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Editorial
Uma rádio arquidiocesana
mais potente

Conheça nossa rádio
Colaboração: Fabíola Castro (Rádio Catedral)

Pe. Antônio Camilo de Paiva
Mestre em Ciência da Comunicação
Editor Chefe

Caro leitor, nossa Rádio Catedral FM
102,3 deu um importante passo: a partir do
próximo mês estará operando com transmissor
e antena de 1.000 KW
de potência. Isso significa que iremos atingir
um raio de 30 cidades e
um público estimado de
mais de 1 milhão de pessoas na Zona da Mata,
sem contar com o sinal
ocasional que pode chegar a 145 cidades de Minas e Rio de Janeiro.
O rádio é um meio
de comunicação muito
eficiente, pois preenche
espaços importantes na
vida diária das pessoas.
Ele cumpre o papel de
companheiro fiel, tanto
nos momentos de insônia como na necessidade de informação do dia
a dia, desde o conhecimento da hora certa até
saber como vai o trânsito
na cidade. O rádio é praça de muitas amizades,
conquista de amores conhecidos, exercício da
solidariedade, cura de
depressão, conhecimento de Deus e da Igreja
de Jesus Cristo. O rádio
favorece a comunicação
das pessoas tímidas, encurta distâncias, quebra
preconceitos e permite a
Igreja chegar até a casa
das pessoas. Os doentes,
os prisioneiros podem

ouvir, meditar e aprender a palavra de Deus.
O rádio é, ao mesmo
tempo,
evangelizador
e educador à distância.
Por seu imediatismo e
versatilidade, o rádio é,
talvez, a primeira informação que temos no dia
a dia, porque não tem de
esperar por edição nem
pela maquiagem do apresentador. O rádio não
é individualista, a pessoa pode ouvi-lo fazendo tantas outras coisas.
Desde a dona de casa, o
capoteiro, o dentista, o
advogado, o condutor de
ônibus, caminhão, van
escolar ou carro de passeio, até o jovem antenado que sai na rua “causando” com seus fones
de ouvido e celulares de
última geração.
Divulgue a Rádio
Catedral FM 102,3 e seja
um amigo colaborador
ou nosso anunciante.
Depois do aumento da
potência, fica o desafio
de modernizar seus estúdios e aparelhos internos, bem como sua
plástica e ampliação da
participação de paróquias e comunidades. O
telefone do departamento de Apoio Cultural é
(32) 3257-3500. Você
deve falar com a Izabel,
no horário comercial.
Lembre-se: “juntos somos mais”.

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br
e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf
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A Rádio Catedral
FM, emissora da Arquidiocese de Juiz de Fora, foi criada em julho de 2006. Nesses
quase 12 anos no ar, traz aos
ouvintes informação, evangelização e boa música, além
de priorizar aspectos como
ética e responsabilidade social. A programação é local
e toda produzida pelos profissionais e colaboradores da
rádio, de 6h às 0h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados funciona com produção
própria de 6h às 19h e, aos
domingos, de 6h às 20h. Nos
demais horários entra em
cadeia com a Rádio Aparecida, do Santuário Nacional de
Aparecida (SP).
No ar, os principais

programas são 'Manhã de
Bênçãos', 'Entre Amigos,
'Fica conosco Senhor' e 'De
Bem com Vida', com quatro
locutores. Dentro destes programas, há os jornais produ-

zidos por dois jornalistas,
além de diversos programas
com padres de nossa Igreja.
Há um programador musical
e um programador comercial. Na parte administrativa, a rádio conta com uma
funcionária que faz também
o trabalho de recepção e com
uma gerente geral. O Diretor
é o Padre Antônio Camilo de
Paiva, sendo o Presidente o
Arcebispo Metropolitano de
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira.
O conteúdo da Catedral FM 102.3 é educativo,
cultural e informativo, voltado para a formação cidadã
e cristã, além de prezar pela
qualidade dos programas,
que buscam ainda momentos de reflexão e oração.
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Palavra do Pastor

Vida Monástica, Eloquência do Silêncio e Alicerce da Igreja
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

A vida contemplativa é um dos maiores dons
que Deus tem dado à Igreja.
Nela o silêncio fala. Através dele se pode escutar a
Deus, ouvir seus segredos
de amor incondicional. No
mundo tão barulhento da
atualidade,
encontra-se
nos mosteiros o oásis da
paz, frente às frustrações
mundanas, o ensurdecedor
barulho das coisas frívolas
e a aridez das coisas materiais.
À entrega total e indivisível a Deus, pelos votos da Obediência, Pobreza
e Castidade, diariamente

