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Semana Santa tem intensa programação na Catedral
Cerca de 30 mil pessoas participaram das celebrações ao longo da semana,
além das programações nas demais paróquias da Arquidiocese
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Vigília Pascal na Catedral Metropolitana, com a participação de centenas de fiéis. Foto: Danielle Quinelato

Padre Antônio Camilo
é homenageado na
Câmara Municipal

Missionários da Arquidiocese
visitam casas e levam doações
ao Haiti
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Paróquia Santo Antônio
do Paraibuna prepara
festa do Padroeiro
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Catequese do Papa
Leia nesta edição
a Mensagem do
Papa Francisco para o
Dia Mundial das
Comunicações 2019
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Editorial
Jesus Cristo Ressuscitou: comunique esta Verdade
Padre Antônio Camilo de Paiva
Editor Chefe

A Páscoa é a principal celebração do Ano
Litúrgico. Nela, a Igreja
comunica a Ressurreição
do Senhor no terceiro dia.
Ela é a memória da ação
redentora que o Senhor
nos ofertou. Como Esposa de Cristo, a Igreja tem
a obrigação de comunicar
esta Boa Nova a todas as
nações. Aliás, São Pedro,
o primeiro Papa, nos alerta
no livro dos Atos dos Apóstolos que comunicar Cristo
Ressuscitado foi um pedido
do Próprio Cristo a eles, os
Apóstolos: “Mas Deus o
ressuscitou ao terceiro dia
e permitiu que aparecesse,
não a todo o povo, mas às
testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que
comemos e bebemos com
ele, depois que ressuscitou.
Ele nos mandou pregar ao
povo e testemunhar que é
ele quem foi constituído
por Deus juiz dos vivos e
dos mortos” (Cf. At 10, 4042).
Neste sentido, desde o princípio, os Católicos
usam várias linguagens para
comunicar Cristo Ressuscitado. A liturgia Católica é
permeada de símbolos que
expressam essa Verdade.
Basta pensar na celebração
do Sábado Santo para concluir a riqueza dos símbolos: o fogo, a água, o Círio,
as velas, os sinos, a flores. A
linguagem bíblica enquanto

alusão ao sepulcro vazio, à
cruz vazia, mas, sobretudo
a Cristo “o nosso Cordeiro
Pascal, foi imolado” (Cf. 1
Cor 5, 7). De fato, o símbolo central da história da salvação – o Cordeiro Pascal
– é identificado em Jesus,
chamado preciosamente “o
nosso Cordeiro Pascal”.
A noção de Cordeiro Pascal parte da Páscoa hebraica, memorial da
libertação da escravidão
do Egito, que previa anualmente o rito da imolação
do cordeiro, um cordeiro por família, segundo a
prescrição de Moisés. É
no mistério da sua Paixão
e Morte, que Jesus Cristo
revela-Se como o Cordeiro
de Deus “imolado” na cruz
para tirar os pecados do
mundo. Sua morte se deu
às 15h (três horas da tarde), hora em que se imolava os cordeiros no Templo
de Jerusalém. Entretanto,
Ele - Jesus Cristo - já tinha
antecipado o sentido deste seu sacrifício durante a
Última Ceia, substituindoSe – sob os sinais do pão
e do vinho – aos alimentos
rituais da refeição na Páscoa hebraica. Assim, Jesus
Cristo cumpriu a tradição
da antiga Páscoa e transformou-a na sua Páscoa. Eis a
comunicação que a Igreja
faz há mais de 2.000 anos.
Feliz Páscoa!
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Padre Antônio Camilo é homenageado na
Câmara Municipal de Juiz de Fora
No último dia 25 de
abril, o Padre Antônio Camilo
de Paiva recebeu, da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, a
Medalha do Mérito Legislativo. O sacerdote foi homenageado na categoria “Meio
Ambiente” devido aos trabalhos que conduz na Paróquia
Santa Rita de Cássia do Bairro Bonfim, relacionados ao
recolhimento de lixo, reciclagem e reutilização da água da
chuva.
Instituída pela resolução 1.201 de 12 de janeiro de
2007, a Medalha do Mérito Legislativo “reconhece pessoas
físicas ou jurídicas, nacionais
ou estrangeiras, que tenham
se destacado pelos relevantes
serviços prestados à sociedade em sua área de atuação”. A
sessão solene marcará os 166

anos da Câmara Municipal e
está marcada para as 19h30,
no Plenário do Legislativo. O
endereço é Rua Halfeld, 955,
3º andar – Centro.
Vale lembrar que,
além de Administrador da
Paróquia Santa Rita, Padre

Camilo é o Vigário Episcopal
para Educação, Comunicação
e Cultura da Arquidiocese de
Juiz de Fora. O presbítero é
o Coordenador da Pastoral da
Comunicação, Diretor da Rádio Catedral e Editor Chefe
do Jornal Folha Missionária.
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Palavra do Pastor

Círio Pascal: sinal do Cristo Ressuscitado
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

A grande vela ilumi- e ômega, a primeira e a última nossas estão desimpedidas para

