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Cerca de 25 mil pessoas passaram pelo local no dia da instalação. Foto: Danielle Quinelato
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 A Arquidiocese de 
Juiz de Fora, em seu 2º Sínodo 
Arquidiocesano, fez uma opção 
missionária. Assim, a missão 
passou a ser o eixo transversal 
de toda ação pastoral em nos-
sa Igreja Particular. Vem aí o 
próximo Sínodo. É preciso que 
cada Paróquia conheça suas re-
ais necessidades e suas sóbrias 
potencialidades. A missão é um 
instrumento necessário e efi-
ciente para isso.
 O trabalho missionário 
nas Paróquias é importante, por-
que, dentre outras coisas, ajuda 
a desenhar o rosto da realidade 
eclesial. Uma missão elabora 
vários cenários que precisam 
ser estudados, entendidos e tra-
balhados. Não basta detectar os 
problemas. É preciso ter uma 
solução eficiente para os para as 
realidades gritantes que entrela-
çam com a pastoral cotidiana. 
Portanto, a missão não termina 
com a visita missionária, mas se 
estende na análise do problema 
e no planejamento de soluções.
 Diante desse quadro 
se vê que o missionário tem 
de ser uma pessoa qualifica-
da, humana e espiritualmente. 
O missionário lida com a vida 
de pessoas. Ouve seus desejos, 

suas aspirações, suas frustrações 
e necessidades. São necessida-
des que transitam do econômico 
ao espiritual. É preciso estar pre-
parado. Assim, torna-se urgente 
uma formação que contemple 
as ciências da comunicação, as 
ciências humanas, as ciências 
bíblicas e as ciências teológicas, 
dentro de uma espiritualidade 
da acolhida. Em última análise, 
é preciso preparar o missionário 
na sua dimensão espiritual, psi-
cológica, afetiva e intelectual.  
 Ser missionário é mais 
que mero visitador. Fazer missão 
é algo constante. É abrir frentes 
de trabalho. É diagnosticar as 
doenças sociais, emocionais, 
espirituais e, não poucas vezes, 
confrontar com a ineficiência, 
a inércia e o engessamento do 
nosso próprio trabalho pastoral.
 Que neste mês das mis-
sões cada paróquia possa fazer 
alguma atividade missionária 
que lhe permita conhecer suas 
entranhas, analisar, seriamente, 
os clamores da realidade ecle-
sial de seu território e, assim, 
rever suas estratégias e planeja-
mento para combater os desa-
fios que emergem do contexto 
social, político e econômico que                
vivemos. 

Missão

 A necessidade da su-
peração da violência é o foco da 
Campanha Missionária 2018, 
que acontece no mês de outu-
bro. Neste ano, as Pontifícias 
Obras Missionárias (POM) 
celebram 40 anos de missão. 
Na ocasião, serão lembradas 
a vida de tantos missionários 
que construíram essa história.
 Com o tema “En-
viados para testemunhar o 
Evangelho da paz” e o lema 
“Vós sois todos irmãos” (Mt 
23,8), o objetivo do mês mis-
sionário é sensibilizar, desper-
tar vocações missionárias e re-
tomar a temática da superação 
da violência.  O Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral 
para Ação Missionária e Coo-
peração Intereclesial da Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Dom Esmeral-
do Barreto de Farias, diz que 
a violência é uma realidade 
gritante e forte que perpassa 
todas as realidades da socieda-
de brasileira e, por isso, exige a 
retomada em termos de refle-

xão sobre os fatos de violência, 
as raízes da violência e passos 
para a superação da violência.
 “Além de ver a reali-
dade, a campanha missionária 
quer iluminar com a Palavra 
de Deus a fim de que esteja-
mos conscientes da atitude de 
Jesus que pregou a Paz e entre-
gou sua vida pela Paz, pois ele 
sabia muito bem que violência 
gera violência. Levando em 
conta a nossa realidade marca-
da pela violência e as luzes que 
encontramos na Palavra de 
Deus e em muitas experiências 
concretas nas comunidades 
urbanas e rurais, a campanha 
missionária deseja valorizar e 
fortalecer as práticas já exis-
tentes que contribuem para a 
superação da violência e apon-
tar caminhos de paz”, destaca 
Dom Esmeraldo.
 Alinhados com a Cam-
panha da Fraternidade 2018, 
que refletiu a construção da 
cultura de paz, as Dioceses e 
Arquidioceses de todo o Brasil 
estão reforçando a reflexão na 

temática da superação da vio-
lência durante o mês de outu-
bro.
 O Papa Francisco, des-
de o início de seu pontificado, 
tem nos convidado a agir sem 
medo e sem rigidez, com cora-
gem e igualmente “dóceis” ao 
Espírito, para além das estru-
turas que nos asfixiam. Uma 
Igreja não burocrática, mas 
uma Igreja em saída, próxima 
das pessoas. Neste espírito, 
queremos viver juntos o gran-
de projeto de Deus de construir 
a civilização do amor.
 Todo o material de di-
vulgação, apresentação geral 
da Campanha, cartaz e novena 
estão disponíveis para downlo-
ad no site das Pontifícias Obras 
Missionárias. Além da Mensa-
gem do Papa Francisco para o 
Dia Mundial das Missões, san-
tinho dos Padroeiros da Mis-
são, envelopes para a coleta 
do Dia Mundial das Missões, 
orações dos fiéis e os vídeos 
da Campanha Missionária de 
2018.