renovados no silêncio da
alma, corresponde também
um natural desafio para enfrentar as forças negativas
do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade, do orgulho,
dos desânimos e de tantas
outras situações desafiadoras.
O lema Ora et Labora (Reze e Trabalhe) de
São Bento de Núrcia (480547), considerado Pai dos
Monges do ocidente, imprime no coração dos seus
filhos e filhas que vão se
multiplicando na história
desde aquele século 5º, o
sentimento de que tudo o
que fazem é para Deus e só
para Deus. O pensamento
prossegue ao se ler na Regra Monástica a expressão
“Christo nihil praeponere”
(Nada se anteponha a Cristo), utilizada antes por São
Cipriano (250-304) e Santo
Agostinho (354-430), mas
revalorizada por São Bento,
impulsionando os homens
e as mulheres dos claustros
a não descuidarem deste
princípio diante de tudo o

que devem realizar. Contemplar o rosto de Cristo
antes de qualquer decisão
é sinônimo de segurança e
antecipação da vitória, pois
quem segue a Cristo nunca
erra o caminho, nunca foge
à verdade e experimenta a
vida que nem a morte destrói.
Nos umbrais da entrada da Arquiabadia do
Monte Cassino, na Itália,
onde se encontram os restos mortais de São Bento e
de sua irmã gêmea, também
monja, Santa Escolástica, se
lê a máxima “Succisa Virecit” (cortada reverdece). O
dístico latino traduz a certeza do monge e da monja
de se disporem ao serviço
de Deus sem medo e sem
preocupações, pois quando se sente a dor dos cortes, nos caminhos do amor
divino, tem-se certeza absoluta de que algo melhor
virá, uma vez que a planta,
quando podada, toma novo
vigor para dar frutos mais
belos, mais abundantes e
mais saborosos. Como tudo

Confira a mensagem na íntegra:
Caros Padres,
Recordo nossa decisão de não vender bebidas alcóolicas em festas da
Igreja. Tal medida já vem
sendo costume em nossa
Arquidiocese e praticamente em todas as paróquias
esta prática é obedecida.
Nas festas do Seminário
não são vendidas tais bebidas há alguns anos, com
muito bom resultado. A
renda aumentou e o ambiente mudou muito positivamente, pois se antes as

festas , muitas vezes , geravam brigas, com necessidade da intervenção policial,
hoje não há nem mais necessidade de pedir policiamento. Isto se verifica também em todas as paróquias
onde a medida é praticada.
Peço
encarecidamente aos senhores padres
que expliquem educada e
firmemente esta decisão Arquidiocesana do tempo de
Dom Eurico e que tem sido
plenamente assumida por
mim. Tal medida , mesmo
antes da opção da Arquidiocese de Juiz de Fora nos
tempos passados, já vem
sendo praticada em muitas
outras dioceses, sempre com
resultados muito positivos.
Vamos
dar
o
exemplo no combate do mal.
Bebida alcoólica é o primeiro passo para a dependência
química, como comprovam
nossas clínicas, sobretudo
a Fazenda da Esperança.
O Padre deve ser
o primeiro a dar exemplo.
Deus o abençoe!

memória do Imaculado Coração de Maria, pois nada é
mais belo que contemplar o
coração de uma mãe, melhor ainda sentir o pulsar
do coração da Mãe de Deus
e nossa, da Mãe da Igreja
que é perpétua inspiradora
da missão das abadessas,
nos cuidados maternos de
suas coirmãs, no Mosteiro
que Deus lhes entrega para
coordenar e presidir. A palavra “abadessa” significa
“mãe”, termo originário
da língua hebraica. Maria,
que se colocou plena e indivisivelmente à disposição
do Altíssimo, é o modelo
acabado para a vivência do
lema abacial escolhido pela
nova Abadessa: “A serviço
de Deus”.
Os mosteiros, locais
privilegiados de oração e
silêncio, são básicos para a
Igreja, comparados a raízes
de uma árvore e alicerce
de um edifício, pois, ainda
que escondidos, sustentam
a vida da mística planta e
garantem a segurança da
construção eclesial.

COMUNIDADE IRMÃOS
NO MESTRE JESUS

Dom Gil divulga mensagem a
padres e leigos
No último dia 15 de
junho, o Arcebispo metropolitano de Juiz de Fora,
Dom Gil Antônio Moreira,
enviou uma mensagem aos
padres de nossa Igreja Particular. O texto do pastor
reitera - também junto aos
leigos - a importância do
respeito à norma arquidiocesana que impede a venda
de bebidas alcoólicas em
festas paroquiais.

mais nos mosteiros, isso
está em plena sintonia com
o evangelho, onde Cristo
afirma: “Eu sou a videira
verdadeira e meu Pai é o
agricultor. Todo ramo que
não dá fruto ele o corta; e
todo ramo que dá fruto, ele
o poda para dar mais fruto
ainda.” (Jo 15, 1-2).
Nossa cidade de Juiz
de Fora é agraciada por ter
em seu recinto urbano um
destes lugares santos, recanto de paz espiritual, de
estudo e vivência diuturna
da Palavra de Deus, de genuína liturgia, que é o Mosteiro de Santa Cruz, da Ordem Beneditina feminina.
Na continuidade da
obra santa de Madre Paula Iglésias, que conduziu
o Mosteiro por 29 anos e
depois de seu falecimento
ocorrido no dia 23 de abril
último, foi eleita nova Abadessa na pessoa de Madre
Maria de Fátima, cuja bênção abacial recebeu no dia
9 de junho. Feliz coincidência fez com que esta liturgia
viesse a ser celebrada na

