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Setembro,
mês da Bíblia
“Com a Bíblia eu aprendo
a escutar o que Deus
quer me falar.”
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Editorial
Retiro dos Comunicadores
Católicos

Inscrições abertas para Retiro de Comunicadores
Católicos da Província Eclesiástica de Juiz de Fora

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

Retiro é um afastamento temporário de
suas atividades para
conversar com Deus e
refletir sobre sua própria vida. Os “Exercícios Espirituais” são
muito presentes na história do Cristianismo,
vivamente recomendada pela Igreja Católica.
É através da reflexão e
do silêncio que se descobre beleza de Deus e
da vida.
Aliás, os evangelhos relatam que antes
de tomar decisões ou realizar atos importantes,
Jesus se retirava para
uma região montanhosa ou desértica, onde
passava longos tempos
de silêncio e de oração.
Foi desta maneira que
Ele escolheu seus Apóstolos: “naqueles dias
subiu ao monte a orar,
e passou a noite em
oração a Deus. E, quando já era dia, chamou
a si os seus discípulos,
e escolheu doze deles,
a quem também deu o

nome de Apóstolos” (Lc,
6, 12-13).
De fato, Jesus não
tomava decisões importantes sem se retirar em
oração profunda. Pensemos na oração por ocasião de seu batismo no
rio Jordão, nos 40 dias
no deserto. A oração antes, como já dissemos,
de chamar os Apóstolos, antes de ensinar os
Apóstolos a rezar, antes
de sua Paixão no Monte
das Oliveiras. Retiravase também do meio das
“multidões” e dos discípulos para pôr-se em
oração, para cultivar o
colóquio com o Pai, para
estar com o Pai.
É
imitando
o
exemplo de Jesus que os
comunicadores católicos
estarão reunidos para se
beneficiarem dos “Exercícios Espirituais” da
oração, da reflexão e
do silêncio sob a segura
orientação do Padre Rafael, Mestre em Teologia
Litúrgica. Estou aguardando você!

Rádio Catedral FM
Graças ao apoio dos nossos
amigos colaboradores, já
estamos fazendo nossa
transmissão com
1.000 watts de potência.
É a evangelização
chegando mais longe.

Obrigado a todos!
Equipe da Rádio Catedral

Acesse nosso site:
arquidiocesejuizdefora.org.br
e siga nossa página:
facebook.com/Arquidiocesejf
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A Arquidiocese de
Juiz de Fora sediará, pela
terceira vez, o Retiro de
Comunicadores Católicos
da Província Eclesiástica
de Juiz de Fora. O evento
será realizado nas dependências da Paróquia Santa
Rita de Cássia, localizada
no Bairro Bonfim, em Juiz
de Fora, no dia 22 de setembro (sábado), entre 8h
e 17h.
As reflexões serão
regidas pelo tema “Comunicadores
católicos,
mensageiros da Verdade”,
baseado na mensagem do
Papa Francisco por ocasião do 52º Dia Mundial
das Comunicações Sociais,
que abordou “Fake news
e jornalismo de paz”. O
encontro será conduzido
pelo Padre Rafael Neves

de Oliveira.
As inscrições para
o retiro já podem ser feitas pela internet (no site
da arquidiocese), mediante preenchimento de ficha,
até o dia 18 de setembro.
Aos participantes ou às
paróquias/movimentos
que representarão, pedimos a contribuição de R$
50 (cinquenta reais), valor
que cobrirá as despesas
de alimentação no dia do
evento e que deverá ser
quitado no credenciamento.
Poderão participar
todas os envolvidos no
setor de Comunicação de
paróquias, pastorais e movimentos da Arquidiocese
de Juiz de Fora e das dioceses de Leopoldina e São
João del-Rei, além de pro-

fissionais católicos da comunicação. Não há limite
de inscrições por paróquia
ou movimento.
O Retiro para Comunicadores
contará,
ainda, com a presença do
Arcebispo
Metropolitano de Juiz de Fora, Dom
Gil Antônio Moreira, que
também é o bispo referencial para Comunicação e
Cultura do Regional Leste
2 da CNBB, e do Vigário
Episcopal para Educação,
Comunicação e Cultura
de nossa Igreja Particular,
Padre Antônio Camilo de
Paiva.
A Paróquia Santa Rita de Cássia fica na
Rua Barão do Retiro, 388
- Bonfim. Outras informações podem ser obtidas
pelo (32) 3229-5485.
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Palavra do Pastor

Leigos numa Igreja em saída
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