Ao chegar a este estágio

nará nossas igrejas pelos próxi- letras do alfabeto grego, pois, praticar as boas obras. A cabeça da história da humanidade, venmos quarenta dias, no chamado nesta noite, mais que em todas está curada e livre para dirigir do oposições e agressões à Sua
Tempo Pascal, até a Festa da as demais, proclamamos que todos os movimentos do corpo Igreja, não tenhamos medo, pois
Ascensão do Senhor. Ao com- Cristo é o princípio e o fim de de Jesus e nosso, para pensar e Ele venceu o pecado e a morte
por o Círio, depois de benzer o todas as coisas. Por fim, mar- ensinar as verdades da fé.
Fogo Novo, fazemos incisões camos este belo símbolo com

para sempre. Diante de tantas

Esta é a nossa Páscoa, situações difíceis, às vezes de

significativas com cinco cravos, os numerais do ano em curso, que nos dá força para enfren- violência terrível, continuemos
contendo grãos de incenso que 2019, proclamando a nossa fé tar não somente as dificuldades a propagar que o bem vencerá o
simbolizam o perfume de mirra na história e na perpetuidade do criadas à Igreja por incrédulos mal, a graça vencerá o pecado e
e aloés (cf Jo 19,39) com que amor de Jesus. Celebrando mais ou opositores, mas também a vida vencerá a morte.
Durante a Vigília Pas- José de Arimatéia e Nicode- uma Páscoa, podemos procla- agir de forma transformadora
São Paulo, enfrentando
cal, realizada no Sábado Santo mos envolveram o corpo de Je- mar jubilosos: “Até aqui, o Se- na sociedade de hoje, marcada oposições e perseguições em
e chamada a “mãe de todas as sus e que penetraram nas cinco nhor nos ajudou” (I Sam 7, 12), por tantos problemas sociais - seu tempo, afirmou: “Por amor
vigílias”, as trevas vão, aos pou- chagas de Cristo (dos pés, das como afirmara Samuel, vitorio- a fome e a pobreza, a falta de de Ti somos entregues à morte
cos, dando lugar à luz que se mãos, do peito e da cabeça fe- so, aos filhos de Israel, depois condições dignas para tantos, todos os dias; fomos consideacende à porta da igreja. O Círio rida por duros espinhos), bem de enfrentar terríveis guerras o desemprego criado por irresPascal, aceso no início da litur- como recordam o perfume que dos filisteus contra o Povo de ponsabilidades políticas e pela
gia, é uma imagem simbólica do as Santas Mulheres levaram ao Deus.
corrupção - e por perigos graCristo Ressuscitado. Representa sepulcro na manhã da ressurreiPela ressureição, os pés ves contra a família e aos bons

rados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as
coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos

a luz do Filho de Deus, que vai ção (cf Lc 24, 1).
de Cristo e os nossos estão livres costumes, propagados por ideo- amou” (Rom 8, 36-37).
vencendo as trevas do templo e
Também assinalamos o e curados para prosseguir os ca- logias ateias e agressivas à prea todos ilumina.
Círio Pascal com as letras alfa minhos da fé. Suas mãos e as gação de Cristo.
Feliz Páscoa!

Inscrições abertas para Retiro de
Casais Restaurados pelo Amor

Estão abertas as inscrições
para o retiro de casais “Restaurados
pelo Amor”, do Projeto Casais Renovados. O encontro é aberto para
todos os casais, inclusive de segunda união, ele acontece nos dias 18 e
19 de maio. Seu início será às 8h do
sábado e termino às 17h com santa
missa.
Com o objetivo de trabalhar o amor, que os casais podem
ter desgastado ao longo do tempo,
busca resgatar três pontos fundamentais: diálogo, oração conjugal e
romantismo. “Isso para que o casal

possa readquirir a capacidade de
amar”, conta Bruno Carvalho, um
dos coordenadores.
As inscrições podem ser
feitas em contato com os coordenadores ou na Loja Angelus, no
centro da cidade. O valor do investimento é de 120 por casal. Miriam
Carvalho, que também coordena o
projeto, explica que esse valor é cobrado para custear toda a alimentação e também o aluguel do espaço.
A loja Angelus fica na
Galeria Marechal Center, 444, loja
229.

