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Editorial
Pastoral da Comunicação
nas Paróquias
Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

A

Pastoral

da Em uma sociedade de

Comunicação tem duas conflitos como a nossa, o
funções:

promover

a profissional ou o agente

comunicação interna e da Pastoral da Comuniexterna da Igreja. Co- cação deve se preparar
municação

interna

é para gerenciar conflitos

a informação entre a digitais. É nesse caso que
Arquidiocese e as Pa- a Pastoral Arquidiocesaróquias, entre as Paró- na da Comunicação tem
quias e as Comunida- um papel singular.
No último dia 03

des, entre as Pastorais

e destas com os fiéis. Já de março, o Regional
a comunicação externa Leste II da CNBB reuniué aquela comunicação se com representantes da
que a Igreja estabelece Pastoral da Comunicação
com os diversos atores das Dioceses e Arquisociais que compõem o dioceses dos Estados de
território. Por exemplo, Minas Gerais e Espírito
as instituições, os meios Santo para incentivar os
de comunicação secula- planos diocesanos de cores e a sociedade em ge- municação. Saber usar as
redes sociais é uma ciên-

ral.

Com o advento cia que as Paróquias não
das redes sociais, toda podem ignorar. Existem
Paróquia tem seu canal técnicas e códigos para o
de comunicação interno uso eficaz das redes. Ine externo por um preço tegrar as diversas redes
mínimo. Entretanto, é sociais e precisar o hopreciso saber usar es- rário das publicações são
tes meios disponíveis. algumas delas.
Nesse caso, é muito im-

Portanto, fiquem

portante que a Pastoral atentos, pois em breve
da Comunicação Arqui- o Vicariato da Comunidiocesana esteja articu- cação estará efetivando
lada e funcionando. As uma reunião de estudo,
facilidades de uso das orientação e articulação
redes sociais escondem com todos os profissiouma armadilha. É pre- nais e agentes desta Pasciso saber dialogar com toral de nossa Arquidioas pessoas que as usam. cese.

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br
e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf
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9ª Via-Sacra Jovem reúne mais
de cinco mil pessoas
No último dia 25 de
fevereiro, o segundo da Quaresma, mais de cinco mil pessoas participaram da nona
edição da Via-Sacra da Juventude ao Morro do Cristo,
em Juiz de Fora. Antes mesmo da procissão, crianças,
jovens e adultos já lotavam
a Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, na Cidade
Alta, para assistirem à Santa
Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom
Gil Antônio Moreira, que foi
concelebrada por vários padres e contou com o auxílio
de diáconos e seminaristas
de nossa Igreja Particular.
Após a Celebração
Eucarística, na qual o Evangelho contou o episódio da
Transfiguração de Jesus, os
milhares de presentes caminharam rumo ao Morro
do Imperador. O trajeto foi
embalado por músicas e pela
oração da Via-Sacra, com a
meditação das 14 estações
da caminhada dolorosa de
Cristo rumo ao Calvário.
As reflexões foram feitas de
acordo com o subsídio Campanha da Fraternidade 2018
e também recordaram a celebração do Ano Nacional do
Laicato. A 15ª estação, que
lembra a ressurreição, aconteceu na chegada ao Morro
do Cristo, onde os presentes ainda puderam assistir a
apresentações do Acampamento Juvenil, do Grupo Jovem Juppter e do Ministério
de Dança Abdiel.
Dom Gil recordou
que, há nove anos, na primeira Via-Sacra, estava internado e, do hospital, enviou
uma mensagem aos jovens
com o pedido de que aquela
não fosse a única caminha-

Milhares de jovens subiram ao Morro do Cristo junto
movidos pela fé. Foto: Danielle Quinelato

da, mas que que continuasse
todos os anos. “É uma grande alegria para mim, para
toda a Arquidiocese e o clero
ver essa juventude cada vez
mais vibrante e mais aberta
à mensagem de Cristo. Hoje
nós podemos dizer aos jovens aquilo que Deus falou a
Pedro, Tiago e João no alto
da montanha: ‘este é meu Filho amado, escutai-o’. Escutar a Cristo é a única solução
para este mundo tão complicado em que vivemos”. O
Arcebispo ainda ressaltou o
verdadeiro sentido da transfiguração. “Fazer a experiência da transfiguração, da
mudança de vida, é deixar
Deus invadir a alma, Sua luz
entrar no coração e depois
descer o morro para evangelizar”.
O responsável pelo
Setor Juventude Arquidiocesano, Padre Luiz Roberto Magalhães Leite, mais
conhecido como Zucka,
mostrou-se satisfeito com a
presença da juventude e lembrou o sentido especial que
a Via-Sacra Jovem ganhou
dentro do Ano Nacional do

Laicato. “Subir o morro no
compromisso de que, quando a gente descer, nós temos
um trabalho, um projeto a
ser realizado. E acredito que
cada via-sacra está fazendo a
nossa juventude exatamente
pensar nisso: é um caminho,
mas um caminho que tem
que ser concretizado com
Jesus. Está aí essa grande
multidão empolgada e, ao
mesmo tempo, com esse
compromisso no coração, de
não fazer falhar a evangelização dos nossos jovens”.
Ao final da Via-Sacra, ao dar a sua bênção aos
presentes, Dom Gil convocou cada jovem a viver o que
chamou de “Ano Missionário
da Juventude”: cada um teria, a partir dali, a missão de,
em 2018, conquistar mais
um jovem para seu grupo. E
lembrou: “Ano que vem será
o décimo ano da Via-Sacra.
Nós estamos preparando
este aniversário com muita
alegria, muito entusiasmo,
porque é um momento de
evangelização da juventude
e de transformar o jovem em
evangelizador”.
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Palavra do Pastor