Campanha Missionária quer reforçar a 
necessidade da superação da violência

Acesse: www.pom.org.br/campanha-missionaria-2018
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Nossa primeira Basílica
Marco inicial do 2º Sínodo Arquidiocesano

 Foi uma celebração 
memorável. Cerca de vinte mil 
pessoas passaram pela cidade 
de Liberdade, no sul de Minas, 
naquele Jubileu/2018, culmi-
nando no dia 14 de setembro, 
solenidade da Exaltação da San-
ta Cruz e instalação da Basílica 
Menor. Vindas das nossas pa-
róquias, das comunidades, dos 
movimentos, das associações, 
das pastorais, somavam-se ao 
imenso número de peregrinos 
e devotos que todos os anos 
chegam para a festa do Bom 
Jesus do Livramento. Estando 
o Santuário na proximidade 
de três Estados (Minas, Rio e 
São Paulo), era a celebração 
da catolicidade que ultrapassa 
limites geográficos, sotaques e 
costumes.  
 Até mesmo a chuva 
fina, que caiu exatamente no 
momento de se iniciar a Mis-
sa, foi vista como um sinal de 
bênçãos que vinham do céu 
para que, como num verdadei-
ro batismo, renovasse todas as 

coisas e todos os corações. A 
transformação da igreja oito-
centista em Basílica Menor re-
presentava não só um título ho-
norífico para o artístico edifício, 
mas novo rosto espiritual para 
o local. Novo espírito agora se 
sente naquele espaço sagrado, 
sobretudo como sede da Mise-
ricórdia, porquanto recebeu o 
caráter privilegiado das Indul-
gências Plenárias em inúmeros 
dias do ano, a saber, 30 de maio, 
data da consagração do templo; 
29 de junho, dia de São Pedro e 
São Paulo; 6 de agosto, Transfi-
guração do Senhor, dia em que, 
em Roma, foram assinados os 
Decretos de criação da Basílica; 
o primeiro domingo de Setem-
bro, quando se inicia o Jubileu 
do Bom Jesus, em Liberdade; e 
dia 14 de Setembro, dia da festa 
patronal e da instalação da Ba-
sílica. Além disso, como prevê a 
Santa Sé, qualquer dia do ano 
pode ser escolhido pelo fiel que 
deseje receber a Indulgência 
Plenária, cumpridas as normas 
para tal. Torna-se a cidade de 
Liberdade como que a capital 
da Misericórdia Divina para a 
Igreja Particular juiz-forana. 
Essas são chuvas de graças que 
a bondade infinita de Deus der-
rama sobre o povo fiel, tendo 
enviado seu Filho para padecer 
e morrer na cruz a fim de salvar 
a humanidade. 
 Nunca houve, naque-
la Paróquia, celebração com 
presença de tantos ministros 
ordenados. Eram cerca de 70 

presbíteros, inúmeros diáco-
nos permanentes, sob a presi-
dência episcopal. A presença de 
todos os seminaristas da Arqui-
diocese de Juiz de Fora, acom-
panhados pelo Reitor e demais 
formadores, além de muitos de 
outros seminários diocesanos 
e religiosos conferiu ao evento 
litúrgico caráter inédito. 
 O rito da elevação do 
templo a Basílica Menor, nos 
momentos iniciais da Missa, 
incluindo o canto da Ladainha 
dos Santos, a aspersão do povo, 
a leitura do Decreto vindo da 
Congregação para o Culto Divi-
no e Disciplina dos Sacramen-
tos, sob a autoridade do Papa 
Francisco, a Eucaristia em si, 
e o lucernário com milhares de 
velas acesas encheram os cora-
ções dos fiéis de tal ardor espi-
ritual que, de muitos se ouviu 
pelas ruas, ou pelas redes so-
ciais ou outros instrumentos da 
comunicação: foi linda, emo-
cionante, enriquecedora, forta-
lecedora da fé a celebração.  
 Para nossa Arquidioce-
se de Juiz de Fora, a celebração 
que transforma o Santuário do 
Bom Jesus do Livramento em 
Basílica tem um sentido muito 
especial, pois estamos em fran-
ca preparação para a realização 
de nosso 2º Sínodo Arquidio-
cesano a dar-se em breve, ten-
do sido composta a Comissão 
Central que já deu passos im-
portantes. Na celebração do 
Sínodo, os três aspectos que 
caracterizam as basílicas, ou 

seja, o da unidade eclesial, o li-
túrgico e o penitencial, também 
se destacam, uma vez que a pa-
lavra de origem grega ‘Sínodo’ 
significa ‘caminhar juntos’. A 
liturgia tem seu lugar central 
no Sínodo e a misericórdia, 
que implica também conver-
são, metanoia, humildade para 
reconhecer falhas e omissões, 
a fim de dar passos novos, é 
marca importante no itinerário 
sinodal. 
 Com a Basílica Me-
nor do Livramento, o segundo 
Sínodo amplia a realidade do 
primeiro, uma vez que conta 
agora, no recinto da Arquidio-
cese, com especialíssimo espa-
ço simbólico da conversão, da 
transformação e otimização 
da vida eclesial. Esta profusão 
de graças concretiza a Palavra 
do Senhor dita no evangelho 
daquela festa: Deus enviou seu 
Filho ao mundo não para con-
denar o mundo, mas para que 
o mundo seja salvo por ele (Jo 
3, 17).
 Ergue-se esta Basílica 
como um monumento à nossa 
caminhada de Igreja que quer 
crescer na sua vocação missio-
nária, afinal, no amor de Deus 
que constrói seu Reino já aqui 
na terra, em vista do Reino de-
finitivo do céu. 
 Sobre esta missão de 
evangelizar, os símbolos basi-
licais ajudam a entender, mais 
profundamente, seu sentido. O 
tintinábulo, que é um pequeno 
sino numa haste, simboliza a 

sonoridade do evangelho que 
pregamos, anunciando com 
alegria a Palavra de Deus, pre-
parando nos corações a chega-
da de Cristo, possibilitando en-
contro pessoal com o Senhor, à 
semelhança da experiência de 
Nicodemos, narrado no evan-
gelho da missa daquele dia. 
 A umbrela, como um 
grande guarda-chuva, signifi-
ca a proteção de Deus na vida 
da Igreja, pois no exercício da 
Palavra do Senhor que orde-
na “Ide, fazei discípulos meus” 
(Mt 28,19), podemos encontrar 
intempéries. Nossa proteção é 
a certeza de que Deus está sem-
pre no comando daqueles que, 
humildemente creem e dese-
jam, com sinceridade, vencer 
a força do pecado, como rezava 
o Salmo responsorial: Quando 
os feria, eles então o procura-
vam, convertiam-se, correndo 
para ele; recordavam que o 
Senhor é sua rocha e que Deus, 
seu redentor, é o Deus altíssi-
mo (Sl 77).
 A Basílica Menor, por 
generosa dádiva do Papa Fran-
cisco, enriquece nossa Igreja 
Particular e age como impulso 
para nossos esforços de ser uma 
igreja-em saída, como procla-
ma nosso lema: ‘Arquidiocese 
de Juiz de Fora, uma Igreja 
sempre em Missão’;  “Fazei dis-
cípulos meus” (Mt 28,19).
 Belas basílicas se-
jam também nossos corações 
e toda a nossa comunidade                        
arquidiocesana.

