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Uma Igreja Sempre em Missão

Padre Geraldo Dondici Vieira 
assume como Diretor Espiri-

tual Geral do Seminário Santo 
Antônio. Pág. 7

 Padre Antônio Camilo de 
Paiva é o novo Vice-Reitor 
e Coordenador do curso de 

Teologia.  Pág. 7

Monsenhor Luiz Carlos é 
escolhido e toma posse como 

novo Reitor do Seminário 
Santo Antônio.  Pág. 4

NO SEMINÁRIO CURSO DE TEOLOGIA     DIRETOR ESPIRITUAL

II SÍNODO ARQUIDIOCESANO VAI 
ACONTECER EM DUAS ETAPAS

. Comissão de preparação se reuniu 
na Cúria Metropolitana para defi nir os 
próximos passos.

. Padre Vanderlei Santos de Souza-CSsR 
é nomeado e anunciado como secretário-
geral para o II Sínodo.

. Início litúrgico do Sínodo está previsto 
para o dia 27 de Outubro.
                                                                                               Pág. 8

MONSENHOR ROBERTO JOSÉ DA SILVA 
É NOMEADO BISPO PELO PAPA FRANCISCO 

A Ordenação Episcopal acontecerá no dia 17 de agosto. O novo Bispo tomará posse na diocese de Janaúba (MG), no dia 8 de setembro.

Na foto - Monsenhor Roberto e o Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, durante o anúncio para a imprensa - Foto: Daniele Quinelato

 Comissão é formada por padres, religiosos(as) leigos(as) da Arquidiocese - Foto - Daniele Quinelato
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 Neste dia 21 de julho, 
às 14 horas, acontecerá na Pa-
róquia de Santa Rita de Cás-
sia, em Juiz de Fora, o show 
de prêmios em favor da Rádio 
Catedral 102.3 FM. 
 São 10 rodadas no va-
lor de R$ 15,00. Os prêmios 
são uma furadeira, travessei-
ro magnético, Kit Gourmet 
(com liquidificador, batedeira 
e espremedor), cama box com 

cabeceira, jogo de sofá, armá-
rio de cozinha, micro-ondas, 
fogão 4 bocas, painel de sala e 
uma tv de 32 polegadas. Além 
disso, todas as rodas terão prê-
mio de consolação e haverá 
uma rodada extra de uma ge-
ladeira. 
 Se você está interessa-
do pode ir até um dos pontos 
de vendas e garantir sua carte-
la.
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Padre Antônio Camilo de Paiva
Editor Chefe 
Coordenador do Curso de Teologia do CES/JF

Por que estudar Teologia?

O programa é transmitido direto da Rádio Capital, em SP - Foto: Uol 

Em 2018 o evento foi um sucesso de público- Foto: Elias Arruda

 Em primeiro lugar, 
queremos definir - de modo cla-
ro - o que é Teologia. Santo An-
selmo (1033-1109) dizia que a 
Teologia é a fé em busca de in-
teligência. Em outras palavras, 
“a Teologia é filha do encontro 
entre a fé e o intelecto humano”. 
 De fato, a própria fé 
anseia por Teologia, busca uma 
melhor compreensão da expe-
riência vivida com Deus. Nas 
palavras de Anselmo de Canter-
bury, a Teologia é definida como 
“inteligência da fé” (intellectus 
fidei) ou a “fé que procura en-
tender” (fidei quarerens intel-
lectum). Como dia Pascal, a Te-
ologia Cristã estuda o “Deus de 
Jesus de Cristo e não somente o 
Deus dos filósofos e sábios”.

 Em segundo lugar, res-
pondendo à pergunta, por que es-
tudar Teologia? Afirmamos que, 
atualmente, a fé cristã é muito 
questionada. Então, estudar 
Teologia se torna ainda mais 
importante. Todos nós somos 
interpelados incessantemente 
sobre as razões da nossa fé. Não 
são poucas as pessoas que não 
partilham a fé cristã hoje. 

 Não são somente os da-
dos estatísticos que vêm revelan-
do essa mudança, mas a própria 
vivência cotidiana. Além disso, 
nossa vida é cheia de alegrias e 
dificuldades, crises e expectati-
vas em vários níveis, e também 
se espera da Teologia alguma 
contribuição.

Quem pode
estudar Teologia?

 Todos que já tenham 
completado o Ensino Médio 
ou os que já tenham feito outra 

Faculdade. Em qualquer área do 
conhecimento, o curso de Teolo-
gia agrega valor. 

 Portanto, o curso de 
Teologia desperta interesse em 
vários níveis, e não somente a 
padres, freis ou freiras, mas, 
sobretudo, a leigos e leigas. 
Afinal, como dizia São Tomás 
Aquino (1225-1274), “Deus 
sempre é objeto da Teologia. 
Conhecemos a Ele através de 
suas criaturas, mas também se-
gundo o que só Ele conhece de 
Si e nos comunica, através de 
sua revelação amorosa e gratui-
ta”.

Por que devemos incentivar 
nossos Agentes de Pastorais a 

estudarem Teologia?