O Grande Banquete
17 de julho de 2018
9h às 10h - Abertura com animação e oração
10h às 11h30 - Pregação com testemunho e oração (Pe. Pierre)
11h30 às 12h - Intervalo
12h - Retorno com animação e pregação
13h às 14h - Almoço
14h às 15h30 - Retorno com animação, pregação e oração (Pe. Renato)
15h30 às 16h - Intervalo
16h às 16h45 - Retorno com oração e testemunho (Fortunato)
17h - Santa Missa presidida por Dom Gil Antônio Moreira
18h30 às 20h - Animação e testemunho do público

Participe!
Rua Luiz Fávero, nº645 - Bairro Bom Jardim - Juiz de Fora (MG)
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Arquidiocese celebra o Padroeiro Santo Antônio
A Festa de Santo Antônio 2018 foi marcada pela
manifestação de fé da população juiz-forana. A devoção
ao Padroeiro conduziu milhares de fiéis do dia 04 a 13
de junho, durante as festividades da Novena de Santo
Antônio e também nas celebrações no dia dedicado ao
santo.
Cerca de 30 mil pães
foram distribuídos para
abençoar os lares de Juiz
de Fora, alcançando, assim,
a expectativa de entrega.
Aproximadamente cem voluntários ajudaram no empacotamento e distribuição
do alimento. Vale ressaltar
que esta quantia corresponde somente à distribuição
na catedral, sendo que outras paróquias e o seminário
também dissuadiram muitíssimos pães.
A missa das 10h,
que aconteceu logo após a
procissão que saiu da Igreja São Sebastião, no Centro,
foi celebrada pelo Arcebispo
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e concelebrada pelo Pároco da Catedral,
Monsenhor Luiz Carlos de
Paula, e pelo Vigário Paroquial, Pe. Danilo Celso de
Castro. A celebração também contou com a partici-

Bênção dos pães de Santo Antônio. Foto: Leandro Novaes
pação dos diáconos Waldeci
Rodrigues e Adelmo Rezende, além do Coral Arquidiocesano Benedictus.
Em entrevista, Dom
Gil destacou a história de
Santo Antônio, sua importante missão como evangelizador e também o desejo
de repartir o alimento com
os mais necessitados. “Santo Antônio é muito querido
pelo nosso povo, porque

primeiro é um exemplo de
missionário de Jesus Cristo.
Ele foi padre agostiniano,
Deus o levou para ser missionário na Itália e França. Ficou conhecido como
Doutor do Evangelho, pois
conhecia perfeitamente a
palavra de Deus. Ele viveu
pobremente, deixou todas
as coisas por causa do Reino de Deus. Santo Antônio
pregava a palavra pela vida

e pela própria voz, então ele
é um exemplo para nós todos”, finalizou.
À noite, o pastor voltou a celebrar, desta vez na
Capela do Seminário Santo Antônio. A missa contou com a participação dos
padres Gelydson Pimenta,
Luiz Duque, Mons. Falabella, Roberto José da Silva
(Reitor do Seminário), Tarcísio Monay e José Sávio Ri-

cardo. Eles concelebraram
com o pastor diante de uma
presença expressiva de fiéis.
No início da missa,
Dom Gil destacou e agradeceu a participação de membros da Pastoral dos Surdos,
que acompanharam a celebração através da língua de
sinais, interpretada por instrutores do curso de LIBRAS
oferecido pela pastoral.
Em sua homilia, o arcebispo refletiu sobre a vida
de Santo Antônio, dedicada à
missão. E como a missão é o
grande lema de nossa Igreja
Particular, aproveitou para
falar também sobre os projetos missionários da Arquidiocese, que acontecem em
três campos: primeiramente, em nossa própria região;
em segundo lugar, na Diocese de Óbidos (PA), onde
há dois jovens sacerdotes
do nosso clero trabalhando;
e, por último, mas não menos importante, no Haiti, o
país mais pobre da América
Latina, onde a Arquidiocese
vem fazendo missões desde
o ano passado. “Que Santo
Antônio abençoe, de fato, o
nosso Seminário, formando sacerdotes imbuídos na
missão, capazes de anunciar
o Evangelho onde quer que
seja”.