Arcebispo Metropolitano celebra Páscoa
com pessoas em situação de rua
Na manhã do último dia
23 de abril, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil
Antônio Moreira, presidiu Santa
Missa na Fundação Maria Mãe. A
instituição, que é a mantenedora
da Obra dos Pequeninos de Jesus,
acolhe todos os dias dezenas de
pessoas em situação de rua, oferecendo café da manhã, espaço para
banho, corte de cabelo, roupas e
atendimentos odontológico, psicológico e de assistência social.
O Padre Erélis Camilo
Resende de Paiva, que é Diretor
Espiritual da Fundação, concelebrou com o Arcebispo. A Eucaristia ainda contou com o auxílio do
Diácono Adelmo Resende Carvalho e do candidato ao Diaconato
Permanente José Aparecido Nascimento Rocha. Além dos beneficiados, participaram da celebração os
funcionários e voluntários da instituição social e o vereador Marlon
Siqueira.
Dom Gil deu início à
Santa Missa com o abraço da paz,
pedindo aos presentes que desejassem uns aos outros “Feliz Páscoa”.
Durante a Liturgia da Palavra, o
pastor explicou a Primeira Leitura
retirada dos Atos dos Apóstolos (cf.
At 2,36-41), livro que, segundo ele,
conta a história do início da Igreja,

após a ressurreição de Cristo.
Em sua homilia, o Arcebispo falou do Evangelho do dia
(cf. Jo 20,11-18), no qual Jesus se
revelou a Maria Madalena, dando
destaque à relação pessoal que o Filho de Deus tem com cada cristão.
“Jesus não nos trata apenas como
grupo, não só como comunidade,
mas cada um de nós pode ter uma
relação pessoal com Ele. Por isso
Jesus tratou Maria pelo nome e
trata você também pelo nome. Ele
conhece o seu nome, o seu rosto,
o seu jeito, as suas ‘nervosias’ e os
seus arrependimentos. Ele conhece
o seu jeito de amá-Lo e de amar o
próximo”.
Dom Gil ainda afirmou que Cristo
Ressuscitado é o princípio da Igreja. “Se você acredita nessa verdade,
pode bater no peito e dizer ‘eu sou
católico, eu sou cristão, eu acompanho Jesus, eu acredito na verdade relatada na Sagrada Escritura’.
Para nós, meus irmãos, a ressurreição é muito importante, porque ela

é princípio da Igreja, da nossa vida
junto de Deus e da nossa relação
pessoal com Jesus”, completou.
Após a bênção final, a presidente
da Fundação Maria Mãe, Vanessa Farnezi, tomou a palavra para
agradecer a todos os que ajudam
no trabalho desenvolvido junto aos
Pequeninos. “Mais uma vez, a gente pode contar com esses amigos,
com esses colaboradores, o que dá
esse impulso na Obra e fortalece
o nosso trabalho. Quando a gente
passa da Quaresma para a Páscoa
se torna mais forte, porque todos
nós aqui sofremos muito julgamento, muitas injustiças, e vendo o que
Cristo passou, fortalece que a gente
também vai vencer. Nenhuma verdade fica escondida e a gente dá
graças pela nossa fé católica, que
faz a gente reviver esses momentos, esses passos que Jesus deu, e
Ele foi vitorioso”, afirmou.
Após a Celebração Eucarística,
todos foram convidados a tomar o
café da manhã.
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Semana Santa tem intensa programação na Catedral
Cerca de 30 mil pessoas participaram das celebrações ao longo da semana,
além das programações nas demais paróquias da Arquidiocese
Na manhã do último
domingo, 21 de abril, o Arcebispo Metropolitano de Juiz
de Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, celebrou a Missa de
Páscoa na Catedral. O momento foi concelebrado pelo
Vigário Geral da Arquidiocese e Pároco da Catedral,
Monsenhor Luiz Carlos de
Paula, e contou com a participação do Diácono Waldeci
Rodrigues.
Em entrevista, Dom

Gil falou sobre a importância
desta celebração na vida dos
cristãos. “Hoje é dia de grande alegria, dia da Páscoa, o
domingo da Ressurreição do
Senhor, o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo.
Jesus ressuscitou verdadeiramente e os testemunhos dos
apóstolos e das santas mulheres são suficientes para
nós anunciarmos essa Verdade”.
O Arcebispo expli-

cou, ainda, sobre o significado da Páscoa. “Jesus ressuscitou e abriu para nós as portas
da eternidade. Por isso, não
pelos nossos merecimentos,
mas pelos seus merecimentos adquiridos na Cruz, agora somos felizes e podemos
ser recebidos na eternidade.
O túmulo de Cristo que foi
aberto é a porta do Céu para
todos que o seguem”.
Ao final da celebração, Dom Gil desejou uma

Feliz Páscoa para todas as de todas as idades, nesta que
pessoas presentes e seus fa- é a maior festa do calendário
miliares.
litúrgico da Igreja Católica.
Através de uma proFiéis celebraram
gramação intensa, foram oito
intensamente a
dias em que os fiéis marcaram presença nas celebraSemana Santa 2019
ções, missas, orações e refleCom a participação xões. Para sua boa realização,
de aproximadamente 30 mil o evento teve como destaque
fiéis, a Semana Santa da uma profunda comunhão enCatedral Metropolitana foi tre a comunidade, o clero, os
marcada por fé e devoção. agentes de pastorais e os coEstiveram presentes pessoas laboradores da igreja.