Catorze passos da Via-Sacra superando a violência
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Celebrando a Campanha da Fraternidade do
corrente ano, cujo tema é
Fraternidade e superação da
violência, com o lema “Vós
Sois todos irmãos (Mt 23,8),
proponho seguirmos os passos de Jesus no caminho do
Calvário do seguinte modo:
1ª. Estação: Jesus
é condenado à morte. Pilatos
lava suas mãos. A corrupção
política que o Brasil e outros
países vivem é assustadora.
Não se pode mais confiar nem
na esquerda, nem no centro
e nem na direita. Da mesma
forma que o inocente Jesus ficou sem chão, sem poder onde
recorrer, mesmo sendo inocente, nosso povo se encontra
à deriva. Está, como Cristo, de
mãos atadas, sem voz e sem
vez.
2ª. Estação: Jesus
recebe a cruz. Terá que carregar seu patíbulo como se
fosse um criminoso. Pesada
cruz pesa sobre nós com ideologias políticas destruidoras
das forças morais e sociais. Na
Venezuela, o povo que, até há
pouco, vivia de forma confortável em geral, hoje não tem
comida, nem remédio, nem
casa nem nada do necessário.
Só tem o direito de pôr sua
pesada cruz às costas e pôr-se
a caminho na fé e na esperança, migrando para países vizinhos.
3ª. Estação: Jesus
cai pela primeira vez. O hediondo crime do tráfego de
drogas derruba no abismo
da destruição moral e física
grande parte dos jovens, com
consequências drásticas nas
famílias. Estão no chão. Com
a cara no chão. Com o corpo
cada vez mais debilitado caído
por terra. O peso da iniquidade dos produtores de cocaína,
crack, êxtase, maconha e outros narcóticos derruba por
terra quem já se cansou da
vida.
4ª. Estação: Jesus
encontra sua mãe. Seu olhar
materno e seu rosto em lágrimas, o comovem e o auxiliam
a prosseguir a via do calvário.
Quantas famílias estão desam-

paras? Quantos jovens precisam ser reerguidos pelo amor
materno. Assim como os guardas naturalmente queriam
afastar Maria, muitas seitas
proselitistas, muitas ideologias falaciosas, como a Ideologia de Gênero, funcionando
hoje como ações destruidoras
dos valores inalienáveis da
família, menosprezadoras da
dignidade própria das mães.
5ª. Estação: Simão
Cirineu ajuda a Jesus a carregar a cruz. Neste mundo de
indiferentes, de individualistas, de ganancia e de egoísmo,
a figura do Cirineu nos ajuda
a vencer a violência branca do
descuido dos irmãos, da falta
de sensibilidade para com os
que sofrem. É necessário criar
a cultura da solidariedade, da
cordialidade, da capacidade
de ajudar o irmão que padece
fome, sede ou que esteja desempregado. Deus nos liberte
do comodismo.
6ª. Estação: Verônica enxuga o rosto de Cristo. O
mundo de hoje tem que pedir
perdão pelo ausentíssimo de
socorro nos momentos difíceis dos vizinhos, e dos que
estão longe. Para ver o rosto
de Cristo estampado em nossa
toalha, é necessário que antes
nos disponhamos a oferecer
de nossos panos para enxugar
o suor e as lágrimas dos irmãos sofredores, por exemplo
nos corredores superlotados
de nossos hospitais.
7ª. Estação: Segunda queda de Jesus. Vendo o
Senhor da bondade e da esperança, das dores e das angústias prostrado ao chão, não
deixemos de visualizar tantas
pessoas caídas nas prisões superlotadas, inóspitas e desumanas.
8ª. Estação: Jesus
consola as filhas de Jerusalém. “Não choreis sobre mim.
Chorai sobre vós mesmas e
sobre vossos filhos”. Não há
como não recordar, nesta estação, da violência do aborto.
Quantos abortos clandestinos acontecem todos os dias
em nosso país! A desculpa da
clandestinidade não pode ser
argumento para a legalização do assassinato de crianças indefesas ainda no ventre
de suas mães. Seria perigoso
usar deste critério simplista e
cruel, pois poderia justificar a
prática de outros crimes nas
caladas da noite, no oculto
das estratégias, no anonimato
das espertezas, na ineficácia
da lei. As lágrimas das mães
que perdem seus filhos, não
podem ser secadas pelo incompreensível lobby abortista. A vida é sagrada. A vocação

da mulher para a maternidade
não é uma simples e fria ação
reprodutora.
9ª. Estação: Jesus
cai pela terceira vez. Mais uma
queda! Quase dá para desistir.
Quantas vezes se cai na violência das palavras, por descontrole, ou na violência da
própria consciência por força
do hábito ou outros motivos
psicológicos ou situações quase inexplicáveis. A repetição
das quedas é terrível. Mesmo quando não se quer cair,
quando se pensa que não mais
cairá, quando se tomou todas
as precauções para não tombar, mesmo quando se buscou
os meios naturais e sobrenaturais para se evitar a queda,
ela, às vezes acontece. Quanta
dor! Quanto sofrimento! Cristo com o rosto ensanguentado, com o ombro já ferido pelo
peso da cruz, com os olhos
ensopados de suor, sangue e
lágrimas, olha, contudo, meigamente, para o alto. Não perdeu a esperança! No caminho
da superação da violência, é
preciso ser forte e deixar-se
robustecer pela confiança no
Pai, pois é misericórdia. São
Paulo ensinou aos Coríntios:
“Pois em Cristo, Deus estava
reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as
faltas das pessoas e pondo em
nós a palavra da reconciliação.
Somos embaixadores de Cristo e é como se Deus exortasse
por meio de nós. Em nome de
Cristo, pedimos: reconciliaivos com Deus” (2 Cor 5, 1921). Levantemo-nos do chão
da violência, recomeçando,
humildemente, o caminho da
paz com Deus, com o próximo
e conosco mesmo, sem nunca
desistir.
10ª Estação: Jesus
é despojado de suas vestes.
A violência que provoca vergonha, acanhamento e humilhação é tão cruel ou pior
que a física. É martírio moral.
Deixar nua uma pessoa diante
de sua mãe, de seus parentes,
de seus amigos, e de desconhecidos é violentar de forma
terrível a dignidade dos seres
humanos e desprezá-los como
lixo. As calúnias, as difamações, as injúrias praticadas às
escondidas, através de cartas
anônimas, através de Fake
News e outros meios sórdidos
são formas de matar pessoas.
11ª Estação: Jesus é
pregado na cruz. Quantas pessoas são pregadas violentamente nas cruzes de hoje em
dia! Recordemo-nos dos corredores dos hospitais cheios
de macas, camas e cadeiras
como se fossem enfermarias.
A falta de medicamentos, de