 Na noite do último dia 
17 de setembro, segunda-feira, 
foi aberta oficialmente a 31ª 
edição da Semana de Teolo-
gia, promovida pelo curso do 
Centro de Ensino Superior de 
Juiz de Fora (CES/JF) e pelo 
Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio. O evento acon-
teceu durante toda a semana 
no auditório Mater Ecclesiae, 
no prédio da Cúria Metropoli-
tana.
 A Semana Teológica 
foi aberta com momento de 
oração e apresentação da Or-
questra Juiz de Fora. A mesa de 
honra foi composta pelo Arce-
bispo Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira, pelo Vigário 
Geral da Arquidiocese, Mon-
senhor Luiz Carlos de Paula, 
pelo Reitor do Seminário, Pa-
dre Roberto José da Silva, pelo 
Coordenador do curso de Te-
ologia, Padre Tarcísio Monay, 
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Palestra ministrada por Dom Walmor
Foto: Danielle Quinelato

pela Vice-coordenadora, Prof.ª 
Maria Inês de Castro Millen, 
pela Secretária de Relações 
Institucionais do CES/JF, Li-
lyan Márcia Gatto, e pelo Presi-
dente do Diretório Acadêmico 
(DA), Robert Teixeira.
 Este ano, as atividades 
foram regidas pelo tema “Os 
leigos e o chamado à santi-
dade” e pelo lema “Vós sois o 
sal da Terra. Vós sois a luz do 
mundo” (Mt 5,13-14). Segundo 
Padre Tarcísio, o objetivo era 
fazer memória do Ano Nacio-
nal do Laicato e da Exortação 
Apostólica “Gaudete et exsul-
tate” (Alegrai-vos e exultai), 
do Papa Francisco. “Ele, com 
um texto muito simples na sua 
exortação, nos coloca todo o 
caminho que deveríamos fazer 
segundo os passos de Jesus. Ser 
chamado à santidade é preciso 
viver, fazer esse caminho para 
ser ‘sal da terra e luz do mundo’ 

para as pessoas, para a socieda-
de que hoje tanto precisa”.
 O Reitor do Seminário 
Santo Antônio, Padre Roberto, 
afirma que a Teologia, por si 
só, tem a finalidade de ajudar 
a aprofundar e refletir diversos 
temas atuais, mas também, da 
História da Igreja. “É impor-
tante conscientizar que, dentro 
do âmbito da Igreja, cada um 
tem a sua missão, cada um vive 
o chamado de um determinado 
modo, cada um vive a santida-
de, que é o seguimento de Je-
sus, dentro daquilo que é a sua 
vocação, dentro daquilo a que 
Deus chamou para realizar”.
 Para Dom Gil, tudo 
o que Cristo propôs foi para 
que todos façam um caminho 
de santidade. “A santidade é o 
nosso objetivo. É você deixar-
se iluminar pela luz de Deus. 
Comparando: Deus é como o 
sol, nós somos como a lua. Nós 

não temos luz própria, Deus é 
que tem a luz. Então a santi-
dade de Deus brilha em nós e 
reflete para os outros”.
 A primeira conferên-
cia da semana acadêmica foi 
ministrada pelo Arcebispo Me-
tropolitano de Belo Horizonte, 
Dom Walmor de Oliveira Aze-
vedo. O religioso falou sobre 
“Leigos e sua formação”. Ele, 
que cursou Filosofia e Teologia 
no Seminário Santo Antônio, 
onde também foi Reitor (1989-

1997), ressaltou a importância 
da Semana Teológica. “Sempre 
foi uma oportunidade de ouro 
para debates, para troca de ex-
periências, para intercâmbios, 
muito fundamental no mundo 
contemporâneo. Porque os sa-
beres são muitos e ninguém os 
domina; somos todos aprendi-
zes. Portanto, uma experiência 
muito importante de prepara-
ção de todos nós e, sobretudo, 
para o leigo em seu exercício de 
cidadania civil e eclesial”.
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Basílica Menor Bom Jesus do Livramento é
instalada na Arquidiocese de Juiz de Fora

 O último dia 14 de se-
tembro foi especial para a Ar-
quidiocese de Juiz de Fora. Na 
Festa da Exaltação da Santa 
Cruz, nossa Igreja Particular 
ganhou sua primeira Basíli-
ca Menor, localizada em Li-
berdade (MG) e dedicada ao 
Bom Jesus do Livramento. A 
Santa Missa de elevação do 
então Santuário foi presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, e 
concelebrada por diversos pa-
dres diocesanos e religiosos. 
Diáconos permanentes e se-
minaristas também estiveram 
presentes na ocasião.
 Antes da Celebração 
Eucarística, houve um ato cí-
vico de obliteração do selo co-
memorativo em alusão à data, 
pelos Correios do Brasil. Além 
dos representantes do servi-
ço postal, Roberto da Costa 
e Douglas Amaral, participa-
ram da cerimônia a Prefeita do 
município, Rita de Cássia Ro-
drigues, o Reitor do Santuário 
Basílica, Padre Ivair Carolino, 
o Chanceler do Arcebispado, 
Padre Eder Luiz Pereira, o in-
tegrante do Cepae e da Irman-
dade Bom Jesus, José Cunha 
de Campos, e Dom Gil. O 10º 
Batalhão de Infantaria Leve 
(BIL) abrilhantou o momento 
ao tocar o Hino Nacional. A 
Banda Musical prestou tam-
bém homenagem ao Arcebis-
po, apresentado o Dobrado 
“Dom Gil”, de autoria de seu 
tio, Maestro Cesário Mendes 
de Cerqueira, de sua terra na-
tal, Itapecerica (MG).
 A chuva que caiu no 