A Igreja no Brasil vive
atualmente o Ano dos Leigos. Quem são eles? São todos os que professam a fé em
Jesus Cristo, no âmbito da
Comunidade Católica, tendo
recebido o batismo, mas não
pertencentes ao grupo dos
ministros que receberam o
Sacramento da Ordem.
O Ano dos Leigos
pretende valorizar a vocação
de todos na Igreja, evitando
qualquer distinção de classe
entre clérigos e não clérigos, pois ela não é formada
por classes, mas constitui-se

numa grande comunidade
de irmãos, que têm funções
diferentes, exercendo a autoridade hierárquica como
um serviço à comunidade inteira. Bom exemplo a respeito encontra-se na Carta aos
Efésios que diz: “Há um só
corpo e um só espirito..., no
entanto, a cada um de nós
foi dada a Graça conforme
a medida do dom de Cristo...
a alguns ele concedeu serem
apóstolos; a outros, profetas; a outros, evangelistas;
a outros pastores e mestres”
(cf Ef 4, 4 -12).
Para animar a mística do Ano do Laicato, foi escolhido um tema nos seguintes termos: “Leigos e leigas,
sujeitos na Igreja em saída,
a serviço do Reino”. Como
palavra-força, ou seja, como
lema, selecionou-se a expressão de Cristo sobre seus
discípulos: “Vós sois o Sal da
terra e luz do mundo” (Mt 5,
13-14).
Como objetivo geral,
propõe: “Como Igreja, Povo

de Deus, celebrar a presença e a organização de cristãos leigos e leigas no Brasil,
aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar
a missão Jesus Cristo e seu
Reino na sociedade”.
Trata-se de um projeto muito interessante que
visa dialogar com os fiéis
cristãos, no sentido de que
eles mesmos descubram
sua atuação no meio social,
a partir de sua fé em Jesus
Cristo. O projeto se fundamenta em reflexões variadas que vêm emergindo na
Igreja, sobretudo nos últimos tempos, sejam a partir
dos sucessores de Pedro, no
centro universal da Igreja,
de onde promana a garantia
de nossa unidade comunitária, sejam da CNBB e tantas
outras fontes eclesiais.
Inclui-se no tema
do Ano Laical a expressão
‘Igreja em saída’, que constitui um feliz neologismo do
Papa Francisco. A missão da

Igreja lança olhos para fora
de seus limites geográficos e
humanos. Levar a boa-nova
a todas as pessoas e a todas
as regiões. Paulo VI (19631978) deu grande impulso à
ação missionária da Igreja,
sobretudo em sua Exortação Apostólica Evangelii
Nuntiandi (08.12.1975),
onde diz explicitamente que
“Evangelizar constitui, de
fato, a graça e a vocação da
Igreja, a sua mais profunda
identidade. Ela existe para
evangelizar”.
Os termos ‘evangelização’ e ‘missão’ se mesclam,
pois ambos podem se traduzir em levar Cristo aos outros
e trazer os outros para Cristo.
Cristo, ao escolher
seus discípulos, os formou,
os capacitou e os enviou ao
mundo. A cada um corresponde uma história vocacional, o que demonstra que os
chamados de Cristo são individuais, pessoais. Interessante é o chamado de Natanael,

a quem Jesus passou a chamar de Bartolomeu. Levado
a Cristo por Filipe, a princípio crítico e preconceituoso
contra a origem nazarena de
Cristo, passa a aderi-lo com
determinação e destemor.
Segundo a tradição, após
a ascensão de Cristo e a recepção do Espírito Santo em
Pentecostes, evangelizou a
Índia e a Armênia, sendo
martirizado com requintes
de crueldade, sendo sua pele
retirada com lâminas, numa
região próxima ao atual território da Rússia. Contudo,
foi fiel até o fim, vivenciando
sua profissão de fé pronunciada no dia do seu encontro
pessoal com Cristo: “Rabi, tu
és o Filho de Deus, tu és o Rei
de Israel” (Jo 1, 49).
A missão da Igreja
em saída indica que, sobretudo os leigos, devem contemplar as periferias, sejam
geográficas, sociais, morais
ou quaisquer outras onde
Cristo deva ser anunciado e
amado.

CNBB promove debate com candidatos à
presidência da República em Aparecida (SP)

Fonte: Site da CNBB

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) confirmou para o dia
20 de setembro, às 21h30, o
“Debate Aparecida”, que reunirá candidatos à Presidência
da República para as eleições
de 2018. O projeto, organizado e gerado pela TV Aparecida, acontece no Santuário
Nacional, na arena do Centro
de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida.
A Rede Aparecida de
Comunicação (Rádio, TV e
Portal A12.com) fará transmissão simultânea pelas
emissoras de rádio e televisão católicas, além de portais de internet. É a segunda
vez que a emissora católica,
a pedido da CNBB, organiza e transmite um debate de
presidenciáveis. A primeira
ocorreu no pleito eleitoral
de 2014, quando os políticos
tiveram a possibilidade de
apresentarem suas ideias aos
eleitores.
O debate eleitoral
será mediado por um jornalista e tem previsão de duração de duas horas. Algumas
perguntas apresentadas aos

políticos serão sorteadas,
outras feitas por bispos da
CNBB e jornalistas previamente inscritos. Também estão previstas perguntas entre
os próprios candidatos. Réplicas e tréplicas serão permitidas em alguns momentos.
Formato
O debate da TV Aparecida terá cinco blocos. No
primeiro, o mediador fará a
abertura, discorrendo sobre
as emissoras que estão transmitindo. Em seguida, vai citar os nomes dos candidatos
que estão presentes e os que
não compareceram ao encontro. A primeira pergunta
– destinada a todos os candidatos, que terão dois minutos
para resposta – será feita por
um bispo designado pela presidência da CNBB.
No segundo bloco
será aberta a possibilidade
de confronto direto entre os
candidatos, com tema livre.
O mediador vai sortear o candidato que irá perguntar e o
outro que responderá. A pergunta deverá ser feita em até