assistência médica, de socorros, de políticas públicas para
gente que paga impostos e
estão sujeitas a morrer sem a
assistência necessária! Recordemo-nos dos que estão pregados na cruz pela violência
das facções criminosas, pessoas executadas com requinte de
crueldade inadmissível como
o chamado “micro-ondas” das
favelas do Rio, São Paulo e outros lugares, que consiste em
ajuntar pneus como um túnel,
prendendo rivais dentro e ateando fogo. Pensemos em tantas cruzes ocultas no tráfego
de drogas que causam morte
física e moral de tantos seres
humanos e destroem famílias
inteiras.
12ª Estação: Jesus
morre na cruz. A morte ignominiosa é o resultado cruel
da violência estabelecida. É o
gosto do sádico e a pseudo vitória do vingativo, o riso do
maligno, o desejo do insensível, a aparente derrota do
amor e do perdão. “Tudo está
consumado” (Jo 19,30), exclama o Mestre. “Em tuas mãos
entrego o meu espírito! ” (Lc
23, 46). Na morte de Cristo
estampa-se a intolerância religiosa de Anás e Caifás, a corrupção política e a irresponsabilidade social de Pilatos e
de Herodes. Estas são formas
de violência que resultam na
destruição de pessoas e de povos.
Como não nos lembrarmos dos mártires de hoje,
sobretudo os cristãos trucidados pela intolerância religiosa
do Estado Islâmico? Dos mártires vítimas de leis antirreligiosas que, em nome do Estado Laico, deseja na verdade
eliminar a fé e o direito das
pessoas de serem fiéis à sua
opção religiosa e à sua consciência? O Estado deve ser laico, mas nunca laicista. O ateu
escreveu: “A religião é engano
de que tem medo do escuro”;
ao que o fiel respondeu: “O
ateísmo é o engano de quem
tem medo da luz”.
13ª Estação: Jesus
é descido da cruz. O corpo
físico com as marcas da terrível violência é despregado do
madeiro e entregue às pessoas
que assistiram o mais terrível
e cruel dos suplícios. Não seria racional que imaginássemos a ausência da mãe neste
momento, já que os santos
evangelhos narram a sua presença (cf. Jo 19, 25). Ao receber o corpo frio de seu filho,
ela o abraça em lágrimas e
transpassada pela espada de
dor profetizada por Simeão
(cf Lc 2, 35). Entre todos os
que o conheciam, alguém não

falhou na solidariedade e no
amor! As mães, em geral não
falham. Muito menos as que
tem Deus no coração e na
vida.
Para a violência há
remédio. O mal não vencerá.
Ainda que tudo pareça trevas,
para quem crê, um lume fica
aceso ao final do túnel. “Eis
aqui a Serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade”
(Lc 1, 38).
14ª Estação: Jesus
é sepultado. A sepultura é o
silêncio da ação violenta. Embora haja requintes de crueldade quando se assassina e
se desrespeite ainda o corpo
do morto, a sepultura é o fim
não para a vítima, mas para o
violento ganancioso, sedento
de sangue e de morte. Oferecer sepultamento digno para
os mortos é um ato de fé e um
protesto contra toda atitude
que provoque a morte não natural, um clamor sobretudo
contra a violência praticada.
É ato de caridade rezar pelos
que não tem a dignidade dos
velórios e dos ritos cristãos
das exéquias; dos que são depositados em valas comuns
por não terem onde caírem
mortos. É ato de solidariedade humana respeitar os corpos dos falecidos.
15ª Estação: Jesus
Ressuscita. Vitória! Alegria!
Paz! A violência foi vencida,
o rancor derrotado, a morte
perdeu sua força. O alívio penetrou o coração daquele que
creu e não desesperou. “Se o
grão de trigo que cai na terra
não morre, será apenas uma
semente, mas, se morre, brotará e produzirá frutos” (Jo
12, 24). Isto garante a força
bendita da vida que continua.
Fomos criados para a vida
eterna. A morte de Cristo nos
purificou e podemos respirar
seguros e tranquilos. A sepultura para quem crê em Cristo
é como Sacrário que encerra
as hóstias consagradas, mas
que se abre de par em par para
alimentar com o Corpo Eucarístico de Cristo, o coração do
caminheiro da fé, da esperança e do amor.
Vale a pena construir
a cultura da paz, da concórdia,
do perdão, da ternura, da fraternidade. Assim será o futuro
no lar de Deus, pois se com
Cristo morremos, com Cristo
ressuscitaremos para a vida
eterna. Amém.
Deus lhe conceda viver santamente esta semana
e lhe proporcione uma feliz
Pascoa! Somos todos irmãos
na busca da superação da violência, a caminho do céu que
Deus nos dará.
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Missa festiva marca o aniversário de 92 anos
de fundação do Seminário Santo Antônio

Padres, diáconos, seminaristas e convidados reuniram-se para celebrar o aniversário de
fundação do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Fotos: Leandro Novaes