fim da tarde não afastou os fi-
éis, que lotaram o interior da 
igreja e também acompanha-
ram a missa do lado de fora. 
O rito de elevação foi realizado 
no início da celebração, com a 
saudação do Reitor do Santuá-
rio ao Arcebispo e o canto das 
ladainhas, durante o qual os fi-
éis foram aspergidos com água 
benta, em sinal de penitência e 
em memória do Batismo. Após 
a leitura do Decreto Apostólico 
pelo Chanceler da Arquidioce-
se, houve o anúncio dos dias 
em que será concedida a in-
dulgência plenária e, por fim, o 
Arcebispo incensou o altar e os 
símbolos da Basílica: o tintiná-
bulo e a umbrela.
 Segundo o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, 
foram várias as razões que o 
motivaram a escolher o tem-
plo de Liberdade para receber 
a titulação papal. O primeiro 
deles, o fato de a Igreja Parti-
cular de Juiz de Fora, em seus 
90 anos, não possuir nenhuma 
Basílica Menor, ao contrário 
de cidades e (arqui)dioceses 
próximas. Além disso, Dom 
Gil considerou que o templo 
preenchia todos os requisitos 
necessários para a elevação e, 
ainda, um pedido recente do 
Santo Padre. “Atendendo ao 
Papa Francisco, que nos faz 
olhar para as regiões periféri-
cas, eu pensei que aqui seria 
um lugar simbólico para tratar 
desse assunto, dado que Li-
berdade é, geograficamente, a 
última cidade do nosso territó-
rio arquidiocesano em direção 
à Diocese de Campanha e não 

é uma cidade de grande porte 
populacional. Em vez de dar 
o título de Basílica às cidades 
grandes, onde normalmente 
as coisas acontecem, eu pensei 
em dá-lo a um município de 
população menor, para mos-
trar que o povo do interior tem 
o mesmo valor que o povo de 
uma cidade grande”.
 O Arcebispo ainda co-
mentou o fato de o seu pedido 
junto a Santa Sé, feito em 19 
de março, Dia de São José, ter 
sido aceito às vésperas do iní-
cio do segundo Sínodo. “Penso 
que é um presente do céu. Eu 
considero este erguimento do 
Santuário à condição de Ba-
sílica como um monumento 
elevado a nossa Igreja Particu-
lar como um marco inicial dos 
preparativos para o segundo 
Sínodo Arquidiocesano”.
 A movimentação no 
Santuário Basílica Bom Je-
sus do Livramento na sexta-

feira (14) começou cedo, às 
4h, quando a igreja foi aberta. 
Além das seis celebrações do 
dia e a alvorada que abriu a 
programação, chamou a aten-
ção a grande fila formada para 
a contemplação da imagem 
original do padroeiro local, 
que tem 1,90m e 300 anos de 
história. 
 “Não se tem registro 
exato da execução do trabalho. 
A tradição o atribui a São José 
Operário, que se apresentou 
para esculpir uma imagem 
para a comunidade. Após três 
dias de o entregarem um cedro 
inteiriço, ele desapareceu e mi-
raculosamente a imagem apa-
receu. É um homem sofrido, 
marcado pela dor da Paixão e 
quem contempla se encanta. 
Ela é inigualável, singular, não 
existe outra no Brasil”, contou 
o Padre Ivair Carolino. Nas 
contas do Reitor do Santuário 
Basílica, cerca de 25 mil pesso-
as passaram por ali durante o 
dia.

Indulgência Plenária

 O título de Basílica 
destaca o templo, sobretudo 
em três aspectos: o litúrgico, 
o eclesial e o artístico. Quanto 
ao aspecto litúrgico, a Basílica 
deve ser centro vivo da cele-
bração dos Mistérios de Cristo, 
diferenciando-se pelo esmero 
na preparação dos mesmos, 
tendo cuidado no estrito cum-
primento das normas litúr-
gicas, evitando os exageros e 
desvirtuações. 
 Importante, também, 
é o aspecto penitencial da Li-
turgia nas basílicas. Elas se 
tornam um local privilegiado 
da misericórdia de Deus, en-
quanto recebem, pelo ato de 
sua criação, o beneplácito das 
indulgências plenárias em vá-
rias datas, como no aniversá-

rio da sua Dedicação (30 
de maio), na festa litúr-
gica do seu titular (14 de 
setembro); na solenidade 
dos Santos Apóstolos São 
Pedro e São Paulo (29 de 
junho); no aniversário da 
concessão do título (06 de 
agosto). 
 Além dessas datas, a 
Santa Sé concede ao Bispo local 
o direito de escolher outro dia 
e assim, determinamos que, 
em Liberdade, seja o primei-
ro domingo de setembro 
de cada ano, quando ocorre 
a abertura do Jubileu, com o 
translado da imagem votiva do 
Bom Jesus, da Vargem para o 
Santuário. Da mesma forma, 
é concedido aos fiéis que, na 
impossibilidade de compare-
cer a uma dessas datas, possa 
escolher ele mesmo um dia 
para visitar a Basílica e lucrar 
a indulgência, o que significa, 
na prática, que todos os dias 
do ano são dias de indulgência 
plenária nas igrejas basilicais.
 Em todos estes casos, 
para obter o mencionado be-
nefício espiritual, o fiel deve 
cumprir as costumeiras condi-
ções, que são: rezar ao menos 
o Pai Nosso, recitar o Creio, 
fazer a Confissão sacramental, 
receber a Comunhão Eucarís-
tica e rezar pelas intenções do 
Papa.
 Vale destacar que o 
título de Basílica é o mais ele-
vado que uma igreja pode ter, 
depois da Catedral. Represen-
ta uma dignidade que os Papas 
dão com o objetivo de destacar 
a importância daquele edifí-
cio sagrado, pela veneração 
e apreço que lhe atribuem os 
fiéis, a importância histórica 
e a beleza artística de sua ar-
quitetura, e demais elementos 
decorativos, como esculturas, 
entalhes, retábulos, pinturas e 
outros.

O Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento fica na
Rua Dr. Antônio Lage, 86 – Centro / Liberdade (MG)

Instalação da primeira Basílica da Arquidiocese de Juiz de Fora
Fotos: Danielle Quinelato
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Mensagem do Papa Francisco para
o Dia Mundial das Missões

Catequese do Papa

Juntamente com os jovens, levemos o Evangelho a todos

Queridos jovens,

 Juntamente con-
vosco desejo refletir so-
bre a missão que Jesus 
nos confiou. Apesar de me 
dirigir a vós, pretendo in-
cluir todos os cristãos, que 
vivem na Igreja a aventu-
ra da sua existência como 
filhos de Deus. O que me 
impele a falar a todos, 
dialogando convosco, é a 
certeza de que a fé cristã 
permanece sempre jovem, 
quando se abre à missão 
que Cristo nos confia. “A 
missão revigora a fé”: es-
crevia São João Paulo II, 
um Papa que tanto amava 
os jovens e, a eles, muito 
se dedicou.
 O Sínodo que ce-
lebraremos em Roma no 
próximo mês de outubro, 
mês missionário, dá-nos 
oportunidade de entender 
melhor, à luz da fé, aquilo 
que o Senhor Jesus quer 
dizer a vós, jovens, e, atra-
vés de vós, às comunida-
des cristãs.

A vida é uma missão

 Todo o homem e 
mulher é uma missão, e 
esta é a razão pela qual se 
encontra a viver na terra. 
Ser atraídos e ser envia-
dos são os dois movimen-
tos que o nosso coração, 
sobretudo quando é jovem 
em idade, sente como for-
ças interiores do amor que 
prometem futuro e impe-
lem a nossa existência 
para a frente. Ninguém, 
como os jovens, sente 
quanto irrompe a vida e 
atrai. Viver com alegria a 
própria responsabilidade 
pelo mundo é um grande 
desafio. Conheço bem as 
luzes e as sombras de ser 
jovem e, se penso na mi-
nha juventude e na minha 
família, recordo a intensi-
dade da esperança por um 
futuro melhor. O fato de 
nos encontrarmos neste 
mundo sem ser por nossa 
decisão faz-nos intuir que 

há uma iniciativa que nos 
antecede e faz existir. Cada 
um de nós é chamado a re-
fletir sobre esta realidade: 
“Eu sou uma missão nesta 
terra, e para isso estou nes-
te mundo”.

Anunciamo-vos
Jesus Cristo

 A Igreja, ao anun-
ciar aquilo que gratuita-
mente recebeu (cf. Mt 10, 
8; At 3, 6), pode partilhar 
convosco, queridos jovens, 
o caminho e a verdade que 
conduzem ao sentido do vi-
ver nesta terra. Jesus Cris-
to, morto e ressuscitado 
por nós, oferece-Se à nossa 
liberdade e desafia-a a pro-
curar, descobrir e anunciar 
este sentido verdadeiro e 
pleno. Queridos jovens, 
não tenhais medo de Cristo 
e da sua Igreja! Neles, está 
o tesouro que enche a vida 
de alegria. Digo-vos isto 
por experiência: graças à 
fé, encontrei o fundamento 
dos meus sonhos e a força 
para os realizar. Vi muitos 
sofrimentos, muita pobreza 
desfigurar o rosto de tantos 
irmãos e irmãs. E, todavia, 
para quem está com Jesus, 
o mal é um desafio a amar 
cada vez mais. Muitos ho-
mens e mulheres, muitos 
jovens entregaram-se ge-
nerosamente, às vezes até 
ao martírio, por amor do 
Evangelho ao serviço dos 
irmãos. A partir da cruz de 
Jesus, aprendemos a lógi-
ca divina da oferta de nós 
mesmos (cf. 1 Cor 1, 17-25) 
como anúncio do Evange-
lho para a vida do mundo 
(cf. Jo 3, 16). Ser inflamados 
pelo amor de Cristo conso-
me quem arde e faz crescer, 
ilumina e aquece a quem 
se ama (cf. 2 Cor 5, 14). Na 
escola dos santos, que nos 
abrem para os vastos ho-
rizontes de Deus, convido-
vos a perguntar a vós mes-
mos em cada circunstância: 
“Que faria Cristo no meu 
lugar?”

Transmitir a fé

 Pelo Batismo, tam-
bém vós, jovens, sois mem-
bros vivos da Igreja e, jun-
tos, temos a missão de levar 
o Evangelho a todos. Estais 
a desabrochar para a vida. 
Crescer na graça da fé, que 
nos foi transmitida pe-
los sacramentos da Igreja, 
integra-nos num fluxo de 
gerações de testemunhas, 
onde a sabedoria daqueles 
que têm experiência se tor-
na testemunho e encoraja-
mento para quem se abre 
ao futuro. E, por sua vez, a 
novidade dos jovens torna-
se apoio e esperança para 
aqueles que estão próximos 
da meta do seu caminho. 
Na convivência das várias 
idades da vida, a missão da 
Igreja constrói pontes in-
tergeracionais, nas quais a 
fé em Deus e o amor ao pró-
ximo constituem fatores de 
profunda união.
 Por isso, esta trans-
missão da fé, coração da 
missão da Igreja, verifica-
se através do “contágio” do 
amor, onde a alegria e o en-
tusiasmo expressam o sen-
tido reencontrado e a pleni-
tude da vida. A propagação 
da fé por atração requer 
corações abertos, dilatados 
pelo amor. Ao amor, não se 
pode colocar limites: for-
te como a morte é o amor 
(cf. Ct 8, 6). E tal expan-
são gera o encontro, o tes-
temunho, o anúncio; gera 
a partilha na caridade com 
todos aqueles que, longe da 
fé, se mostram indiferentes 
e, às vezes, impugnadores 
e contrários à mesma. Am-
bientes humanos, culturais 
e religiosos ainda alheios ao 
Evangelho de Jesus e à pre-
sença sacramental da Igreja 
constituem as periferias ex-
tremas, os “últimos confins 
da terra”, aos quais, desde 
a Páscoa de Jesus, são en-
viados os seus discípulos 
missionários, na certeza de 
terem sempre com eles o 
seu Senhor (cf. Mt 28, 20; 
At 1, 8). Nisto consiste o 