30 segundos, com resposta
em dois minutos, réplica em
um minuto e meio e tréplica
em um minuto.
No terceiro bloco, as
perguntas serão feitas por
jornalistas indicados pela
direção da Rede Aparecida
de Comunicação. Os temas
serão definidos previamente
e as perguntas pré-definidas
pela organização do debate.
Será feito um sorteio na hora
para definir qual candidato irá responder, no tempo
máximo de dois minutos.
No quarto bloco, será aberta
novamente a possibilidade
de confronto direto entre os
candidatos, com tema livre.
No quinto e último
bloco, as perguntas, com tema
livre, serão feitas por bispos
indicados pela CNBB, sendo
um bispo para cada candidato. O mediador vai sortear
na hora o candidato que irá
responder. A pergunta será
feita em até 30 segundos e as
respostas em dois minutos.
Neste bloco também serão
feitas as considerações finais
de cada candidato, sendo que
cada um terá um minuto.
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Arquidiocese de Juiz de Fora adere a iniciativas
contra legalização do aborto no Brasil
No início do mês de
agosto, mais precisamente nos
dias 03 e 06, o Supremo Tribunal Federal (STF) realizou uma
audiência pública, convocada
pela ministra Rosa Weber, na
qual foi debatida a descriminalização do aborto até a 12ª
semana de gestação no Brasil.
Trata-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 442.
A Igreja Católica tem
reiterado sua posição contrária
ao aborto e a Arquidiocese de
Juiz de Fora também está nesta
luta em favor da vida. Na véspera do primeiro dia da audiência,
02 de agosto, Dia do Perdão de
Assis, Festa da Porciúncula, os
sinos das nossas igrejas soaram
longamente às 15h, Hora da
Misericórdia, convidando a todos a rezarem para que o aborto
não seja legalizado no Brasil.
O Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, exorta a todos a se colocarem em oração. “Deus livre o

povo brasileiro desse desastre.
Criança não pode ser assassinada, mas protegida. No Brasil há
leis que protegem a natureza, as
árvores, rios e animais; será que
terá uma lei que não vai proteger a vida humana? Assassinar
crianças é um crime, um pecado
gravíssimo. Por isso, rezemos
ao som dos sinos. E mesmo se
você não ouvir nenhum sino,
reze, peça a Deus, ore conforme o seu coração, pedindo para
que, no Brasil, essa lei assassina

não seja aprovada”.
Paróquias promovem
momentos de oração
Na Paróquia Santa
Cruz, localizada no bairro Bandeirantes, foi realizada adoração ao Santíssimo Sacramento
e Santo Terço. A Catedral Metropolitana de Juiz de Fora realizou uma Hora Santa contra
a legalização do aborto. E uma
Vigília pela Vida aconteceu na

Matriz Santo Antônio do Paraibuna.
Vigília Eucarística
pelo Brasil e
em Favor da Vida
No dia 05 de setembro,
a Arquidiocese de Juiz de Fora,
através de sua Pastoral de Fé e
Política, realizou uma “Vigília
Eucarística pelo Brasil e em Favor da Vida”, na Catedral Metropolitana. O evento teve iní-

cio às 19h, com a Santa Missa.
Em seguida, houve adoração
ao Santíssimo Sacramento e, às
21h30, bênção especial.
A iniciativa se deu em
lembrança às eleições de outubro e contra a introdução de
leis abortistas no ordenamento
jurídico brasileiro. A data, dentro da Semana da Pátria, foi escolhida pela proximidade com
o dia 07 de setembro, data em
que é celebrada a Independência do Brasil.
“Foi um momento de
súplica fervorosa a Deus em favor da vida ameaçada pela cultura da morte, e para que o Espírito Santo ilumine os eleitores
na hora de votar, a fim de que as
paixões políticas ou os fanatismos partidários não perturbem
as consciências na busca do
bem comum. Foi um momento
de estar respeitosamente diante
de Deus, com confiança e com
gratidão, pois Deus não falha
quando O procuramos com fé”,
destacou Dom Gil.

Mês da Bíblia 2018: Estudo sobre o livro da Sabedoria
Fonte: Blog da Catequese - Editora Vozes
Maria Aparecida de Cicco

No período entre 2016
e 2019, conforme proposta do
Documento de Aparecida, a
nossa Igreja está aprofundando a segunda parte da proposta pastoral: “Ser Discípulos
Missionários de Jesus Cristo,
para que nele nossos povos
tenham vida”. O tema central
durante estes quatro anos é
sempre o mesmo: “em defesa da vida”. Seguindo essa
proposta, em 2018, o tema
é “A Sabedoria em defesa da
Vida”.
Eis os últimos temas
do Mês da Bíblia:
2016: A Profecia em defesa
da vida – livro do profeta Miqueias
2017: A Comunidade em defesa da vida – 1ª carta os Tessalonicenses
2018: A Sabedoria em defesa
da vida – livro da Sabedoria
2019: O Amor em defesa da
vida – 1ª carta de São João
Assim sendo, em
2018, o tema específico é
“Para que n’Ele nossos povos
tenham vida – Livro da Sabedoria”; e o lema é “A Sabedoria é um espírito amigo do ser
humano” (Sb 1,6). Ou seja, a
Sabedoria é uma expressão
da amizade de Deus por nós,
seres humanos. O livro da
Bíblia que vai nos ajudar no