Alguns registros da Semana Santa 2019:
Fotos: Equipe de Comunicação da Arquidiocese

Procissão de Ramos - Catedral

Missa da Unidade - Catedral

Ofício de Trevas - São Mateus

Descendimento da Cruz - Catedral

Catequese do Papa

FOLHA MISSIONÁRIA

5

Mensagem do Santo Padre Francisco
para o Dia Mundial das Comunicações 2019
“‘Somos membros uns dos outros’ (Ef 4, 25): das comunidades das redes sociais à comunidade humana”
Queridos irmãos e irmãs!
Desde quando se tornou possível dispor da internet,
a Igreja tem sempre procurado
que o seu uso sirva o encontro
das pessoas e a solidariedade
entre todos. Com esta mensagem, gostaria de vos convidar
uma vez mais a refletir sobre
o fundamento e a importância
do nosso ser-em-relação e descobrir, nos vastos desafios do
atual panorama comunicativo,
o desejo que o homem tem de
não ficar encerrado na própria
solidão.
As metáforas da “rede”
e da “comunidade”
Hoje, o ambiente dos
mass-media é tão invasivo que
já não se consegue separar do
círculo da vida cotidiana. A
rede é um recurso do nosso
tempo: uma fonte de conhecimentos e relações outrora
impensáveis. Mas numerosos
especialistas, a propósito das
profundas transformações impressas pela tecnologia às lógicas da produção, circulação
e fruição dos conteúdos, destacam também os riscos que
ameaçam a busca e a partilha
de uma informação autêntica
à escala global. Se é verdade
que a internet constitui uma
possibilidade extraordinária
de acesso ao saber, verdade é
também que se revelou como
um dos locais mais expostos
à desinformação e à distorção
consciente e pilotada dos fatos e relações interpessoais, a
ponto de muitas vezes cair no
descrédito.
É necessário reconhecer que se, por um lado,
as redes sociais servem para
nos conectarmos melhor,
fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros, por outro,
prestam-se também a um uso
manipulador dos dados pessoais, visando obter vantagens
no plano político ou econômico, sem o devido respeito
pela pessoa e seus direitos. As
estatísticas relativas aos mais
jovens revelam que um em
cada quatro adolescentes está
envolvido em episódios de cyberbullying.
Na
complexidade

deste cenário, pode ser útil voltar a refletir sobre a metáfora
da rede, colocada inicialmente
como fundamento da internet
para ajudar a descobrir as suas
potencialidades positivas. A figura da rede convida-nos a refletir sobre a multiplicidade de
percursos e nós que, na falta de
um centro, uma estrutura de tipo
hierárquico, uma organização
de tipo vertical, asseguram a
sua consistência. A rede funciona graças à comparticipação de
todos os elementos.
Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora da rede lembra outra figura
densa de significados: a comunidade. Uma comunidade é tanto mais forte quando mais for
coesa e solidária, animada por
sentimentos de confiança e empenhada em objetivos compartilháveis. Como rede solidária, a
comunidade requer a escuta recíproca e o diálogo, baseado no
uso responsável da linguagem.
No cenário atual, salta
aos olhos de todos como a comunidade de redes sociais não
seja, automaticamente, sinônimo de comunidade. No melhor
dos casos, tais comunidades
conseguem dar provas de coesão
e solidariedade, mas frequentemente permanecem agregados
apenas indivíduos que se reconhecem em torno de interesses
ou argumentos caraterizados
por vínculos frágeis. Além disso, na social web, muitas vezes
a identidade funda-se na contraposição ao outro, à pessoa estranha ao grupo: define-se mais a
partir daquilo que divide do que
daquilo que une, dando espaço
à suspeita e à explosão de todo
o tipo de preconceito (étnico,
sexual, religioso, e outros). Esta
tendência alimenta grupos que
excluem a heterogeneidade,
alimentam no próprio ambiente
digital um individualismo desenfreado, acabando às vezes
por fomentar espirais de ódio.
E, assim, aquela que deveria ser
uma janela aberta para o mundo, torna-se uma vitrine onde se
exibe o próprio narcisismo.
A rede é uma oportunidade para promover o encontro
com os outros, mas pode também agravar o nosso autoisolamento, como uma teia de aranha
capaz de capturar. Os adolescen-

tes é que estão mais expostos à
ilusão de que a social web possa
satisfazê-los completamente a
nível relacional, até se chegar ao
perigoso fenômeno dos jovens
“eremitas sociais”, que correm
o risco de se alhear totalmente da sociedade. Esta dinâmica
dramática manifesta uma grave
ruptura no tecido relacional da
sociedade, uma laceração que
não podemos ignorar.
Esta realidade multiforme e insidiosa coloca várias
questões de caráter ético, social,
jurídico, político, econômico, e
interpela também a Igreja. Enquanto cabe aos governos buscar as vias de regulamentação
legal para salvar a visão originária de uma rede livre, aberta
e segura, é responsabilidade ao
alcance de todos nós promover
um uso positivo da mesma.
Naturalmente, não basta multiplicar as conexões para
ver crescer também a compreensão recíproca. Então, como
reencontrar a verdadeira identidade comunitária na consciência da responsabilidade que
temos uns para com os outros
inclusive na rede on-line?
Somos membros
uns dos outros
Pode-se esboçar uma
resposta a partir de uma terceira
metáfora – o corpo e os membros – usada por São Paulo para
falar da relação de reciprocidade entre as pessoas, fundada num organismo que as une.
“Por isso, despi-vos da mentira
e diga cada um a verdade ao seu
próximo, pois somos membros
uns dos outros” (Ef 4, 25). O
fato de sermos membros uns
dos outros é a motivação profunda a que recorre o Apóstolo
para exortar a despir-se da mentira e dizer a verdade: a obrigação de preservar a verdade
nasce da exigência de não negar
a mútua relação de comunhão.
Com efeito, a verdade revelase na comunhão; ao contrário,
a mentira é recusa egoísta de
reconhecer a própria pertença
ao corpo; é recusa de se dar aos
outros, perdendo assim o único
caminho para se reencontrar a si
mesmo.
A metáfora do corpo e
dos membros leva-nos a refletir