Quase-paróquia dedicada a Santo Antônio de Pádua é instalada na Arquidiocese
O dia 11 de junho
foi de festa na Arquidiocese de Juiz de Fora. O
Arcebispo Metropolitano,
Dom Gil Antônio Moreira, presidiu a instalação
da Quase-Paróquia Santo
Antônio de Pádua, situada
em Santo Antônio do Rio
Grande, distrito de Bocaina de Minas (MG). Alguns
padres do clero estiveram
presentes para concelebrar
com o pastor e prestigiar o
Padre José Crispim Filho,
que assumiu a administração da futura paróquia.
Pela manhã, Dom
Gil foi acolhido em Bocaina de Minas pelo Padre
Tadeu Jesus Vieira. Na
parte da tarde, abençoou
as reformas da Matriz e
da casa paroquial, na presença de pessoas da comunidade que ajudaram nas
reformas. Em seguida, seguiu para o distrito.
Às 19h, a igreja estava lotada para acolher
o novo administrador. No
início da missa, Dom Gil
conduziu o rito de instalação da quase-paróquia e,

em seguida, as renovações
das promessas sacerdotais feitas pelo Padre José
Crispim. A ele, foram entregues vários livros que
serão utilizados no trabalho de administração da
igreja. Dom Gil explicou
para os presentes a importância de se fazer todos os registros de tudo
o que acontece em uma
paróquia. Ao final da celebração, um dos membros
da comunidade fez uma
bonita homenagem a Padre Crispim e merecidos
agradecimentos a Padre
Tadeu, que foi o responsável pela construção da
casa paroquial.
O Arcebispo falou
sobre sua satisfação em
estar perto de criar mais
uma paróquia em nossa
Igreja Particular. “É uma
alegria saber que temos
na Arquidiocese mais
uma quase-paróquia. Padre Crispim chega com a
missão de organizar pastoralmente as comunidades, definir conselhos,
para que, em breve, pos-

samos transformá-la em
uma paróquia verdadeira. Agradecemos a Deus,
por intercessão de Santo
Antônio, por tudo o que
aconteceu neste dia 11 de
junho, quando instalamos
a quase-paróquia em Santo Antônio do Rio Grande”.

Padre Crispim enviou a todos da comunidade uma mensagem de
agradecimento.
“Estou
muito feliz com a nova
missão. No próximo dia
25 de junho completo 13
anos de ministério, e esta
missão veio na hora certa.
Quero servir com muita

alegria e disposição. Deus
nos abençoe sempre!”.
Após a missa, Dom
Gil e os padres concelebrantes descerraram a
placa de inauguração da
casa paroquial, onde todos foram convidados a
participar de uma confraternização.

Início da celebração em Santo Antônio do Rio Grande. Foto: Leandro Novaes
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Catequese do Papa

Mensagem do Papa Francisco para o
2º Dia Mundial dos Pobres
“Este pobre grita e o Senhor o escuta” (Sl 34, 7)

“Este pobre grita
e o Senhor o escuta” (Sl
34,7). As palavras do salmista tornam-se também
as nossas no momento
em que somos chamados
a encontrar-nos com as
diversas condições de sofrimento e marginalização em que vivem tantos
irmãos e irmãs nossos
que estamos habituados a
designar com o termo genérico de “pobres”. Quem
escreve aquelas palavras
não é estranho a esta condição; bem pelo contrário.
Faz experiência direta da
pobreza e, apesar disso,
transforma-a num cântico de louvor e de agradecimento ao Senhor. Também a nós hoje, imersos
em tantas formas de pobreza, este salmo permite que compreendamos
quem são os verdadeiros
pobres para os quais somos chamados a dirigir o
olhar, para escutar o seu
grito e conhecer as suas
necessidades.
É-nos dito que o
Senhor escuta os pobres
que clamam por Ele e que
é bom para com os que
n’Ele procuram refúgio,
com o coração despedaçado pela tristeza, pela
solidão e pela exclusão.
Escuta os que são espezinhados na sua dignidade
e, apesar disso, têm a força de levantar o olhar para
as alturas, para receber
luz e conforto. Escuta os
que são perseguidos em
nome de uma falsa justiça,
oprimidos por políticas
indignas deste nome e atemorizados pela violência;
mesmo assim sabem que
têm em Deus o seu Salvador. O que emerge desta
oração é o sentimento de
abandono e de confiança num Pai que escuta e
acolhe. Em sintonia com
estas palavras, podemos
compreender mais a fundo o que Jesus proclamou
com a bem-aventurança:
“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque
deles é o Reino dos céus”
(Mt 5,3).