Na noite do dia
1º de março, o Arcebispo Metropolitano de Juiz
de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, presidiu uma
missa festiva pelos 92 anos
de fundação do Seminário
Santo Antônio. A celebração ocorreu no auditório
Mater Ecclesiae, no prédio da Cúria Metropolitana. Vários padres de nosso
clero concelebraram com
Dom Gil. Houve, ainda, a
ilustre presença do Arcebispo Emérito de Sorocaba
(SP), Dom Eduardo Benes
de Sales Rodrigues, que
é natural de Bias Fortes
(MG) e teve sua formação
no Seminário Santo Antônio, onde também atuou
como professor e reitor.
Durante a celebração, os Diáconos Felipe
Castro, Fernando Martins
da Silva e Samuel Carlos
Moreira fizeram a profissão de fé e o juramento
de fidelidade. Eles foram
ordenados sacerdotes no
dia 04 de março, na Matriz
de São Miguel e Almas,
em Santos Dumont (MG).
Esta solenidade também
fez parte das comemorações pelo aniversário do
Seminário Santo Antônio.
Em entrevista à
WebTV A Voz Católica, o
formador do curso de Filosofia, padre Gleydson Pimenta, demonstrou sua satisfação pessoal. “Para nós,
é uma alegria comemorar o
aniversário do nosso Semi-

nário Santo Antônio. São
92 anos de formação de
presbíteros para a Igreja de
Juiz de Fora e também de
outras Dioceses, como por
exemplo Leopoldina e São
João del-Rei. O seminário
é o coração da Igreja, onde
são formados aqueles que
depois estarão juntos ao
povo de Deus. Para mim,
esse é um momento muito
especial, pois toda minha

formação foi feita aqui”.
O Reitor do Seminário, padre Roberto José
da Silva, destacou a importância da criação da
instituição. “A fundação
do Seminário Santo Antônio aconteceu dois anos
depois da criação da nossa
Diocese. Foi uma grande
obra de Dom Justino José
de Santana, com a visão de
formar o futuro clero den-

tro da própria Igreja. Neste momento, iremos celebrar a Santa Missa, que
será presidida pelo nosso
arcebispo, com a presença
de vários padres, seminaristas, amigos e colaboradores. É um momento de
festa!”.
O Arcebispo Emérito de Sorocaba, Dom
Eduardo Benes, lembrou
sua trajetória no seminário. “Ingressei aqui neste
seminário aos dez anos de
idade, onde fui recebido
por Monsenhor Vicente de
Paula Penido Burnier, à
época ecônomo desta instituição. São 64 anos de
história. Aqui eu estudei,
fui professor e reitor. Estou muito feliz por estar
aqui hoje louvando a Deus
por este momento”.
Dom Gil ressaltou
a missão de um seminário.
“O Seminário Santo Antônio completa, hoje, 92
anos de funcionamento,
praticamente ininterruptos. Houve um pequeno
período sem seminaristas,
que à época foram enviados para a Diocese de Mariana (MG), mas mesmo
assim eram acompanhados
daqui. Portanto, é um momento de grande alegria

para a Arquidiocese celebrar este aniversário tão
significativo. Estamos caminhando para o centenário. A missão do seminário
é formar, sobretudo, sacerdotes que irão falar e celebrar os mistérios de Cristo. Mas ele forma também
leigos e até mesmo pessoas
que não são católicas, mas
que têm uma grande admiração pela instituição.
Que Deus abençoe o nosso seminário, para que ele
continue sendo essa força
de Cristo no meio de nós”.
Ele destacou, ainda, a ordenação sacerdotal dos
novos padres. “A ordenação dos três novos padres,
de fato, é uma celebração
que decorre da festa de
hoje. Agradecemos a Deus
por mais estes sacerdotes
que foram formados pelo
Seminário Santo Antônio
e que, agora, irão servir à
Igreja Particular de Juiz de
Fora”. Ao final da celebração, o arcebispo abençoou
os cálices e os paramentos
dos futuros presbíteros.
Após a missa, todos
os presentes foram convidados a participar de uma
confraternização nas dependências do Seminário
Santo Antônio.
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Catequese do Papa

Mensagem do Papa Francisco
para 55º Dia Mundial das Vocações
“Escutar, discernir, viver a chamada do Senhor”

Queridos irmãos
e irmãs!
No próximo mês
de outubro, vai realizarse a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo
dos Bispos, que será dedicada aos jovens, particularmente à relação entre jovens, fé e vocação.
Nessa ocasião, teremos
oportunidade de aprofundar como, no centro
da nossa vida, está a chamada à alegria que Deus
nos dirige, constituindo
isso mesmo “o projeto
de Deus para os homens
e mulheres de todos os
tempos”.
Trata-se de uma
boa notícia, cujo anúncio
volta a ressoar com vigor
no 55º Dia Mundial de
Oração pelas Vocações:
não estamos submersos
no acaso, nem à mercê
de uma série de eventos
caóticos; pelo contrário,
a nossa vida e a nossa
presença no mundo são
fruto de uma vocação divina.
Também nestes nossos
agitados tempos, o mistério da Encarnação lembra-nos que Deus não
cessa jamais de vir ao
nosso encontro: é Deus
conosco,
acompanhanos ao longo das estradas por vezes poeirentas
da nossa vida e, sabendo
da nossa pungente nostalgia de amor e felicidade, chama-nos à alegria.
Na diversidade e especificidade de cada vocação,
pessoal e eclesial, tratase de escutar, discernir
e viver esta Palavra que
nos chama do Alto e, ao
mesmo tempo que nos
permite pôr a render os
nossos talentos, faz de
nós também instrumentos de salvação no mundo e orienta-nos para a
plenitude da felicidade.
Estes três aspectos – escuta, discernimento e vida – servem
de moldura também ao
início da missão de Jesus: passados os quaren-