sobre a nossa identidade, que
se funda sobre a comunhão e a
alteridade. Como cristãos, todos
nos reconhecemos como membros do único corpo cuja cabeça
é Cristo. Isto ajuda-nos a não
ver as pessoas como potenciais
concorrentes, considerando os
próprios inimigos como pessoas. Já não tenho necessidade do
adversário para me autodefinir,
porque o olhar de inclusão, que
aprendemos de Cristo, faz-nos
descobrir a alteridade de modo
novo, ou seja, como parte integrante e condição da relação e
da proximidade.
Uma tal capacidade de
compreensão e comunicação
entre as pessoas humanas tem
o seu fundamento na comunhão
de amor entre as Pessoas divinas. Deus não é Solidão, mas
Comunhão; é Amor e, consequentemente,
comunicação,
porque o amor sempre comunica; antes, comunica-se a si
mesmo para encontrar o outro.
Para comunicar conosco e Se
comunicar a nós, Deus adaptaSe à nossa linguagem, estabelecendo na história um verdadeiro
e próprio diálogo com a humanidade.
Em virtude de termos
sido criados à imagem e semelhança de Deus, que é comunhão
e comunicação-de-Si, trazemos
sempre no coração a nostalgia de viver em comunhão, de
pertencer a uma comunidade.
Como afirma São Basílio, “nada
é tão específico da nossa natureza como entrar em relação uns
com os outros, ter necessidade
uns dos outros”.
O panorama atual convida-nos, a todos nós, a investir
nas relações, a afirmar – também na rede e através da rede
– o caráter interpessoal da nossa
humanidade. Por maior força
de razão nós, cristãos, somos
chamados a manifestar aquela
comunhão que marca a nossa
identidade de crentes. De fato,
a própria fé é uma relação, um
encontro; e nós, sob o impulso
do amor de Deus, podemos comunicar, acolher e compreender
o dom do outro e corresponderlhe.
É precisamente a comunhão à imagem da Trindade que
distingue a pessoa do indivíduo.
Da fé num Deus que é Trindade,

segue-se que, para ser eu mesmo, preciso do outro. Só sou
verdadeiramente humano, verdadeiramente pessoal, se me
relacionar com os outros. Com
efeito, o termo pessoa conota
o ser humano como “rosto”,
voltado para o outro, comprometido com os outros. A nossa
vida cresce em humanidade
passando do caráter individual
ao caráter pessoal; o caminho
autêntico de humanização vai
do indivíduo que sente o outro
como rival para a pessoa que
nele reconhece um companheiro de viagem.
Do “like” ao “amém”
A imagem do corpo e
dos membros recorda-nos que
o uso da social web é complementar do encontro em carne
e osso, vivido através do corpo, do coração, dos olhos, da
contemplação, da respiração
do outro. Se a rede for usada
como prolongamento ou expectação de tal encontro, então não se atraiçoa a si mesma
e permanece um recurso para
a comunhão. Se uma família
utiliza a rede para estar mais
conectada, para depois se encontrar à mesa e olhar-se olhos
nos olhos, então é um recurso.
Se uma comunidade eclesial
coordena a sua atividade através da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então
é um recurso. Se a rede é uma
oportunidade para me aproximar de casos e experiências
de bondade ou de sofrimento
distantes fisicamente de mim,
para rezar juntos e, juntos,
buscar o bem na descoberta
daquilo que nos une, então é
um recurso.
Assim, podemos passar do diagnóstico à terapia:
abrir o caminho ao diálogo, ao
encontro, ao sorriso, ao carinho... Esta é a rede que queremos: uma rede feita, não para
capturar, mas para libertar,
para preservar uma comunhão
de pessoas livres. A própria
Igreja é uma rede tecida pela
Comunhão Eucarística, onde
a união não se baseia nos gostos (“like”), mas na verdade,
no “amém” com que cada um
adere ao Corpo de Cristo, acolhendo os outros.
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A Cúria da Arquidiocese de Juiz de Fora:
Economato