aprofundamento deste tema é
o livro da Sabedoria.
O livro da Sabedoria
está entre os textos escritos já
no final do período do Antigo
Testamento, num momento
fundamental do diálogo entre
o judaísmo e a cultura grega.
Neste sentido, ele é um bom
predecessor do Novo Testamento. Por isso, a sua língua
é o grego e pertence aos chamados livros Deuterocanônicos, por se encontrar apenas
na Bíblia grega e, consequentemente, não entrar nem no
Cânon judaico (da Bíblia hebraica), nem, mais tarde, no
Cânon das igrejas protestantes.
Atribuído a Salomão
em algumas versões e manuscritos antigos, o livro da
Sabedoria é certamente da
responsabilidade de um autor anônimo bem distante de
Salomão no tempo, que não
poderá situar-se para além
do ano 50 a.C. (entre 150 e 50
a.C.). Isso manifesta-se nos
indícios de caráter literário
e histórico. A atribuição do
livro a Salomão, nos capítulos 6-9, e só implicitamente,
deve-se ao fato de a tradição
bíblico-judaica situar este rei
na origem do gênero literário
sapiencial, o que faz dele o

Sábio por excelência (7,1-21;
8,14-16; 9; ver 1 Rs 3,5-9; 5,914; 10,23-61). Provavelmente,
o autor foi um judeu de Alexandria, no Egito – onde residia uma forte comunidade
judaica – que utilizou o pseudônimo. Como fruto dessa
comunidade, o livro está marcado culturalmente por uma
forte influência helenista.
O autor conhece, por
um lado, a história do seu
povo e a fé num Deus sempre
presente e pronto a intervir
nela; e por outro, sente a forte
atração que as principais filosofias helenísticas e as diversas religiões exercem na vida
dos seus irmãos de raça e de
fé. Por isso, tenta estabelecer o
diálogo entre fé e cultura grega (6-8), de modo a sublinhar
que a sabedoria que brota da
fé e conduz a vida dos israelitas é superior à que inspira o
modo de viver dos habitantes
de Alexandria. Com este livro,
o autor dirige-se, pois, a dois
destinatários diferentes: aos
judeus de Alexandria, direta
ou indiretamente perseguidos pelo paganismo do ambiente; e aos próprios pagãos,
sobretudo aos intelectuais helenistas, mais abertos à cultura hebraica, intentando, porventura, convertê-los ao Deus

verdadeiro.
Estrutura e Conteúdo
Esta proposta de vida,
assente na revelação de Deus,
manifestada na história e no
mundo criado, é desenvolvida
em três partes:
I. A Sabedoria e o destino do
homem (1,1-5,23): descrevese a sorte diversa dos justos e
dos ímpios, à luz da fé; sendo
a justiça imortal (1,16), Deus
reserva a imortalidade aos
justos.
II. Elogio da Sabedoria (6,19,18): origem, natureza, propriedades e dons que acompanham a sabedoria (7,22-8,1),
como personificação de Deus
(ver Pr 8; Sir 24); elogio da
sabedoria, elevando-a acima
dos valores mais apreciados
neste mundo.
III. A Sabedoria na história
de Israel (10,1-19,22): descreve-se a presença e a atividade
da sabedoria em toda a História do povo de Israel com
especial incidência sobre o
Êxodo (11,1-19,17), em forma
de midrache e de contrastes,
que caracterizam o estilo desta terceira parte (11,4-15,19;
16,1-4.5-14.15-29; 17,1-18,4;
18,5-25; 19,1-21). Mas o autor
também manifesta conheci-