ta dias de oração e luta no
deserto, visita a sua sinagoga de Nazaré e, aqui,
põe-Se à escuta da Palavra, discerne o conteúdo
da missão que o Pai Lhe
confia e anuncia que veio
realizá-la “hoje” (cf. Lc 4,
16-21).
Escutar
A chamada do Senhor – fique claro desde
já – não possui a evidência própria de uma das
muitas coisas que podemos ouvir, ver ou tocar na
nossa experiência diária.
Deus vem de forma silenciosa e discreta, sem Se
impor à nossa liberdade.
Assim pode acontecer que
a sua voz fique sufocada
pelas muitas inquietações
e solicitações que ocupam
a nossa mente e o nosso
coração.
Por isso, é preciso preparar-se para uma
escuta profunda da sua
Palavra e da vida, prestar
atenção aos próprios detalhes do nosso dia-a-dia,
aprender a ler os acontecimentos com os olhos da
fé e manter-se aberto às
surpresas do Espírito.
Não
poderemos
descobrir a chamada especial e pessoal que Deus
pensou para nós, se ficarmos fechados em nós
mesmos, nos nossos hábitos e na apatia de quem
desperdiça a sua vida no
círculo restrito do próprio
eu, perdendo a oportunidade de sonhar em grande
e tornar-se protagonista
daquela história única e
original que Deus quer escrever conosco.
Também Jesus foi
chamado e enviado; por
isso, precisou de Se recolher no silêncio, escutou e
leu a Palavra na Sinagoga
e, com a luz e a força do
Espírito Santo, desvendou
em plenitude o seu significado relativamente à sua
própria pessoa e à história
do povo de Israel.
Hoje este comportamento vai-se tornando

cada vez mais difícil, imersos como estamos numa
sociedade rumorosa, na
abundância frenética de
estímulos e informações
que enchem a nossa jornada. À barafunda exterior, que às vezes domina
as nossas cidades e bairros, corresponde frequentemente uma dispersão e
confusão interior, que não
nos permite parar, provar
o gosto da contemplação,
refletir com serenidade
sobre os acontecimentos
da nossa vida e realizar
um profícuo discernimento, confiados no desígnio
amoroso de Deus a nosso
respeito.
Mas, como sabemos, o Reino de Deus
vem sem fazer rumor nem
chamar a atenção (cf. Lc
17, 21), e só é possível individuar os seus germes
quando sabemos, como o
profeta Elias, entrar nas
profundezas do nosso espírito, deixando que este
se abra ao sopro imperceptível da brisa divina
(cf. 1 Re 19, 11-13).
Discernir
Na sinagoga de Nazaré, ao ler a passagem
do profeta Isaías, Jesus
discerne o conteúdo da
missão para a qual foi enviado e apresenta-o aos
que esperavam o Messias:
“O Espírito do Senhor
está sobre Mim; porque
Me ungiu para anunciar
a Boa-Nova aos pobres;
enviou-Me a proclamar a
libertação aos cativos e,
aos cegos, a recuperação
da vista; a mandar em liberdade os oprimidos, a
proclamar o ano favorável
da parte do Senhor” (Lc 4,
18-19).
De igual modo,
cada um de nós só pode
descobrir a sua própria
vocação através do discernimento
espiritual,
um “processo pelo qual a
pessoa, em diálogo com o
Senhor e na escuta da voz
do Espírito, chega a fazer
as opções fundamentais, a

começar pela do seu estado da vida”.
Em particular, descobrimos que a vocação
cristã tem sempre uma
dimensão profética. Como
nos atesta a Escritura,
os profetas são enviados
ao povo, em situações de
grande precariedade material e de crise espiritual
e moral, para lhe comunicar em nome de Deus palavras de conversão, esperança e consolação. Como
um vento que levanta o
pó, o profeta perturba
a falsa tranquilidade da
consciência que esqueceu
a Palavra do Senhor, discerne os acontecimentos à
luz da promessa de Deus e
ajuda o povo a vislumbrar,
nas trevas da história, os
sinais de uma aurora.
Também hoje temos grande necessidade
do discernimento e da
profecia, de superar as
tentações da ideologia e
do fatalismo e de descobrir, no relacionamento
com o Senhor, os lugares,
instrumentos e situações
através dos quais Ele nos
chama. Todo o cristão deveria poder desenvolver
a capacidade de “ler por
dentro” a vida e individuar onde e para quê o está
a chamar o Senhor a fim
de ser continuador da sua
missão.
Viver
Por último, Jesus
anuncia a novidade da
hora presente, que entusiasmará a muitos e endurecerá a outros: cumpriu-se o tempo, sendo
Ele o Messias anunciado
por Isaías, ungido para
libertar os cativos, devolver a vista aos cegos e
proclamar o amor misericordioso de Deus a toda
a criatura. Precisamente
“cumpriu-se hoje – afirma
Jesus – esta passagem da
Escritura que acabais de
ouvir” (Lc 4, 20).
A alegria do Evangelho, que nos abre ao
encontro com Deus e os

irmãos, não pode esperar
pelas nossas lentidões e
preguiças; não nos toca,
se ficarmos debruçados à
janela, com a desculpa de
continuar à espera de um
tempo favorável; nem se
cumpre para nós, se hoje
mesmo não abraçarmos
o risco de uma escolha. A
vocação é hoje! A missão
cristã é para o momento
presente! E cada um de
nós é chamado – à vida
laical no matrimônio, à
vida sacerdotal no ministério ordenado, ou à vida
de especial consagração
– para se tornar testemunha do Senhor, aqui e
agora.
Realmente
este
“hoje” proclamado por
Jesus assegura-nos que
Deus continua a “descer”
para salvar esta nossa
humanidade e fazer-nos
participantes da sua missão. O Senhor continua
ainda a chamar para viver com Ele e segui-Lo
numa particular relação
de proximidade ao seu
serviço direto. E, se fizer
intuir que nos chama a
consagrar-nos totalmente ao seu Reino, não devemos ter medo. É belo
– e uma graça grande –
estar inteiramente e para
sempre consagrados a
Deus e ao serviço dos irmãos!
O Senhor continua
hoje a chamar para O seguir. Não temos de esperar que sejamos perfeitos
para dar como resposta o
nosso generoso “eis-me
aqui”, nem nos assustar
com as nossas limitações
e pecados, mas acolher
a voz do Senhor com coração aberto. Escutá-la,
discernir a nossa missão
pessoal na Igreja e no
mundo e, finalmente, vivê-la no “hoje” que Deus
nos concede.
Maria Santíssima,
a jovem menina de periferia que escutou, acolheu
e viveu a Palavra de Deus
feita carne, nos guarde
e sempre acompanhe no
nosso caminho.