Em virtude desta
experiência única e, sob
muitos aspectos, imerecida
e impossível de se exprimir
plenamente, sente-se, no
entanto, o desejo de a comunicar a outros, aos que,
como o salmista, são pobres, rejeitados e marginalizados. Com efeito, ninguém
pode sentir-se excluído pelo
amor do Pai, especialmente
num mundo que frequentemente eleva a riqueza ao
primeiro objetivo e que faz
com que as pessoas se fechem em si mesmas.
O salmo caracteriza com três verbos a atitude do pobre e a sua relação
com Deus. O primeiro, “gritar”. A condição de pobreza
não se esgota numa palavra, mas torna-se um grito que atravessa os céus e
chega até Deus. Que exprime o grito dos pobres, que
não seja o seu sofrimento
e a sua solidão, a sua desilusão e esperança? Podemos perguntar-nos: como
é que este grito, que sobe
até à presença de Deus, não
consegue chegar aos nossos
ouvidos e nos deixa indiferentes e impassíveis? Somos chamados a fazer um
sério exame de consciência,
de modo a compreender se
somos verdadeiramente capazes de escutar os pobres.
É do silêncio da escuta que precisamos para
reconhecer a voz deles. Se
falarmos demasiado, não
conseguiremos escutá-los.
Muitas vezes, tenho receio
que tantas iniciativas, apesar de meritórias e necessárias, estejam mais orientadas para nos satisfazer a
nós mesmos do que para
acolher realmente o grito
do pobre. Nesse caso, no
momento em que os pobres
fazem ouvir o seu grito, a
reação não é coerente, não
é capaz de entrar em sintonia com a condição deles.
[...]
Um segundo verbo é
“responder”. O Senhor, diz
o salmista, não só escuta o
grito do pobre, como também responde. A sua resposta, como está atestado

em toda a história da salvação, é uma participação
cheia de amor na condição
do pobre. Foi assim, quando
Abraão apresentava a Deus
o seu desejo de ter uma
descendência, apesar de ele
e a mulher Sara, já idosos,
não terem filhos. Aconteceu
quando Moisés, através do
fogo de uma sarça que ardia
sem se consumir, recebeu a
revelação do nome divino
e a missão de tirar o povo
do Egito. E esta resposta
confirmou-se ao longo de
todo o caminho do povo no
deserto: quando sentia os
flagelos da fome e da sede
e quando caía na pior miséria, que é a da infidelidade à
aliança e da idolatria.
A resposta de Deus
ao pobre é sempre uma intervenção de salvação para
cuidar das feridas da alma e
do corpo, para repor a justiça e para ajudar a recuperar
uma vida com dignidade. A
resposta de Deus é também
um apelo para que quem
acredita n’Ele possa proceder de igual modo, dentro
das limitações do que é humano. O Dia Mundial dos
Pobres pretende ser uma
pequena resposta que, de
toda a Igreja, dispersa por
todo mundo, é dirigida aos
pobres de todos os tipos e
de todas as terras para que
não pensem que o seu grito
tenha caído no vazio. Provavelmente, é como uma
gota de água no deserto da
pobreza; e, contudo, pode
ser um sinal de partilha
para com os que estão em
necessidade, para sentirem
a presença ativa de um irmão e de uma irmã. Não é
de um ato de delegação que
os pobres precisam, mas do
envolvimento pessoal de
quem escuta o seu grito. A
solicitude dos crentes não
pode limitar-se a uma forma de assistência – mesmo
se esta é necessária e providencial num primeiro momento –, mas requer aquela
“atenção de amor” que honra o outro enquanto pessoa
e procura o seu bem.
Um terceiro verbo é
“libertar”. O pobre da Bíblia

vive com a certeza que Deus
intervém a seu favor para
lhe restituir a dignidade. A
pobreza não é procurada,
mas é criada pelo egoísmo,
pela soberba, pela avidez e
pela injustiça. Males tão antigos como o homem, mas
mesmo assim continuam a
ser pecados que implicam
tantos inocentes, conduzindo a consequências sociais
dramáticas. A ação com a
qual o Senhor liberta é um
ato de salvação para com
os que Lhe apresentaram
a sua tristeza e angústia.
As amarras da pobreza são
quebradas pelo poder da intervenção de Deus. Muitos
salmos narram e celebram
esta história da salvação
que encontra correspondência na vida pessoal do
pobre: “Ele não desprezou
nem repeliu a angústia do
pobre, nem escondeu dele
a sua face, mas atendeu-o
quando Lhe pediu socorro”
(Sl 22,25). Poder contemplar a face de Deus é sinal
da sua amizade, da sua proximidade, da sua salvação.
[…].
Os pobres são os primeiros a estar habilitados
para reconhecer a presença
de Deus e para dar testemunho da sua proximidade na
vida deles. Deus permanece
fiel à sua promessa e, mesmo na escuridão da noite,
não deixa que falte o calor
do seu amor e da sua consolação. Contudo, para superar a opressiva condição
de pobreza, é necessário
que eles se se apercebam da
presença de irmãos e irmãs
que se preocupam com eles
e que, ao abrir a porta do coração e da vida, fazem com
que eles se sintam amigos
e familiares. Apenas deste
modo podemos descobrir
“a força salvífica das suas
vidas” e “colocá-los no centro do caminho da Igreja”.
[...]
Uma palavra de esperança torna-se o epílogo natural para o qual a fé
orienta. Muitas vezes, são
mesmo os pobres a colocar
em crise a nossa indiferença, filha de uma visão da