O Código de Direito Canônico orienta sobre a
composição de uma Cúria
Diocesana. Uma das funções
obrigatórias que ele pontua
é o setor que vamos tratar
nesta edição e que dá continuidade à nossa série sobre a
Mitra Arquidiocesana de Juiz
de Fora: o Economato.
O documento aponta
como necessária a constituição de um Conselho de Assuntos Econômicos e a nomeação de um Ecônomo. Esse
cargo é o responsável direto
pela gestão dos bens da (ar-

qui)diocese, tem controle
sobre as receitas e despesas
e presta contas ao Arcebispo e ao Conselho. Em nossa
Arquidiocese, o responsável
por essa função atualmente é
o Padre Liomar Rezende de
Moraes.
A função é executiva e também de gerência. O
Ecônomo executa as decisões que foram tomadas pelo
Arcebispo e pelo Conselho,
mas também tem como ofício
coordenar algumas atividades que estão relacionadas à
economia. Alguns exemplos

são as escolhas de compra,
orçamentos e contato com
fornecedores.
O Economato lida
diariamente com os setores
que estão localizados ao seu
lado, fisicamente, no prédio
da Cúria: Tesouraria e Departamento Pessoal, principalmente a Contabilidade.
Além disso, questões do Patrimônio, às vezes, o envolvem.
Também é seu dever
zelar pela relação com as paróquias, notar se há alguma
em situação de dificuldade financeira. O Ecônomo
tem que estar atento a essas
informações por causa da
prestação de contas à Receita Federal, da qual a Igreja
não está isenta, mesmo que
possua imunidade tributária. “Precisamos comprovar
todo dinheiro que entra e
que sai, para garantir nossa
imunidade. Estou dentro do
processo, que começa lá na
paróquia: cada uma recolhe
as informações, envia para a
Arquidiocese e isso vai para
a Contabilidade”, afirma Padre Liomar.

Paróquias acolhem novos padres

Quatro paróquias da
Arquidiocese de Juiz de Fora,
sendo três de cidades do interior, acolheram, nos últimos
dias, novos padres. A primeira
posse ocorreu no dia 25 de abril,
na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Rita de Ibitipoca
(MG). A comunidade recebeu o
Padre José Crispim Filho como
seu novo Administrador Paroquial. A Santa Missa foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.
No dia 28 de abril, domingo, o Padre Juarez de Souza
Menezes foi empossado Pároco
da Paróquia Santo Antônio, de

Olaria (MG). A celebração foi
realizada na Matriz, conduzida
pelo Vigário Geral da Arquidiocese, Monsenhor Luiz Carlos de
Paula.
Em maio, a Paróquia
Sant’Ana localizada em Santana do Deserto (MG) receberá o Padre Jorge Luís Duarte
como seu novo Administrador.
A Missa de posse será no dia 5,
domingo, às 16h, na Matriz. No
sábado seguinte, 11 de maio, às
17h, será a vez de o Padre Sebastião Cândido de Carvalho
ser apresentado como Vigário
Paroquial da Paróquia São Pedro, em Juiz de Fora.

Missionários da Arquidiocese de Juiz de Fora
visitam casas e levam doações ao Haiti
Desde o último dia 22
de abril, quatro missionários da
Arquidiocese de Juiz de Fora estiveram no Haiti. O grupo, que
faz parte da “Missão Continental
JF/Haiti”, é formado pelos padres Pierre Maurício de Almeida
Cantarino e Everaldo José Sales
Borges, pela médica pediatra
Dra. Magda Vênus Mendes Condé e pelo empresário Valmir de
Castro Pinto. Eles estiveram em
missão no país por dez dias.
A iniciativa é realizada
em conjunto com os Freis Franciscanos na Providência de Deus,
que já estão estabelecidos por lá.
Durante o tempo de estadia, os
missionários ajudam no atendimento à saúde e realizam visitas
às casas das famílias atendidas
pelos franciscanos, onde deixam
bênçãos e doações de alimentos.
Na sede da Obra, os padres da
Arquidiocese de Juiz de Fora ainda se revezam na celebração de
missas diárias e na condução das
orações junto a jovens e crianças.
Em entrevista à Rádio
Catedral, Padre Everaldo comentou a luta dos haitianos por sobrevivência; a população recorre
aos trabalhos manuais e à informalidade para conseguir se manter. “Nossa primeira visão foi de

um país muito devastado pelas
catástrofes naturais que aconteceram, mas também pelas necessidades da população. Existem
as necessidades humanas, que
são aquelas que dizem respeito à
manutenção da vida, mas existe
também um desejo de fazer um
caminho espiritual. A gente percebe que as pessoas são muito
acolhedoras, têm uma consideração e um respeito enorme pelos
padres, pelos leigos católicos que
vêm. A Igreja Católica tem um
lugar especial no coração deles”.
O sacerdote se diz tocado do ponto de vista humanitário
e também do espiritual, que acabam sendo duas frentes de trabalho com aquele povo. “É uma
terra fértil, em que se plantando
eu penso que tudo será produzido, tudo poderá florescer. Aquela
terra que é a terra física, mas a
terra humana também, a terra do
coração das pessoas, que apesar
de todas as situações, são alegres,
de bem com a vida e que têm
sede de receber propostas para
fazer um caminho. Eu não tenho
dúvida de que o Senhor nos chama, nos convida e nos envia para
trabalhar como missionários da
solidariedade humana e para a
salvação das pessoas”.
Padre Pierre e Dra. Mag-

