adamantina.

1978, os perpétuos.

zembro de 2012, foi nome- dade.