6

FOLHA MISSIONÁRIA

6

Arquidiocese ganha três novos padres
Felipe de Castro
Costa, Fernando Augusto
Martins da Silva e Samuel
Carlos Moreira: esses são
os nomes dos mais novos
sacerdotes da Arquidiocese
de Juiz de Fora, ordenados
no último dia 04 de março.
A Solene Celebração Eucarística, sediada na Igreja
Matriz São Miguel e Almas,
em Santos Dumont (MG),
foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil
Antônio Moreira, e concelebrada por dezenas de padres
de nossa Igreja Particular.
A Santa Missa contou ainda
com a presença de diáconos
e seminaristas.
O clero arquidiocesano e os então diáconos
transitórios foram recebidos com muito carinho pela
população sandumonense e
pelos fiéis de diversas cidades da região que lotavam
o interior da Matriz São
Miguel e ainda tomavam o
lado de fora, de onde acompanharam a Santa Missa
por telões. O rito de ordenação presbiteral foi realizado
após as leituras do Terceiro
Domingo da Quaresma.
“Esses três sacerdotes que hoje entram para o
clero na condição de sacerdotes da Arquidiocese de
Juiz de Fora contribuirão
muito com o crescimento
da Igreja, com o zelo pela
casa do Pai, como ensina o
Evangelho de hoje, e serão
anunciadores de Jesus Cristo, aquele que pela cruz nos
salvou. É um momento, de
fato, de grande alegria para
nós na Arquidiocese, por-

Novos sacerdotes da Arquidiocese de Juiz de Fora. Foto: Danielle Quinelato

que são mais três padres
cheios de força, de juventude, muito bem preparados,
que vão colaborar com o
crescimento da Igreja, seja
em Juiz de Fora, seja nas
nossas terras de missão: no
Pará, em Óbidos, e no Haiti”, ressaltou Dom Gil.
Padre Felipe escolheu, como lema de ordenação, a passagem bíblica “Tu
és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedec” (Sl 110,4) e explica o porquê. “Melquisedec é
o único sacerdote do Antigo
Testamento. Ofertou o pão
e o vinho, da mesma forma
que nós ofertamos hoje nas
Celebrações Eucarísticas.
Ofertamos o pão e o vinho
que se transformam no cor-

Clero arquidiocesano reúnese pela primeira vez em 2018
No último dia 06 de
março, padres e diáconos da
Arquidiocese de Juiz de Fora
reuniram-se para a primeira Reunião do Clero de 2018.
O momento foi conduzido
pelo Arcebispo Metropolitano,
Dom Gil Antônio Moreira, e
pelo Secretário-Executivo de
Pastoral, Padre Everaldo José
Sales Borges, e ainda contou
com a presença do Arcebispo
Emérito, Dom Eurico dos Santos Veloso, na condição de visitante.
A reunião teve início
pela manhã, com mesa redonda sobre a Campanha da Fraternidade deste ano, que aborda “Fraternidade e superação
da violência”. Além do clero,

participaram das discussões o
comandante da 4ª Região da
Polícia Militar, Coronel Alexandre Nocelli, o Secretário de
Segurança Urbana e Cidadania
de Juiz de Fora, José Armando
Pinheiro, o Assessor da Pastoral Carcerária Arquidiocesana,
Padre Welington Nascimento,
a Coordenadora da Pastoral do
Menor, Alessandra Cristina de
Castro, a Presidente da Fundação Maria Mãe, Vanessa Maria
Farnesi, e o médico venezuelano Dr. Edson Navarro.
Após o almoço, foi
momento das comunicações
habituais e das eleições do
novo Conselho Presbiteral e
dos responsáveis pelo Fraterno Auxílio Sacerdotal (FAS).

po e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo”.
Padre Fernando, por
sua vez, optou por um versículo bíblico que o recorda
do início de sua caminhada
vocacional, no Grupo de
Jovens Sal da Terra: “Vou
fazer de ti luz das nações,
para propagar a minha
salvação até os confins do
mundo” (Is 49,6). O sacerdote fará grande missão em
terras paraenses. “Agora o
coração se enche de alegria
por poder dizer ‘sim’ a Deus
como padre e, depois disso,
seguir em missão para Óbidos, que é o novo de Deus,
aquilo que ele prepara para
mim. Ficarei um período de
seis meses apenas, mas o
coração já se enche de ale-

gria e de esperança por essa
experiência que eu tenho
certeza que vai enriquecer
muito a minha vida e o meu
ministério”.
Já a escolha de Padre Samuel por seu lema
de ordenação presbiteral “Fala, Senhor, pois teu servo escuta” (1 Sm 3,10b) - foi
inspirada na Primeira Carta
de Samuel. “Essa passagem
chamou muita atenção porque era um chamado que
Deus fazia e Samuel no início tinha dúvida. Mas, depois, com a ajuda de Eli, ele
discerne e vê que o chamado é de Deus. Então, vejo a
formação que tive durante
todos esses anos no seminário como Eli. Quantas
pessoas foram esse Eli que