mentos profundos de outros
livros: Gênesis, Provérbios,
Ben Sira e Isaías. Merece um
relevo especial a brilhante polêmica contra a idolatria.
A Congregação do
Verbo Divino, que anualmente promove encontros
de formação com foco no livro escolhido para o Mês da
Bíblia, preparou cinco vídeos que nos possibilitarão ter
uma visão melhor sobre o
Livro da Sabedoria. Esses vídeos, distribuídos pela Verbo
filmes, poderão ser utilizados
nos encontros de formação do
mês de setembro, e também
nos encontros de Catequese
para o Mês da Bíblia. Para
aprofundar o tema, poderão
ser adquiridos o Texto base
do Mês da Bíblia, publicado
pela CNBB, ou o material que
o Centro Bíblico Verbo preparou como formação para esse
Mês da Bíblia:
1. “A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano”
(Sb1,6): Caminho para a justiça e a vida. Entendendo o
livro da Sabedoria. (Paulus:
2018).
2. Bíblia Gente: introdução e
roteiros para encontros (material adquirido no Centro
Bíblico Verbo e nas lojas da
Paulus).
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Catequese do Papa
Carta do Papa Francisco ao Povo de Deus
Cidade do Vaticano - 20 de agosto de 2018
“Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele” (1 Co
12, 26). Estas palavras de
São Paulo ressoam com
força no meu coração ao
constatar mais uma vez o
sofrimento vivido por muitos menores por causa de
abusos sexuais, de poder e
de consciência cometidos
por um número notável de
clérigos e pessoas consagradas. Um crime que gera
profundas feridas de dor
e impotência, em primeiro lugar nas vítimas, mas
também em suas famílias
e na inteira comunidade, tanto entre os crentes
como entre os não-crentes.
Olhando para o passado,
nunca será suficiente o que
se faça para pedir perdão
e procurar reparar o dano
causado. Olhando para o
futuro, nunca será pouco
tudo o que for feito para
gerar uma cultura capaz
de evitar que essas situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaços para serem
ocultadas e perpetuadas. A
dor das vítimas e das suas
famílias é também a nossa
dor, por isso é preciso reafirmar mais uma vez o nosso compromisso em garantir a proteção de menores e
de adultos em situações de
vulnerabilidade.
Um membro sofre?
Nestes
últimos
dias, um relatório foi divulgado detalhando aquilo
que vivenciaram pelo menos 1.000 sobreviventes,
vítimas de abuso sexual, de
poder e de consciência, nas
mãos de sacerdotes por
aproximadamente setenta anos. Embora seja possível dizer que a maioria
dos casos corresponde ao
passado, contudo, ao longo
do tempo, conhecemos a
dor de muitas das vítimas
e constamos que as feridas
nunca desaparecem e nos
obrigam a condenar veementemente essas atrocidades, bem como unir esforços para erradicar essa

cultura da morte; as feridas
“nunca prescrevem”. A dor
dessas vítimas é um gemido
que clama ao céu, que alcança a alma e que, por muito
tempo, foi ignorado, emudecido ou silenciado. Mas seu
grito foi mais forte do que
todas as medidas que tentaram silenciá-lo ou, inclusive,
que procuraram resolvê-lo
com decisões que aumentaram a gravidade caindo na
cumplicidade. Clamor que o
Senhor ouviu, demonstrando, mais uma vez, de que
lado Ele quer estar. O cântico de Maria não se equivoca e continua a se sussurrar
ao longo da história, porque
o Senhor se lembra da promessa que fez a nossos pais:
“dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus
tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de
bens e aos ricos despediu de
mãos vazias” (Lc 1, 51-53),
e sentimos vergonha quando percebemos que o nosso
estilo de vida contradisse e
contradiz aquilo que proclamamos com a nossa voz.
Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, assumimos
que não soubemos estar
onde deveríamos estar, que
não agimos a tempo para
reconhecer a dimensão e a
gravidade do dano que estava sendo causado em tantas
vidas. Nós negligenciamos e
abandonamos os pequenos.
Faço minhas as palavras
do então Cardeal Ratzinger
quando, na Via Sacra escrita para a Sexta-feira Santa
de 2005, uniu-se ao grito de
dor de tantas vítimas, afirmando com força: “Quanta
sujeira há na Igreja, e precisamente entre aqueles que,
no sacerdócio, deveriam
pertencer completamente a
Ele! Quanta soberba, quanta
autossuficiência! A traição
dos discípulos, a recepção
indigna do seu Corpo e do
seu Sangue é certamente
o maior sofrimento do Redentor, o que Lhe trespassa
o coração. Nada mais podemos fazer que dirigir-Lhe,
do mais fundo da alma, este
grito: Kyrie, eleison – Se-