que designamos por missio 
ad gentes. A periferia mais 
desolada da humanidade 
carente de Cristo é a indife-
rença à fé ou mesmo o ódio 
contra a plenitude divina 
da vida. Toda a pobreza 
material e espiritual, toda a 
discriminação de irmãos e 
irmãs é sempre consequên-
cia da recusa de Deus e do 
seu amor.
 Hoje para vós, que-
ridos jovens, os últimos 
confins da terra são mui-
to relativos e sempre fa-
cilmente “navegáveis”. O 
mundo digital, as redes so-
ciais, que nos envolvem e 
entrecruzam, diluem fron-
teiras, cancelam margens 
e distâncias, reduzem as 
diferenças. Tudo parece es-
tar ao alcance da mão: tudo 
tão próximo e imediato... E, 
todavia, sem o dom que in-
clua as nossas vidas, pode-
remos ter miríades de con-
tatos, mas nunca estaremos 
imersos numa verdadeira 
comunhão de vida. A mis-
são até aos últimos confins 
da terra requer o dom de 
nós próprios na vocação 
que nos foi dada por Aquele 
que nos colocou nesta terra 
(cf. Lc 9, 23-25). Atrevo-me 
a dizer que, para um jovem 
que quer seguir Cristo, o es-
sencial é a busca e a adesão 
à sua vocação.

Testemunhar o amor

 Agradeço a todas as 
realidades eclesiais que vos 
permitem encontrar, pesso-
almente, Cristo vivo na sua 
Igreja: as paróquias, as as-
sociações, os movimentos, 
as comunidades religiosas, 
as mais variadas expres-
sões de serviço missionário. 
Muitos jovens encontram, 
no voluntariado missioná-
rio, uma forma para servir 
os “mais pequenos” (cf. Mt 
25, 40), promovendo a dig-
nidade humana e testemu-
nhando a alegria de amar 
e ser cristão. Estas experi-
ências eclesiais fazem com 
que a formação de cada um 

não seja apenas prepara-
ção para o seu bom-êxito 
profissional, mas desen-
volva e cuide um dom do 
Senhor para melhor ser-
vir aos outros. Estas lou-
váveis formas de serviço 
missionário temporâneo 
são um começo fecundo 
e, no discernimento voca-
cional, podem ajudar-vos 
a decidir pelo dom total de 
vós mesmos como missio-
nários.
 De corações jo-
vens, nasceram as Ponti-
fícias Obras Missionárias, 
para apoiar o anúncio do 
Evangelho a todos os po-
vos, contribuindo para o 
crescimento humano e 
cultural de muitas popula-
ções sedentas de Verdade. 
As orações e as ajudas ma-
teriais, que generosamen-
te são dadas e distribuídas 
através das POMs, ajudam 
a Santa Sé a garantir que, 
quantos recebem ajuda 
para as suas necessidades, 
possam, por sua vez, ser 
capazes de dar testemunho 
no próprio ambiente. Nin-
guém é tão pobre que não 
possa dar o que tem e, ain-
da antes, o que é. Apraz-
me repetir a exortação que 
dirigi aos jovens chilenos: 
“Nunca penses que não 
tens nada para dar, ou que 
não precisas de ninguém. 
Muita gente precisa de ti. 
Pensa nisso! Cada um de 
vós pense nisto no seu co-
ração: muita gente precisa 
de mim”.
 Queridos jovens, 
o mês missionário de ou-
tubro, em que tem lugar 
o Sínodo a vós dedicado, 
é mais uma oportunidade 
para vos tornardes discí-
pulos missionários cada 
vez mais apaixonados por 
Jesus e pela sua missão 
até aos últimos confins 
da terra. A Maria, Rainha 
dos Apóstolos, aos Santos 
Francisco Xavier e Teresa 
do Menino Jesus, ao Beato 
Paulo Manna, peço que in-
tercedam por todos nós e 
sempre nos acompanhem.

21 de outubro de 2018
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 A Fundação Maria 
Mãe, mantenedora da Obra 
dos Pequeninos de Jesus, 
está precisando de um pro-
tético e de um dentista para 
trabalharem, de forma vo-
luntária, em seu consultó-
rio odontológico. O princi-
pal serviço realizado nesse 
setor é a colocação de pró-
teses, e são muitos os aten-
didos da instituição que 
precisam ter o tratamento 
finalizado.
 Os profissionais po-
derão atender de acordo 
com a sua disponibilidade 
de horário, bastando passar 

tal informação à diretoria 
da Fundação Maria Mãe, 
que é quem faz as marca-
ções junto aos pequeninos. 
O trabalho da clínica de 
odontologia é mais um dos 
diversos serviços oferecidos 
pela obra, mas destaca-se 
pela possibilidade de resga-
tar a autoestima das pesso-
as em situação de rua.
 Os interessados em 
ajudar a instituição podem 
entrar em contato através 
do telefone (32) 3212-5072. 
A sede da Fundação fica na 
Rua 31 de Maio, 52 - Bairro 
Ladeira.