Padres Everaldo e Pierre em missão no Haiti (Foto enviada pelo Padre Pierre).

da estiveram no Haiti em 2018 e,
agora, ao retornarem, reencontraram muitas pessoas que haviam
conhecido na viagem anterior.
“Em relação ao ano passado para
este ano nós pudemos perceber
um pouco de melhora naquilo
que tange o lixo. Nós observamos que a cidade está um pouco mais limpa. Segundo o Frei
Gabriel, é por conta dos festejos
da Páscoa. Reviver, reencontrar
com as pessoas foi uma grata satisfação”, conta o presbítero.
“Para nós tem sido uma
grande alegria, uma grande satisfação estar aqui junto ao povo
haitiano, recebendo o carinho

dessa gente tão querida, tão amada pela nossa Arquidiocese. Peço
que continuem unidos a nós em
oração e nós continuamos aqui
com o nosso trabalho, fazendo
com que a Igreja de Juiz de Fora,
juntamente com a Arquidiocese
de Porto Príncipe, tenham sempre essa ligação fraterna e irmã”,
finaliza Padre Pierre.
Os missionários juizforanos ficam no Haiti por dez
dias. Segundo Padre Everaldo,
a intenção é conhecer novos locais para ampliar a missão. “Nós
vamos visitar outras obras e conhecer as possibilidades que nós
temos de ampliar a nossa ação

missionária nessa área do mundo, nesse lugar do mundo onde a
Igreja já está presente mas chama
para nossa colaboração”.
O projeto “Missão Continental Juiz de Fora/Haiti” tem,
como objetivo geral, “promover
a construção de uma cultura de
amor, desenvolvendo e fortalecendo pensamentos e atitudes
que visem o resgate da dignidade
humana de todos os envolvidos
através de ações em saúde e educação”. Para quem quiser conhecer um pouco mais a iniciativa
e, quem sabe, ajudar de alguma
forma, basta acessar o site:
www.missaojfhaiti.org
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Novo Diretório Administrativo da
Arquidiocese recebe última revisão
Na manhã do último
dia 24 de abril, a comissão
responsável pela elaboração
do novo Diretório Administrativo da Arquidiocese de
Juiz de Fora esteve reunida
para fazer a revisão final do
documento. A redação do documento está sendo atualizada
após oito anos do lançamento
da primeira edição, que foi
fruto do I Sínodo Arquidiocesano. A reunião foi conduzida
pelo arcebispo metropolitano,
Dom Gil Antônio Moreira.
“Hoje estamos fazendo a última reunião para revisão do Diretório Administrativo da Arquidiocese, que deve

ser promulgado em breve.
Este documento será de muita
importância para os padres na
administração de suas paróquias, e também para os leigos
que fazem parte dos conselhos
administrativos. Nós já temos
um Diretório que foi confeccionado há oito anos e agora
ele está recebendo uma nova
revisão, inclusive, de acordo
com as normas da legislação
do nosso país”, ressalta Dom
Gil.
O novo Diretório Administrativo da Arquidiocese
tem data prevista para distribuição no próximo dia 13 de
junho.
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Paróquia Santo Antônio do Paraibuna
prepara festa do Padroeiro

A Paróquia Santo Antônio do Paraibuna se prepara para
a festa do Padroeiro. O tema
deste ano é "A exemplo de Santo Antônio, somos enviados em
missão no mundo".
Segundo o pároco, Padre Leonardo Loures, “este tema
foi escolhido levando em conta
uma das prioridades pastorais
da paróquia neste ano: a missão. Além disso, busca estar em
sintonia e unidade com o apelo

missionário da Igreja”. O sacerdote destacou também que buscou inspiração no tema do mês
extraordinário missionário (“enviados e batizados: a Igreja de
Cristo em missão no mundo”),
convocado pelo Papa Francisco
para o próximo mês de outubro,
que terá como objetivo “despertar em medida maior a consciência da missio ad gentes e retomar
com novo impulso a transformação missionária da vida e da pas-

toral".