nhor, salvai-nos (cf. Mt 8, envolvido na transformação
25)”.
eclesial e social de que tanto necessitamos. Tal transTodos os membros
formação exige conversão
sofrem com ele
pessoal e comunitária, e
nos leva dirigir os olhos na
A dimensão e a gra- mesma direção do olhar do
vidade dos acontecimentos Senhor. São João Paulo II
obrigam a assumir esse fato assim o dizia: “se verdadeide maneira global e comu- ramente partimos da connitária. Embora seja impor- templação de Cristo, devetante e necessário em qual- mos saber vê-Lo sobretudo
quer caminho de conversão no rosto daqueles com quem
tomar conhecimento do que Ele mesmo Se quis identifiaconteceu, isso, em si, não car”. Aprender a olhar para
basta. Hoje, como Povo de onde o Senhor olha, estar
Deus, somos desafiados a onde o Senhor quer que esassumir a dor de nossos ir- tejamos, converter o coramãos feridos na sua carne e ção na Sua presença. Para
no seu espírito. Se no passa- isso nos ajudarão a oração e
do a omissão pôde tornar- a penitência. Convido todo
se uma forma de resposta, o Povo Santo fiel de Deus ao
hoje queremos que seja a exercício penitencial da orasolidariedade, entendida no ção e do jejum, que desperte
seu sentido mais profundo a nossa consciência, a nossa
e desafiador, a tornar-se o solidariedade e o compronosso modo de fazer a histó- misso com uma cultura do
ria do presente e do futuro, cuidado e o “nunca mais”
num âmbito onde os confli- a qualquer tipo e forma de
tos, tensões e, especialmen- abuso.
te, as vítimas de todo o tipo
É impossível imagide abuso possam encontrar nar uma conversão do agir
uma mão estendida que as eclesial sem a participação
proteja e resgate da sua dor. ativa de todos os membros
Essa solidariedade exige do Povo de Deus. Além disque, por nossa vez, denun- so, toda vez que tentamos
ciemos tudo o que possa suplantar, silenciar, ignorar,
comprometer a integridade reduzir em pequenas elites o
de qualquer pessoa. Uma povo de Deus, construímos
solidariedade que exige a comunidades, planos, ênfaluta contra todas as formas ses teológicas, espiritualidade corrupção, especialmente des e estruturas sem raízes,
a espiritual. [...]
sem memória, sem rostos,
Reconheço o esfor- sem corpos, enfim, sem viço e o trabalho que são fei- das. Isto se manifesta claratos em diferentes partes do mente num modo anômalo
mundo para garantir e gerar de entender a autoridade na
as mediações necessárias Igreja - tão comum em muique proporcionem seguran- tas comunidades onde ocorça e protejam a integridade reram as condutas de abuso
de crianças e de adultos em sexual, de poder e de conssituação de vulnerabilidade, ciência - como é o clericalisbem como a implementa- mo, aquela “atitude que não
ção da “tolerância zero” e de só anula a personalidade dos
modos de prestar contas por cristãos, mas tende também
parte de todos aqueles que a diminuir e a subestimar a
realizem ou acobertem esses graça batismal que o Espíricrimes. Tardamos em apli- to Santo pôs no coração do
car essas medidas e sanções nosso povo”. O clericalismo,
tão necessárias, mas confio favorecido tanto pelos próque elas ajudarão a garantir prios sacerdotes como pelos
uma maior cultura do cuida- leigos, gera uma ruptura no
do no presente e no futuro. corpo eclesial que beneficia
Juntamente com es- e ajuda a perpetuar muitos
ses esforços, é necessário dos males que denunciamos
que cada batizado se sinta hoje. Dizer não ao abuso, é

dizer energicamente não a
qualquer forma de clericalismo. [...]
É imperativo que
nós, como Igreja, possamos reconhecer e condenar, com dor e vergonha, as
atrocidades cometidas por
pessoas consagradas, clérigos, e inclusive por todos
aqueles que tinham a missão de assistir e cuidar dos
mais vulneráveis. Peçamos
perdão pelos pecados, nossos e dos outros. A consciência do pecado nos ajuda a
reconhecer os erros, delitos
e feridas geradas no passado e permite nos abrir e nos
comprometer mais com o
presente num caminho de
conversão renovada.
Da mesma forma,
a penitência e a oração nos
ajudarão a sensibilizar os
nossos olhos e os nossos
corações para o sofrimento alheio e a superar o afã
de domínio e controle que
muitas vezes se torna a raiz
desses males. Que o jejum
e a oração despertem os
nossos ouvidos para a dor
silenciada em crianças, jovens e pessoas com necessidades especiais. Jejum
que nos dá fome e sede de
justiça e nos encoraja a caminhar na verdade, dando
apoio a todas as medidas
judiciais que sejam necessárias. Um jejum que nos
sacuda e nos leve ao compromisso com a verdade e
na caridade com todos os
homens de boa vontade e
com a sociedade em geral,
para lutar contra qualquer
tipo de abuso de poder, sexual e de consciência.
Desta forma, poderemos tornar transparente
a vocação para a qual fomos chamados a ser “um
sinal e instrumento da íntima união com Deus e da
unidade de todo o gênero
humano”. [...]
Que o Espírito Santo nos dê a graça da conversão e da unção interior
para poder expressar, diante desses crimes de abuso, a nossa compunção e a
nossa decisão de lutar com
coragem.
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Igreja no Brasil se prepara para Semana Nacional da Vida
Fonte: Site da Canção Nova
A Igreja no Brasil
celebra, de 1º a 07 de outubro, a Semana Nacional
da Vida 2018 e, no dia 08
de outubro, o Dia do Nascituro. Para isso, a Comissão Nacional da Pastoral
Familiar (CNPF), organismo vinculado à Comissão
Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, lançou a 8ª
edição do subsídio Hora da
Vida.
Nesta Semana, a
CNPF convida toda a Igreja a refletir e aprofundar
na defesa e valorização da
Vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural.
O propósito do Hora
da Vida, subsídio para a
ocasião, é ser um instrumento de estudo, reflexão
e oração para despertar nas
pessoas a beleza e a grandeza deste dom concedido
por Deus, proporcionando

Padre Eder Luiz Pereira é empossado
Pároco em Goianá (MG)