vida, demasiado imanente
e ligada ao presente. O grito do pobre é também um
grito de esperança com
a qual ele dá mostras da
certeza de ser libertado. A
esperança, que se alicerça
no amor de Deus que não
abandona quem n’Ele confia (cf. Rm 8,31-39). Escrevia Santa Teresa de Ávila
no seu Caminho de Perfeição: “A pobreza é um bem
que encerra em si todos os
bens do mundo; asseguranos um grande domínio;
quero dizer que nos torna senhores de todos os
bens terrenos, uma vez
que nos leva a desprezálos”. É na medida em que
somos capazes de discernir o verdadeiro bem que
nos tornamos ricos diante
de Deus e sábios diante de
nós mesmos e dos outros.
É mesmo assim: na medida em que se consegue dar
um sentido justo e verdadeiro à riqueza, cresce-se
em humanidade e tornase capazes de partilha.
Convido os irmãos
bispos, os sacerdotes e, de
modo particular, os diáconos, a quem foram impostas as mãos para o serviço
aos pobres (cf. At 6,1-7),
juntamente com as pessoas consagradas e tantos
leigos e leigas que nas paróquias, nas associações e
nos movimentos tornam
palpável a resposta da
Igreja ao grito dos pobres,
a viver este Dia Mundial
como um momento privilegiado de nova evangelização. Os pobres evangelizam-nos, ajudando-nos
a descobrir cada dia a beleza do Evangelho. Não
deixemos cair no vazio
esta oportunidade de graça. Neste dia, sintamo-nos
todos devedores para com
eles, para que, estendendo
reciprocamente as mãos
um ao outro, se realize
o encontro salvífico que
sustenta a fé, torna eficaz
a caridade e habilita a esperança para prosseguir
com firmeza pelo caminho
em direção ao Senhor que
vem.
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Feira da Caridade é realizada no Parque Halfeld
Na do último dia 08
de junho, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o
Arcebispo
Metropolitano,
Dom Gil Antônio Moreira,
presidiu a Santa Missa na
Igreja São Sebastião, no Centro de Juiz de Fora. A ocasião
antecedeu a abertura oficial
da V Feira da Caridade, que
aconteceu ao longo do dia.
Concelebraram com
o pastor o administrador da
igreja, Pe. Mário Kruk, SVD,
o Vigário Episcopal para o
Mundo da Caridade, Pe. José
de Anchieta Moura Lima, e
o Assessor Arquidiocesano
da Pastoral Carcerária, Pe.
Welington Nascimento. Ao
final da celebração, todos seguiram até o Parque Halfeld,
onde foi dada a bênção à tenda da Feira.
Após a abertura do
evento, Dom Gil destacou a
importância da prática da
caridade. “É com grande
alegria que declaro aberta a
V Feira da Caridade da Arquidiocese de Juiz de Fora.
Todos os anos, nós tiramos
um dia inteiro para nos dedicar às obras de caridade de
nossa Igreja, para que haja
um espírito de comunhão

Sociedade São Vicente de Paulo foi uma das entidades presentes no evento. Foto: Leandro Novaes
entre aqueles que praticam
a caridade em vários grupos.
Queremos também dar um
testemunho público daquilo
que a Igreja deseja em favor
dos pobres, incentivando a
todos a praticarem a caridade, sobretudo com aqueles

que mais precisam”.
O vigário episcopal
para o Mundo da Caridade,
Pe. José de Anchieta, demonstrou sua satisfação com
a realização da feira. “É uma
oportunidade de demonstrarmos o trabalho do Vica-

riato para o Mundo da Caridade, através dos estandes
que foram montados aqui
hoje. Queremos fazer, desta
feira, uma verdadeira manifestação de amor ao próximo
e fazer com que a nossa fé
se transforme em uma ação

concreta”.
Diversos moradores
de rua que são assistidos pelas obras sociocaritativas da
Arquidiocese aguardavam
pelo café da manhã, que foi
distribuído na tenda da feira.

Projeto “Renova e Nutre”: crianças do Instituto Padre João
Emílio preparam sanduíches em dia de atividade especial
Colaboração: Ana Carolina Felizardo