Fundação Maria Mãe 
precisa de dentista e 
protético voluntários

 A Comissão de Bens 
Culturais da Igreja do Re-
gional Leste 2 (Minas Ge-
rais e Espírito Santo) da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, em par-
ceria com a PUC Minas, re-
aliza entre os dias 22 e 25 
de outubro, em Belo Hori-
zonte (MG), o 5º Seminá-
rio Igreja e Bens Culturais 
– Evangelização e Preser-
vação.
 O seminário irá 
reunir bispos, padres, 
religiosos(as), arquitetos, 
arquivistas, bibliotecários, 
restauradores, pesquisa-
dores e estudantes em um 
espaço para debates, pales-
tras, exposições de temas 
com legislação vigente, se-
gurança das peças sacras, 
conservação de edificações 
e acervos e preservação de 
documentos, além de vi-

sitas guiadas à Igreja São 
José, em Belo Horizonte, 
e ao Santuário do Senhor 
Bom Jesus de Matosinhos, 
em Congonhas do Campo. 
 O Arcebispo Metro-
politano de Juiz de Fora e 
Vice-Presidente da Comis-
são de Bens Culturais da 
Igreja do Leste 2, Dom Gil 
Antônio Moreira, faz um 
convite a todas as pessoas 
interessadas na salvaguar-
da, preservação e conser-
vação do Bens Culturais da 
Igreja a participarem do 
Seminário.
 O evento será reali-
zado na Unidade Coração 
Eucarístico, da PUC Minas. 
A hospedagem indicada 
aos participantes é a Casa 
de Retiros São José. O in-
vestimento é de R$230,00 
até o dia 10 de outubro e 
R$115,00 para estudantes.

Outras informações: cnbbleste2.org.br

Regional Leste 2 promove
5º Seminário Igreja e Bens Culturais

Fonte: CNBB Leste 2

 No último mês de 
setembro, a Paróquia San-
ta Luzia comemorou seus 
70 anos de evangelização 
no bairro de mesmo nome. 
Para celebrar, houve mis-
sas durante quatro dias 
consecutivos, de 20 a 23 de 
setembro. Para fechar as 
comemorações do jubileu 
de 70 anos, no domingo foi 
realizada uma grande fes-
ta, com brincadeiras para 
as crianças e almoço para 
comunidade. Além disso, a 
missa solene foi presidida 
pelo Arcebispo Metropoli-
tano, Dom Gil Antônio Mo-
reira.
 A paróquia, hoje, 
conta com seis capelas e vá-
rias atividades na comuni-
dade, como: dança de salão, 
curso de pintura, corte e 
costura, terço das mães que 
oram pelos filhos, grupo de 
oração Jardim das Olivei-

ras e missas quase todos os 
dias da semana.
 Fundada em 24 de 
setembro de 1948, teve seu 
início a partir uma terra que 
foi doada ao então Padre 
Gustavo Freire. Foi cons-
truída uma capela, onde foi 
fundada a paróquia consa-
grada a Nossa Senhora das 
Graças. Padre Helvécio foi 

o responsável por formar 
uma comunidade, partici-
pando de vários movimen-
tos com o povo.
 A Paróquia Santa 
Luzia fica localizada na rua 
Ingrácia Pinheiro, 160 – 
Bairro Santa Luzia, em Juiz 
de Fora. Já o Santuário fica 
na rua Ibitiguaia, 440, tam-
bém no mesmo bairro.

Paróquia Santa Luzia completa
70 anos de fundação
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Uma Igreja sempre em Missão

 Entre os dias 25 e 
27 de setembro, o Vicariato 
Episcopal para o Mundo da 
Caridade da Arquidiocese 
de Juiz de Fora promoveu 
a oitava edição do Seminá-
rio da Caridade. O evento 
foi realizado no Instituto 
Padre João Emílio, com o 
tema “Sal da terra e luz do 
mundo” (Mt 5,13).
 A programação 
teve início no dia 25 com 
a palestra de David Ma-

çaneiro, que falou sobre 
“Uma visão de Paulo como 
leigo e missionário”. No 
dia seguinte, o tema abor-
dado foi o “Ano do Laica-
to”, na palestra conduzida 
por Robson Ribeiro.  O en-
cerramento do seminário 
se deu com a celebração 
da Santa Missa dedicada a 
São Vicente de Paulo, pre-
sidida pelo Arcebispo Me-
tropolitano Dom Gil Antô-
nio Moreira.

Arquidiocese promove
8º Seminário da Caridade

 O Conselho Missio-
nário Diocesano (COMI-
DI), que acompanha o IAM 
(Infância e Adolescência 
Missionária), convida to-
das as paróquias da Ar-
quidiocese para participar 
do EFAIM (Encontro de 
formação para assessores 
da Infância e adolescência 
missionária), nos próxi-
mos dias 10 e 11 de novem-
bro. Será um momento for-
mativo para conhecer esse 
trabalho importante para 
nossa Igreja.
 A participação é 
aberta para quem conhece 
o IAM, além de jovens, ca-
sais, catequistas, ministros, 
agentes de pastorais, que 
tenham mais de 16 anos de 
idade e estejam dispostos a 
conhecer e trabalhar com a 

IAM.
 A taxa de inscrição 
é de R$ 40,00 (quarenta 
reais) para as despesas, 
com direito a hospedagem 
e alimentação. As inscri-
ções estão abertas desde o 
dia 07 de agosto e irá até o 
dia 15 de outubro. As fichas 
deverão ser entregues no 
Centro Pastoral aos cuida-
dos de Ana Maria e a taxa 
de inscrição será paga di-
retamente na tesouraria da 
Cúria Metropolitana.
 O COMIDI é (Con-
selho Missionário Diocesa-
no), que tem como objetivo 
animar nossa Igreja parti-
cular e organizar o Povo de 
Deus, para que seja desper-
tado e assume sua vocação 
e responsabilidade missio-
nária.