No último dia 22 de
agosto, Festa de Nossa Senhora Rainha, a Paróquia
Santo Antônio, de Goianá
(MG), deu as boas-vindas
a seu novo Pároco, o Padre
Eder Luiz Pereira. A Missa
de posse foi presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, e concelebrada
por vários padres diocesanos
e pertencentes a outras igrejas particulares.
“A chegada de um
padre em uma paróquia é a
entrada de um pastor que
Deus envia para cuidar do
seu rebanho, para formar
com o povo uma verdadeira
comunidade de fé”, afirmou
Dom Gil em entrevista à WebTV A Voz Católica.
Durante sua fala, Padre Eder agradeceu a missão
a ele confiada e pediu a proteção de Deus e de Nossa Senhora. “É com muita alegria
que hoje eu inicio o meu ministério sacerdotal como Pároco desta comunidade. Em

primeiro lugar, agradeço a
Deus o dom da vida e o dom
da vocação. Agradeço também à Virgem Maria, que me
acompanha desde criança e,
a Dom Gil, a oportunidade e
a missão a mim confiada de
guiar esta comunidade. Peço
a Deus a sua força, peço ao
Espírito Santo que me ilumine para que eu possa ser aqui
um verdadeiro pastor, conduzir as pessoas a Jesus Cristo. Peço à Maria Santíssima
que ela interceda por mim
para que eu possa com força e com coragem continuar
anunciando o evangelho de
seu Filho”.
Natural de Barbacena
(MG) e ordenado em setembro de 2011, Padre Eder Luiz
Pereira passou os últimos
dois anos em Roma, onde
obteve o título de Mestre em
Teologia Sacramentaria, no
Pontifício Ateneu Santo Anselmo. O sacerdote é também
o Chanceler do Arcebispado e
o Cerimoniário-Mor de nossa
Igreja Particular.

momentos de conscientização e mobilização em defesa da vida. A Exortação
Apostólica Amoris Laetitia,
publicada pelo Papa Francisco em abril de 2016, é a
grande fonte de inspiração
das páginas do subsídio.
De acordo com o
Bispo de Osasco (SP) e Presidente da Comissão para a
Vida e a Família da CNBB,
Dom João Bosco Barbosa,
uma família bem constituída é uma escola de defesa
da vida. “Devemos incentivar todo o respeito pela
vida desde a concepção até
o seu fim natural. Vida é
Dom de Deus e a Ele pertence, direito humano que
não pode ser negociado”.
Além dos sete encontros programados, o
Hora da Vida 2018 traz uma
celebração especial para o
dia do Nascituro, comemorado no dia 8 de outubro.

“Preparamos os encontros
de forma a ajudar aos que
usarão esse subsídio a refletirem na Semana da Vida
e no Dia do Nascituro sobre
o acolher uma nova vida,
passando também pela reflexão a respeito da adoção, dos jovens dentro do
lar, bem como da presença
do idoso na família, que é
sempre uma oportunidade
de amadurecimento”, explica o assessor da CNPF,
padre Jorge Alves Filho.
Como forma de motivar as pessoas a participar da Semana Nacional da
Vida, a CNPF propõe algumas iniciativas: trabalhar,
em escolas e comunidades,
a realidade e os valores da
vida e da família; intensificar a oração pela vida e
famílias; testemunhos de
casais, de famílias, jovens e
religiosos; celebração eucarística entre outros.
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Uma Igreja sempre em Missão
Projeto JF/Haiti promove
evento beneficente

No próximo dia
23 de setembro, o Projeto
JF/Haiti receberá amigos
e visitantes para saborear uma deliciosa feijoada
completa.
Será um evento solidário, com o objetivo de
arrecadar recursos para
ajudar nossos irmãos haitianos que são assistidos
pela Associação e Fraternidade São Francisco de
Assis na Providência de
Deus.
Segundo a coordenadora do projeto, Ana
Maria Roberto, tudo é
organizado e preparado
para que os visitantes desfrutem e divirtam-se com
seus familiares e, principalmente, conheçam um
pouco mais do trabalho
realizado pela Arquidio-

cese de Juiz de Fora.
Os ingressos já estão sendo vendidos por
R$15,00 (quinze reais) na
Cúria Metropolitana - Avenida Rio Branco, nº 4516,
bairro Alto dos Passos – e
também em outros pontos de venda espalhados
em Juiz de Fora. O evento
acontece a partir das 11h.
Pontos de venda:
• Catedral Metropolitana
• Cúria Metropolitana
• Loja Cathedral Artigos
Religiosos
• Paróquia Bom Pastor
• Paróquia Nossa Senhora
da Conceição – Benfica
• Paróquia São José (Costa Carvalho) e na missa
do impossível (às terçasfeiras)

Jovens Missionários Continentais e jovens
portugueses realizam missão em Juiz de Fora

Nos dias 11 e 12 de
agosto, os Jovens Missionários Continentais (JMC) realizaram mais uma missão,
desta vez na Paróquia Santo
Antônio do Paraibuna, no
Bairro Santo Antônio, em
Juiz de Fora. A atividade
contou com a participação
de um grupo de dez jovens
portugueses, que chegaram
ao Brasil no dia 1º de agosto.
Os missionários vindos de Portugal estiveram
em Belo Horizonte (MG) nos
últimos dias e, desde o dia
08, tiveram oportunidade
de conhecer o trabalho realizado pela Fazenda da Esperança de Guarará (MG).
O lema escolhido pelo grupo
foi “Missão Novos Mares”,
com o objetivo de conhecer
as missões realizadas nas comunidades, compartilhar e
trocar experiências.
O grupo de portu-