Padre Leonardo também ressalta que o tema também
foi inspirado na preparação para
o II Sínodo Arquidiocesano.
“Queremos levar a todos a reflexão sobre a ação missionária
da Igreja, através dos seus membros, tendo como exemplo o
nosso padroeiro Santo Antônio,
que percorreu todo o norte da
Itália e o sul da França pregando
com alegria o Evangelho”.
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Fonte: Site da Arquidiocese de Brasília

Homenagem Especial

Dom Marcony Vinicius Ferreira
Bispo Auxiliar de Brasília (DF)

Dom Marcony Vinicius Ferreira. Foto: Divulgação

Dom Marcony nasceu em 3 de março de 1964,
em Brasília (DF), filho de
Francisco Canindé Ferreira
e de Maria do Céu Barroso
(falecidos). Estudou no Seminário Menor Bom Jesus e
cursou Filosofia e Teologia
no Seminário Maior Nossa
Senhora de Fátima, ambos
em Brasília.
Especializou-se em
Teologia Litúrgica, frequentando
primeiramente
o Pontifício Ateneu Santo
Anselmo (1993-1996) e depois o Instituto de Teologia
Litúrgica da Universidade
Santa Cruz (2011-2012), em
Roma.
Foi ordenado diácono em 8 de dezembro de
1987 por Dom Geraldo Ávila, na Vila Planalto. Em 3 de
dezembro de 1988, foi ordenado sacerdote por Dom

José Freire Falcão no Santuário Dom Bosco.
No decorrer do seu
ministério sacerdotal, desempenhou inúmeros cargos: Pároco da Paróquia
“Nossa Senhora do Rosário
de Fátima” (1989-1993);
Pároco da Catedral Metropolitana de Brasília (19962010); Coordenador de Pastoral (1996-2004); Membro
do Conselho dos Presbíteros
(1996-2010); Membro do
Conselho dos Consultores
(1996-2010); Vigário Episcopal para o Vicariato Centro (1996-2007); Vigário
Geral da Arquidiocese de
Brasília (2008-2011); Responsável pelo jornal litúrgico dominical Povo de Deus
da Arquidiocese (1989-2003
e 2006-2011); Secretário
Geral e Coordenador da
Equipe de Liturgia do XVI

Congresso Eucarístico Nacional (2010).
Dedicado à formação de padres, deu aula em
várias disciplinas no Seminário Maior Nossa Senhora
de Fátima, no Ordinariado
Militar de São Paulo e Seminário Redemptoris Mater.
Em 19 de fevereiro
de 2014, foi nomeado Bispo titular de Vertara e Bispo Auxiliar de Brasília pelo
Papa Francisco. Sua ordenação episcopal ocorreu em
12 de abril de 2015, na Catedral de Brasília, pelo Cardeal Arcebispo Emérito de
Brasília, Dom Falcão, pelo
Arcebispo de Brasília, Dom
Sérgio da Rocha e o Cardeal Arcebispo de Aparecida,
Dom Damasceno.
Seu lema é A Deo
Omnia, que quer dizer “Tudo
é de Deus”.

2º Sínodo Arquidiocesano

“O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus
espera da Igreja do terceiro milênio” (Papa Francisco)

Na sua etimologia, a
palavra Sínodo tem origem
no grego synodos, e quer dizer “caminhar juntos”. Um
Sínodo Diocesano é uma Assembleia de eclesiásticos e
leigos convocados pelo seu
prelado ou outro superior,
que se reúnem com o propósito de caminhar juntos,
seguindo um determinado
plano. A prática sinodal remonta os primeiros séculos
da história da Igreja. Alguns
autores definem a origem do
Sínodo no chamado primeiro Concílio de Jerusalém (At
15,18), no ano 49.
O Papa Francisco
afirmou, no seu discurso proferido no dia 17 de outubro
de 2015, por ocasião do 50º
aniversário da instituição do
Sínodo dos Bispos por Paulo
VI, quando já se encaminhava para a conclusão do Concílio Vaticano II: “O caminho
da sinodalidade é o caminho
que Deus espera da Igreja do

terceiro milênio”.
Assim, a Arquidiocese de Juiz de Fora se coloca
a escutar todo o clero, na primeira fase do seu 2º Sínodo,
para que seja possível caminhar juntos na reestruturação
da Igreja local e verificar as
dificuldades e problemas que
as comunidades e paróquias
enfrentam.
A sinodalidade explicita o modo de viver e de
agir concretamente da Igreja, pelo fato de ela ser, pela
graça, em seu mistério mais
profundo, a participação dos
discípulos na comunhão de
amor do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
O 2º Sínodo Arquidiocesano marca os dez anos
do primeiro que tentou cumprir o seu papel e apresentou
a estrutura da Arquidiocese
e alguns pontos de melhoria e de trabalho. Agora, o
2º Sínodo será feito em três
partes, no intuito de compre-

ender toda a Arquidiocese e
focar no trabalho já realizado e atentar para o que ainda
é necessário melhorar.
A Arquidiocese de
Juiz de Fora, sendo “Uma
Igreja sempre em Missão”,
mantém sua missionariedade em três campos de ação

pastoral: território de toda
a Arquidiocese, com suas
37 cidades e 91 paróquias; a
Diocese de Óbidos (no Estado do Pará) e o Haiti.
O 2º Sínodo Arquidiocesano segue seus trabalhos sempre com a proposta
de cumprir o chamado do

Cristo: “Ide e fazei discípulos meus entre todas as nações” (Mt 28,19). Que possamos seguir firmes na fé e
na coragem em busca de uma
Igreja onde todos são chamados a “caminhar juntos”,
valorizando a escuta e o
diálogo.