Voluntários e alunos do curso de Nutrição
da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF) visitaram o Instituto Padre João
Emílio na tarde do último
dia 11 de junho e propuseram uma atividade diferente aos 17 alunos da turma A:
eles tiveram de fazer, cada
um, o seu próprio sanduíche
natural. A inciativa foi uma
forma de encerrar, neste semestre, o projeto “Renova
e Nutre”, que acompanha e
ensina as crianças da instituição a terem melhores hábitos alimentares.
Segundo o voluntário
Pedro Henrique Delfim Pessoa, o projeto tem o objetivo de ensinar aos pequenos
como manusear os alimentos naturais e acabar com o

mito de que eles são ruins.
“Ruim é ter hábitos não
saudáveis. Os jovens precisam descobrir sabores”. A
sugestão do estudante de
Nutrição aos pais das crianças “é tomarem consciência
de que os filhos vão repetir
o que é passado para eles.
Por isso, os pais não devem
reforçar ‘pré-conceitos’ e
sim ajudarem a estimular a
busca pelo novo”.
Para Renata Fortuna de Souza Campos, que
também acompanha os alunos do Instituto, o projeto
tem o intuito de despertar
nos beneficiados a consciência de como é bom comer
alimentos saudáveis, por
meio de atividades lúdicas
e brincadeiras relacionadas
à comida. Além do trabalho

nas dependências da instituição, as crianças vão ao
supermercado para aumentar ainda mais o contato
com os produtos.
A monitora do projeto no Instituto, Alessandra
Nascimento Silva, contou
que, desde o início das aulas, em fevereiro, as crianças já aprenderam muita
coisa. “A forma com que os
voluntários colocam as informações para os jovens
faz toda diferença. A explicação amplia a vontade de
comer mais coisas saudáveis”.
O projeto Renova e
Nutre acontece em mais locais na cidade e a previsão
de retorno das aulas no Instituto Padre João Emílio é
no próximo mês de agosto.
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Uma Igreja sempre em Missão
Conselho Missionário Diocesano
(COMIDI) é reativado na
Arquidiocese de Juiz de Fora
É com muita alegria que damos início a
essa coluna, “Uma Igreja
sempre em missão”. Ela
será um espaço de partilha das ações missionárias na Arquidiocese de
Juiz de Fora. Para isso, é
fundamental sua participação. Pedimos para que
nos envie fotos com as informações de atividades
missionárias
realizadas
em sua paróquia, pastoral,
movimento ou grupo de
serviço. Nosso e-mail para
contato é:
comidijf@gmail.com
No último dia 23
de maio, o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, visando a
organização do II Sínodo
Arquidiocesano, reuniuse com algumas forças da
dimensão missionária da
Arquidiocese de Juiz de
Fora, com o objetivo de
reativar o COMIDI – Conselho Missionário Diocesano, após oito anos desativado na Arquidiocese.
O COMIDI é um
organismo de comunhão
e articulação de todas as
forças vivas da dimensão
missionária na Arquidiocese, formado por um grupo de pessoas (ordenados,

IAM (Infância e Adolescia Missionária) realiza encontro arquidiocesano

No dia 06 de maio, aconteceu na Paróquia de Santa Rita de Cássia, o encontrão
anual da IAM. O encontro reuniu mais de 100 crianças e adolescentes das Paróquias
de Santa Rita, Nossa Sra. Perpetuo Socorro (Bairro Floresta), Nossa Sra. Da Conceição
(Benfica), Nossa Sra. de Fátima (Barbosa Lage) e Paróquia Santo Antônio do Paraibuna
consagrados e leigos). Não (Santo Antônio). O Encontro foi coordenado pelos assessores da IAM, e contou com a
é uma nova pastoral, mas colaboração do Pe. Camilo, Pe. Vanderlei e Pe. Leonardo Loures.
um meio para despertar o
Projeto Igrejas-irmãs
ardor missionário de todos
os batizados que estão enUm grupo de pessoas que já realizaram missão na Diocese de Óbidos, se reúne
gajados nas pastorais, motodo quarto sábado do mês na Catedral Metropolitana, com a finalidade de partilhar a
vimentos e comunidades.
missão, conhecer a realidade, e também para refletir em avanços para a missão. AtualA reunião foi mui- mente, a equipe trabalha com dois projetos: a elaboração de um projeto financeiro para
to produtiva. Foi definida a missão e na elaboração do convênio da parceria do projeto Igrejas-irmãs.
a equipe que fará parte do
COMIDI, que contará, além Missão Continental
de Dom Gil (Presidente)
e do Pe. Leonardo LouEntre os dias 10 e 19 de maio, um grupo de cinco pessoas, lideradas por Padre
res (Assessor), com Davi Pierre Maurício, realizaram uma missão no Haiti, dando continuidade ao projeto misMaçaneiro (Coordenador) são continental. Este é o segundo grupo enviado pela Arquidiocese de Juiz de Fora auxie representantes da IAM liando nos trabalhos desenvolvidos pelos Freis Franciscanos na Providência de Deus em
(Infância e Adolescência Croix-des-Bouquets, periferia de Porto Príncipe no Haiti. Um dos objetivos do projeto
missionária), JMC (Jovens Missão Continental JF/Haiti é formar uma rede de encontro e de solidariedade destinamissionários continentais), das às necessidades evidenciadas na realidade.
projeto Missão Continental, projeto Igrejas-irmãs,
seminaristas, vida religiosa
e um representante de cada
vicariato: caridade; vida e
família; educação, comunicação e cultura.
Algumas ações já foram pensadas. A primeira é
divulgar o COMIDI em todos os encontros de pastorais e movimentos em nível
arquidiocesano, assim como
nas Foranias; Realização de
um encontro de formação
e animação arquidiocesana
da IAM, para assessores e
coordenadores; e a realização do I Congresso Missionário Arquidiocesano.