me ajudaram a discernir o
que hoje eu estou abraçando!”.
O Reitor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, Padre Roberto
José da Silva, fala da satisfação em entregar mais três
padres para a Igreja de Juiz
de Fora no ano em que o
Seminário Maior comemora 92 anos. “A ordenação
presbiteral não é o fim, ela é
a consagração, a celebração
de um marco na vida cristã,
agora na vocação específica, e eles têm muita ainda
o que caminhar e crescer
na sua resposta a Deus, na
compreensão do próprio
ministério. Para nós, do seminário, dentro do contexto
desses 92 anos de existência, é uma grande alegria
e motivo para agradecer a
Deus, porque é Ele quem
chama, nós apenas colaboramos para formar aqueles
que são chamados”.
No final da missa,
Dom Gil anunciou que Padre Felipe servirá como
Vigário Paroquial na Paróquia São João Nepomuceno, localizada na cidade
de mesmo nome, enquanto Padre Samuel auxiliará
o Padre Elton Adriane de
Oliveira nos trabalhos das
paróquias São Sebastião,
Nossa Senhora da Conceição e São João da Serra,
todas em Santos Dumont.
Padre Fernando embarcou
no dia 20 para a Diocese de
Óbidos (PA), onde ajudará o Padre Bill Jonatas na
Paróquia São Martinho de
Lima.

300 pessoas participam do segundo
encontro da Escola de Formação Catequética
No último dia 17
de março, quase trezentos catequistas lotaram
o Auditório Mater Ecclesiae, no prédio da Cúria
Metropolitana, para o segundo encontro da Escola
Permanente de Formação
Catequética. O início dos
trabalhos contou com a
presença do Arcebispo
Metropolitano de Juiz de
Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, que participou
da oração inicial.
Logo após, as reflexões do dia foram de
responsabilidade do Assessor
Arquidiocesano
da Pastoral Catequética,

Encontro de Formação Catequética. Foto: Ana Maria Roberto

Padre Gleydson Pimenta
de Faria, que falou sobre
o “saber do catequista” e
“A catequese numa Igreja
em saída”. O próximo en-

contro está marcado para
14 de abril, quando será
abordada a história da Catequese e a iniciação à vida
cristã.
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Jornalistas e assessores de imprensa
Dom Gil e Padre Camilo falam sobre a
Campanha da Fraternidade em audiência pública de Dioceses e Arquidioceses de todo
No último dia 15 de
março, a Campanha da Fraternidade 2018 foi o tema central de audiência pública realizada na Câmara Municipal de
Juiz de Fora. Para falar sobre
o tema, que este ano aborda
“a superação da violência”, a
Casa Legislativa recebeu o Arcebispo Metropolitano, Dom
Gil Antônio Moreira, e o Vigário Episcopal para Educação,
Comunicação e Cultura, Padre Antônio Camilo de Paiva.
Todos os anos, Dom
Gil visita Câmaras Municipais
da região para falar sobre a
campanha anual, iniciativa da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que traz
à tona assuntos relevantes
para a sociedade. “Queremos
dialogar com os legisladores
da cidade a respeito da nossa
preocupação com o estado de
violência e trazemos a proposta de nos irmanarmos para
criar sempre uma cultura da
paz, do respeito, da fraternidade, o que é básico para vencer toda essa onda de violência que vai crescendo no país
inteiro e também em nossa cidade, infelizmente”, afirmou
o Arcebispo.
No momento de suas
considerações, o pastor mostrou números da violência no

Brasil e no município. No país,
a cada nove minutos uma pessoa morre por ato violento e, a
cada hora, cinco são assassinadas por arma de fogo. Em
Juiz de Fora, o Jornal Tribuna de Minas noticiou, entre
1º e 14 de março, 31 assaltos,
dez casos de tráfico de drogas,
cinco furtos, quatro casos de
agressão e três tentativas de
homicídio. Dom Gil também
destacou as ações propostas
pela CF 2018 para a superação da violência e finalizou sua
fala exortando a sociedade a
colocar em prática o principal
mandamento deixado por Jesus Cristo: “amai-vos uns aos
outros como eu vos amei”.
Durante sua fala, Padre Camilo destacou que a
segurança pública é assunto
profundo e que a solução da
violência compete a todos os
atores sociais. “Esse tema não
diz respeito somente ao fato
de eu poder caminhar na rua,
mas porque eu não posso caminhar tranquilamente. Precisa haver um diálogo entre as
principais instituições, porque
se há uma crise ética e moral,
a Igreja e os poderes constituídos devem recuperar essa
credibilidade”. O presidente
da Associação de Moradores
do Bairro Santa Tereza, Side-

Semana Santa
Confira a programação de várias
paróquias de Juiz de Fora e do
interior no site da Arquidiocese

nilson Ferreira, também se
manifestou, levando aos presentes um pouco da realidade
violenta de alguns bairros da
cidade.
Um dos proponentes
da audiência pública, o vereador Zé Márcio ressaltou que a
discussão da violência acontece em momento oportuno, no
dia seguinte ao assassinato da
parlamentar carioca Marielle Franco e de seu motorista,
Anderson Gomes. “A gente
vive um momento complicado, em que todo tipo de
violência está ocorrendo, e a
Igreja Católica como sempre
na vanguarda, propondo a
discussão do tema, de formas
de prevenção e da cultura de
paz. Para a sociedade, para
o município de Juiz de Fora
e para toda a Arquidiocese é
muito importante esse debate
e que ele seja feito na Câmara
Municipal”.
O debate na Casa Legislativa juiz-forana também
foi um pedido dos vereadores
André Mariano, Vagner de
Oliveira, José Fiorilo e Marlon
Siqueira. O delegado responsável pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos
de Polícia Civil, Rafael Gomes
de Oliveira, também esteve
presente na ocasião.

o país se reúnem em Brasília

Participantes aproveitaram o momento para trocar
experiências profissionais. Foto: Leandro Novaes