gueses chegou a Juiz de Fora
no dia 10, onde foram acolhidos com a Santa Missa na
Igreja São Mateus, no bairro
homônimo. Eles estiveram
em missão por três dias e,
para finalizar, conheceram o
trabalho social realizado no
Instituto Padre João Emílio.
“Senti o convite para
integrar a Missão Brasil 2018
como um chamado de Jesus
para resgatar os irmãos que
andam perdidos. Não consegui dizer que não, pois a
caridade tem fome de ação
e a minha alma só se sente
plenamente viva e nutrida
quando procuro servir ao
próximo, principalmente ao
que mais precisa. A experiência desta missão renovoume, fazendo-me acreditar
cada vez mais que a forma
mais eficaz de recuperação
de qualquer ser humano é
a valorização da sua experiência de vida e, através des-

se reconhecimento, levar a
mensagem de esperança,
amor e perdão de Jesus
para todos. O amor incondicional é preciso, só o amor
de Jesus pode tocar corações levando-os a crer que a
cada dia que passa existe a
possibilidade de recomeçar
uma nova vida. Levei aos irmãos a alegria da Boa Nova
de Jesus e, em troca, recebi
um tesouro que ficará guardado para sempre dentro do
meu coração; a felicidade
de se doar por amor a Cristo!”, relatou a jovem Solene
(missionária portuguesa).
A visita terminou com a palavra de Dom Gil em agradecimento aos missionários
portugueses, que presentearam o Arcebispo com
um terço de Nossa Senhora
de Fátima. Em seguida, os
missionários seguiram para
o Rio de Janeiro e retornaram a Portugal.
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Homenagem Especial

Dom Antônio Carlos Félix
Bispo Diocesano de Governador Valadares (MG)

Nascido em Caldas
(MG), no dia 05 de dezembro de 1957, é filho de
Nestor Teixeira Félix e Sebastiana Garcia Teixeira.
É o terceiro filho de uma
família de quatro irmãos,
sendo o mais velho já falecido.
Em 1980, com 22
anos de idade, ingressou
no Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre
(MG), onde, por três anos,
fez seus estudos de Filosofia. Em 1983, iniciou o
curso de Teologia no Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus, em
Taubaté (SP), onde obteve
o bacharelado em 1986.
Foi ordenado diácono e depois presbítero
por Dom José D’Angelo
Neto. Recebeu o diaconato
em 11 de janeiro de 1986,
no Santuário do Córrego
do Bom Jesus e foi ordenado presbítero aos 20
de dezembro de 1986, na
Igreja Matriz de Nossa
Senhora do Patrocínio,
em sua cidade natal.
Em 1993, licenciou-se em Filosofia pela
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras das Faculdades Associadas do
Ipiranga; concluiu, também, os estudos de Especialização em Teologia

Dogmática, pela Pontifícia Faculdade de Teologia
Nossa Senhora da Assunção.
Foi nomeado pelo
Papa João Paulo II como
Bispo da Diocese de Luz
(MG), em 05 de fevereiro
de 2003. Seu lema é “Sirvamos sem temor” (Lc
1,74), no intuito de nortear a vida do novo bispo
e de seu povo, para que, a
exemplo de Cristo Pastor
e da Virgem Maria, que
se colocaram ao serviço
do anúncio do Reino de
Deus, todos, rebanho e
pastor, sem temor, possam servir em santidade e
justiça, todos os dias. Foi
sagrado bispo no dia 04
de maio daquele mesmo
ano e tomou posse como
4° Bispo Diocesano no dia
18 seguinte.
A Diocese de Luz
era totalmente desconhecida por Dom Félix. Este,
ao tomar posse, procurou
visitar e celebrar em todas
as paróquias para inteirarse da sua realidade. Deu
encaminhamentos
aos
passos necessários para
a realização da 2ª Assembleia Diocesana de Pastoral, em Luz, em 2004,
tendo alcançado um êxito
significativo para a caminhada pastoral diocesana,

Dom Antônio Carlos Félix. Fotos: Divulgação
com a construção do Plano e do Projeto Diocesano
de Pastoral “Formamos a
Igreja Viva”.
Como Bispo de Luz,
promoveu, em julho de
2008, com extensa programação, as comemorações dos 90 anos da Diocese. De junho de 2008 a
junho de 2012, exerceu o
cargo de Secretário Episcopal da CNBB Regional
Leste II. De 04 a 23 de junho de 2010, participou de
sua 1ª Visita “Ad Limina
Apostolorum”, em Roma.
Convocou e presidiu, com
pleno êxito, os trabalhos
pastorais em vista da realização da 3ª Assembleia
Diocesana de Pastoral,
em Arcos (MG), em 2009,
bem como a elaboração do
Plano e Projeto Diocesano
de Pastoral “Igreja Viva,
Comunidade dos Discípu-

los em Missão”.
Promoveu a elaboração, a divulgação, a
observância e posterior
revisão das Diretrizes
Pastorais e Sacramentais
da Diocese.
Dom Félix sempre
procurou pautar o seu
ministério episcopal pelo
exercício colegial da missão evangelizadora, através do diálogo maduro,
da paciência e do respeito
para com as pessoas e os
diversos organismos de
participação e comunhão
eclesiais.
Em 06 de março
de 2014, foi transferido
pelo Papa Francisco para
a Diocese de Governador
Valadares (MG). Tomou
posse no dia 18 de maio de
2014, após 11 anos de seu
ministério episcopal dedicado à Diocese de Luz.