Jovens Missionários Continentais fazem missão com população de rua
Dignidade, segundo o dicionário, é “qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor; honra”. No último dia 25 de maio, após a missa das 19h na
Catedral, aproximadamente 20 jovens, dois sacerdotes e o Arcebispo de Juiz de Fora
foram ao encontro de algumas pessoas, semelhantes seus, que se encontram abandonadas pelas ruas e becos da cidade. A iniciativa da comunidade JMC (Jovens Missionários
Continentais) foi movida pela preciosa oportunidade de se encontrarem com a pessoa
de Jesus, que ali estava em cada rosto que sorria, chorava, sentia frio, fome e falta de
amor. Esse grupo pretende unir forças com diferentes movimentos e até mesmo com
outras denominações religiosas que já realizam esse mesmo trabalho. Seu objetivo é
restaurar a dignidade daquelas pessoas, que precisam ter garantidos os seus direitos a
moradia, alimentação, saúde, família, emprego, etc.
CEBs (Comunidades Eclesiais de Base)
No último dia 27 de maio, a Comunidade Eclesial de Base (CEB) da Arquidiocese
de Juiz de Fora se reuniu para Celebrar a Santíssima Trindade. O encontro aconteceu
na comunidade Nossa Sra. de Fátima, no bairro Olavo Costa, em Juiz de Fora. Durante
o encontro, que contou com pessoas de diversas paróquias da Arquidiocese, aconteceu
uma roda de conversa com o tema “Leigos e Leigas inseridos nas comunidades”.

Entretenimento e Catequese
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Homenagem Especial

Com informações do site da Arquidiocese de São Luís

Dom José Belisário da Silva
Arcebispo Metropolitano de São Luís (MA)

Dom Belisário nasceu
em Carmópolis (MG), em 04
de agosto de 1945, filho de
Geraldo Franklin da Silva e
Ester Francisca da Silva.
Cursou Filosofia no
Convento São Boaventura,
em Daltro Filho (RS), e graduou-se na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Divinópolis (MG). Concluiu
Teologia no Instituto Central de Filosofia e Teologia
da Universidade Católica de
Minas Gerais. Foi ordenado
presbítero em 13 de dezembro de 1969, em sua cidade
natal.
Exerceu as funções de
Vigário Paroquial na Paróquia
Nossa Senhora do Patrocínio
e Professor na Escola Normal
Nossa Senhora de Fátima, em
Abaeté (MG), em 1970; Vigário Paroquial na Paróquia
Nossa Senhora de Fátima,
Professor de Psicologia Educacional na Fundação Universitária do Nordeste Mineiro e
Mestre de Frades de Profissão
Temporária, em Teófilo Otoni, entre 1971 e 1974; Reitor
e Professor de disciplinas em
nível de 2º grau no Ginásio
e Seminário Seráfico Santo
Antônio, em Santos Dumont
(MG), entre 1974 e 1980; Secretário e Ecônomo da Província Franciscana de Santa
Cruz; Mestre de Frades de
Profissão Temporária em Be-

tim (MG), em 1983; Administrador e Professor no Postulantado Franciscano da Cruz
de São Damião em São João
del-Rei, entre 1985 e 1992;
Reitor e Professor de disciplinas de 2º grau no Seminário
Seráfico Santo Antônio em
Santos Dumont (MG), entre
1992 e 1997; Administrador
e Professor no Postulantado
Franciscano da Cruz de São
Damião em São João del-Rei,
entre 1997 e 1999; Redator da
Revista Santa Cruz da Província Franciscana de Santa
Cruz.
No dia 1º de dezembro de 1999, foi nomeado
Bispo de Bacabal (MA), tendo
sido ordenado no dia 19 de
fevereiro de 2000. Seu lema
episcopal é “Invisibilem tanquam videns” (Hb 11, 27),
que significa “Como se visse o
invisível”.
Sua posse ocorreu no
dia 19 de março daquele ano.
Em 21 de setembro de 2005,
foi nomeado Arcebispo de São
Luís, onde tomou posse como
Arcebispo Metropolitano em
19 de novembro de 2005.
Foi eleito Vice-Presidente da CNBB para o quadriênio 2011 – 2015; eleito
Vice-Presidente do Conselho
Episcopal Latino-Americano
– CELAM – (2015); recebeu
título de “Cidadão Maranhense”, em 23 de junho de 2016.

Dom José Belisário da Silva. Fotos: Divulgação