COMIDI realiza formação 
para Assessores da Infância e 

Adolescência Missionária

 O Tribunal Ecle-
siástico Interdiocesano 
coloca em prática a justiça ca-
nônica. Semelhante a um tri-
bunal civil. É local de resolu-
ção de conflitos entre pessoas 
da Igreja, por meios jurídicos. 
A maior parte dos processos é 
de nulidade de casamentos.
 O Tribunal de Juiz de 
Fora reúne as três dioceses da 
Província Eclesiástica: a Ar-
quidiocese de Juiz de Fora, 
a Diocese de Leopoldina e a 
Diocese de São João del-Rei.
 No setor trabalham 
um Notário, Robson Ribeiro 
de Oliveira Castro - responsá-
vel pelo registro das perguntas 
do Juiz Auditor e dos depoi-
mentos - e um Vigário Judi-
cial, o Pe Geraldo Luiz Alves 
Silva - que preside o Tribunal. 
Porém, existem outros mem-
bros que atuam diretamente 
no julgamento que trabalham 
somente quando há demanda, 
como os Defensores do Víncu-
lo, os Peritos e os Auditores.
 Todo o processo cor-
re em segredo de justiça. Vale 
destacar que nenhum poder 
civil tem acesso aos processos 
do Tribunal Eclesial, porque é 
uma outra esfera. 
 Esse trabalho ainda 
não é muito difundido. Houve 
uma abertura maior dos tri-
bunais no final de 2015, quan-
do o Papa Francisco lançou 
um documento dando mais 
autonomia aos processos. Em 
vista disso, o número de pro-
cessos mais que duplicou em 
nossa Província Eclesiástica.
 Em Juiz de Fora, o tri-
bunal existe desde 2004. Até 
hoje, mais de 600 processos 
foram abertos e estima-se que 

A Cúria da Arquidiocese de Juiz de Fora:
O Tribunal Eclesiástico

 O horário de funcionamento do Tribunal é de 
9h às 12h e de 13h às 17h, mas o contato pode ser feito 
pelo telefone (32) 3229-5450 ou por e-mail:

tribunal@arquidiocesejuizdefora.org.br

Sala de espera do Tribunal Eclesiástico

400 deles já foram concluí-
dos. 

Quais são os trâmites da 
nulidade matrimonial?

 A Igreja não anula um 
casamento, mas ela pode de-
clarar que aquele casamento 
foi nulo, porque faltou algum 
elemento. Para isso, é preciso 
fazer uma investigação, e esse 
é o papel do Tribunal Ecle-
siástico. A nulidade significa 
que o casamento não existiu 
de fato. 
 O Notário do Tribunal 
Eclesiástico, Robson Ribeiro, 
conta que, para entrar com 
um pedido, seu proponente 
precisa contar a história do 
relacionamento e o que acon-
teceu para não ter dado certo. 
A partir do relato, o Vigário 
Judicial faz uma análise e con-
fere se há fundamento. 
 Aberto o processo, 
apresentam-se testemunhas 

que acompanharam a vida 
dos cônjuges e o defensor 
do vínculo aplica questioná-
rios junto aos envolvidos. Há 
também a participação de um 
profissional de Psicologia que 
dá as suas contribuições e, em 
média, dois anos depois, o 
processo chega ao final para 
julgamento. 
 As pessoas procuram 
o Tribunal, normalmente, por 
desejarem reconciliar-se com 
Deus. Nesse setor, elas par-
tilham as situações que vive-
ram, suas histórias, e têm os 
seus casos analisados. 
 O Arcebispo metro-
politano de Juiz de Fora, Dom 
Gil Antônio Moreira, fala de 
trabalho pastoral. “A finali-
dade do direito canônico, em 
primeiro lugar, é a caridade, 
mas ela não dispensa a justiça. 
Então, por isso, é um trabalho 
pastoral. Seja para absolver, 
seja para punir, ele visa o bem 
das pessoas”.
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Homenagem Especial

Dom José Aristeu Vieira
Bispo Diocesano de Luz (MG)

Colaboração: Robson Oliveira

Dom José Aristeu Vieira. Fotos: Divulgação

 Nascido em 14 de 
julho de 1952, natural do 
Distrito de São Gregório, 
município de Rio Vermelho 
(MG), é filho de Manoel Go-
mes Pereira e Maria Romana 
Vieira.
 Teve sua formação 
no Seminário da Arquidioce-
se de Diamantina (MG), sen-
do ordenado sacerdote em 13 
de outubro de 1979, em Co-
luna (MG). Em sua trajetória 
presbiteral de 35 anos, exer-
ceu diferentes atividades pas-
torais. Entre tantos cargos, 
destaca-se a coordenação da 
Pastoral Vocacional do Re-
gional Leste 2 e membro do 
Grupo de Animação e Re-
flexão Vocacional (GAV) da 
CNBB. No período de 2003 
a 2006, esteve como Presi-
dente da Comissão de Pres-
bíteros no Regional Leste 2. 
Em 2007, foi eleito membro 
Permanente do Conselho Ge-
ral do Prado, residindo em 
Lyon, na França, até 2013.
 Foi nomeado Bis-

po da Diocese de Luz (MG) 
pelo Papa Francisco, em 25 
de fevereiro de 2015. Sua 
ordenação episcopal ocorreu 
no Santuário São Geraldo, na 
cidade de Curvelo (MG), no 
dia 02 de maio seguinte. Es-
colheu o lema episcopal “Un-
gido para evangelizar os po-
bres” (Lc 4,18). Seu sagrante 
principal foi Dom João Bos-
co Oliver de Faria, então Ar-
cebispo de Diamantina, ten-
do como co-sagrantes Dom 
Esmeraldo Barreto de Farias, 
Dom Geraldo Vieira Gusmão 
e Dom Marcello Romano.
 Em 14 de junho 
de 2015, na cidade de Luz 
(MG), Dom José Aristeu 
Vieira foi empossado cano-
nicamente, diante de mais de 
seis mil fiéis e autoridades 
católicas, sendo sagrado pelo 
Arcebispo Metropolita Dom 
Walmor Oliveira de Azeve-
do, da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, começando assim  
seu pastoreio na referida 
Diocese.