Entre os últimos dias
16 e 18 de março, jornalistas e
assessores de imprensa de diversas dioceses e arquidioceses
de todo o país – inclusive Juiz
de Fora – estiveram reunidos
em Brasília (DF). Promovido
pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), o encontro foi realizado no Centro
de Acolhida Assunção, mediado pelo Assessor de Imprensa
da CNBB, Pe. Rafael Vieira. O
objetivo central foi trabalhar
na revisão do Guia de Comunicação Integrada, que servirá
para auxiliar o trabalho dos assessores e dos agentes da Pastoral da Comunicação.
Além da parte prática
de trabalho, o encontro tam-

bém teve uma programação
com caráter formativo. Os
participantes assistiram a palestras do diretor da Agência
de Notícias Ecclesia, Paulo
Rocha, nome conhecido do
jornalismo no campo religioso
em Portugal. Ele falou sobre
“O fato religioso como notícia”.
Também houve uma reflexão
sobre “Fake News e jornalismo
de Paz”, apresentação do Portal da CNBB e uma palestra sobre gerenciamento de Mídias
Sociais.
O encontro foi encerrado na manhã de domingo,
18, com a celebração da Santa
Missa presidida pelo arcebispo
auxiliar de Brasília, Dom Leonardo Ulrich Steiner.

Entretenimento e Catequese
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Homenagem Especial aos Bispos da Amazônia

Fonte: Arquidiocese de Palmas

Dom Pedro Brito Guimarães
Arcebispo Metropolitano de Palmas (TO)

No dia 22 de fevereiro
de 1954, em Buriti, município
de Eliseu Martins, Ana Francisca Guimarães Brito e Clemente Brito Porto recebiam,
com alegria, o décimo dos
seus doze filhos que, na pia
batismal, recebeu o nome de
Pedro.
Ali mesmo, em Buriti, viveu seus primeiros anos
de vida e deu início aos seus
estudos que, mais tarde, tiveram continuidade em Eliseu
Martins, onde cursou o 2º ano
do antigo primário e metade
do 3º ano. Seguiu para a Colônia do Gurguéia onde, em
1972, concluiu o 3º ano e foi
autorizado a fazer o exame de
admissão ao ginásio. Logrando aprovação, ingressou no
Ginásio “Vale do Gurguéia”.
Partiu para Floriano em 1973,
onde concluiu o curso ginasial em 1974 na Unidade Escolar “Monsenhor Lindolfo
Uchoa”.
Pedro, por razões de
ordem financeira, teve de interromper seus estudos por
um período de dois anos,
quando trabalhou como professor e comerciário. Fez o
teste para o Colégio Agrícola
de Teresina, aguardando ser
chamado, quando em 1976,
após um período de engajamento pastoral como dirigente de celebração na Colônia da Aliança, ingressou no
Seminário Menor de Oeiras,
até concluir, em 1978, o curso
científico na Escola Normal
“Presidente Castelo Branco”.
Dali foi enviado ao Seminário
Maior de Fortaleza, onde estudou Filosofia e iniciou a Te-

ologia, transferindo-se para o
“Pontifício Colégio Pio Brasileiro”, em Roma, concluindo,
após três anos, na “Pontifícia
Universidade
Gregoriana”,
seus estudos preparatórios ao
sacerdócio.
Retornando ao Brasil,
Pedro engajou-se na caminhada pastoral da Diocese de Oeiras-Floriano, como coordenador de pastoral, de Catequese
e do Ensino Religioso, e como
Reitor do Seminário Menor
“João XXIII” (1985-1987).
Em Floriano, a 18 de
agosto de 1985, recebeu os ministérios de Leitor e de Acólito.
Foi ordenado Diácono no dia
1º de dezembro daquele ano
na Co-Catedral de São Pedro
de Alcântara, em Floriano. E
em 26 de janeiro de 1986, na
cidade de Eliseu Martins, foi
ordenado Sacerdote.
Em 1987, seguiu para
Teresina para exercer as funções de Vice-Reitor e Professor no Seminário Maior
“Sagrado Coração de Jesus”,
permanecendo até 1988,
quando retornou a Roma para
fazer seu mestrado em Teologia Dogmática, na Pontifícia
Universidade Gregoriana. Em
1990, retoma suas funções anteriores no Seminário Maior
de Teresina, até 1992, quando
novamente retorna a Roma
para o seu doutorado em Teologia Dogmática na mesma
Universidade. Conclui, em
1995 - com brilhantismo - seu
doutorado com a tese “Os Sacramentos como Atos Eclesiais e Proféticos. Um contributo ao conceito dogmático de
sacramento, à luz da exegese

Dom Pedro Brito Guimarães. Fotos: Divulgação
contemporânea”, atualmente
publicada sob o nº 46 na coleção “Tesi Gregoriana”.
Tendo voltado ao Brasil, assumiu vários encargos,
entre outros: Membro do Colégio dos Consultores da Diocese de Oeiras-Floriano e da
Arquidiocese de Teresina; Juiz
do Tribunal Eclesiástico Regional NE-IV; Assessor da Pastoral Vocacional do Regional
NE-IV; Membro do Grupo de
Assessoria Vocacional (GAV),
do Setor Vocações e Ministérios da CNBB; É compositor
de várias canções religiosas,
tendo algumas gravadas em
diversos CD’s, principalmente
no “O Espírito da Missão”, e
no “Por amor de vocação”. E

para aperfeiçoar ainda mais
os seus conhecimentos litúrgicos-musicais, fez o Curso
de Formação e Atualização
Litúrgico-Musical (CELMU),
em São Paulo; Reitor e Professor de Teologia Dogmática
do Seminário maior “Sagrado
Coração de Jesus” em Teresina, entre fevereiro de 1995 até
17 de julho de 2002, quando
o Santo Padre, o então Papa
João Paulo II, o elegeu Bispo
da Diocese de São Raimundo
Nonato (PI).
No dia 20 de outubro de 2010, foi nomeado
Arcebispo da Arquidiocese
de Palmas, tornando-se o
2º Arcebispo desta Igreja Particular.