 A Teologia nos apro-
xima de Deus, nos capacita e 
purifica a nossa fé. Aliás, o Pe. 
Joãozinho, sacerdote dehoniano, 
escreveu 40 razões para se estu-
dar Teologia.  Permitam-me co-
locar aqui cinco delas: saber dar 
as “razões da sua esperança”, 
crescer na direção de uma “fé in-
teligente”, capacitar-se para uma 
melhor atuação pastoral, crescer 
na espiritualidade, conhecer com 
maior profundidade a Palavra de 
Deus, entender as raízes históri-
cas do cristianismo, preparar-se 
para o diálogo com as outras re-
ligiões e entender de modo cien-
tífico e sistemático a fé cristã. 
         
  Agora que te fazer um 
convite: conheça o bacharelado 
em Teologia do Centro de En-
sino Superior de Juiz de Fora, 
CES. Você vai se surpreender 
com a riqueza do conhecimento 
de Deus. 

 
 A Paróquia de Santa 
Rita, em Juiz de Fora, foi capela 
da Paróquia de Nossa Senhora 
da Glória. Em 1944, a capela 
foi elevada à categoria de Pa-
róquia. Foi o Padre Bonifácio, 
Missionário Redentorista, que 
fez todos os trâmites Canôni-
cos para a ascensão da cape-
la. Por um pequeno espaço de 
tempo desde sua elevação, os 
padres diocesanos trabalharam 
ali. Mas, em 1949, os Crúzios 
assumiram a paróquia e foram 
seus párocos até 2006. De lá 
para cá os padres diocesanos 
reassumiram. Atualmente o Ad-
ministrador Paroquial é o Padre 
Antônio Camilo de Paiva e o 
Vigário Paroquial é o Padre Eré-
lis Camilo Rezende de Paiva.

A Matriz de Santa Rita de Cássia fica na
Rua Barão do Retiro, nº 388 - Bairro Bonfim - Juiz de Fora (MG)

 Os distintos sacerdotes têm 
feito um trabalho de pastoral 
moderno. A paróquia de Santa 
Rita foi a primeira da Arqui-
diocese de Juiz de Fora a pro-
duzir e a financiar um progra-
ma de televisão, na cidade de 
Juiz de Fora, fazendo-o atra-
vés dos sinais da TVE . O pro-

grama “Santa Fé” ia ao ar to-
dos os sábados, às 15h e tinha 
uma duração de 30 minutos. 
Foram também os referidos 
padres que criaram uma infra-
estrutura para receber Romei-
ros devotos de Santa Rita e 
grandes arquidiocesanos. Para 
isso foi construído um rincão 

com capacidade para 1.500 
pessoas. Além disso, foram 
construídos 4 novos salões 
para apoio aos Romeiros e pe-
regrinos. Vale a pena você vi-
sitar. A chance será no domin-
go próximo, dia 21, às 14h.

Paróquia Santa Rita acolhe Rádio Catedral

Por falar em rádio ....

 

       Vai chegar cedo?

 Para aqueles que vão 
chegar mais cedo ou virão de 
outras cidades, a partir de 11h 
será servido almoço no valor de 
R$ 10,00. Os interessados de-
vem comprar com antecedência 
ou reservar a refeição por tele-
fone. O telefone da Paróquia é 
o (32) 3226-1368.

E o Padre Marcelo Rossi....
 Padre Marcelo Ros-
si está nas frequências da 
rádio Catedral 102.3 FM. 
O programa “No colo de 
Jesus e de Maria” vai ao ar 
de segunda a sábado, de 8h 
às 9h da manhã. De acor-
do com a gerente da Rádio 
Catedral, Izabel Barra, “a 
programação da manhã está 
bem mais religiosa. Agora 
temos, às 8h, o padre Mar-
celo Rossi e às 10h o Padre 
Reginaldo Manzotti. Além 
disso, o público pode contar 
com programas de entrete-
nimento e jornalismo forte”. 

 Ganham, com a novi-
dade, empresários e parcei-
ros da Rádio Catedral. “Para 
o público Católico é uma 
programação com muitas 
bênçãos e para os empresá-
rios uma ótima alternativa de 
divulgação de seus produtos. 

 Se você quer anunciar 
na Rádio Catedral ou ser 
um colaborador, entre em 
contato através do telefone: 
(32) 3257-3500. A rádio Ca-
tedral fica na Rua Dom Sil-
vério, 461 – Alto dos Passos.

Acesse o site oficial da Arquidiocese
e fique por dentro das notícias

de nossa Igreja Particular

arquidiocesejuizdefora.org.br

E acompanhe também as nossas redes sociais

Arquidiocesejf

Arquidiocesejf

Ônibus de acesso:

Progresso: 201, 202, 208, 231 
e 239 /  
Marumbi: 203, 207, 209, 233 
e 249 /  
Santa Paula: 204, 205, 210, 
230 e 259 /  
Borborema: 206 /  
Bonfim: 232.
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Palavra do Pastor

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Ataques infundados ao Papa Francisco

 No dia 29 de junho, a Igreja 
Católica celebra a Festa de São Pedro 
e São Paulo. Nos lugares onde não é 
mais feriado esse dia, a celebração 
é sempre realizada no domingo se-
guinte, como no Brasil. A solenidade 
é importante no calendário litúrgico 
da Igreja e é bastante antiga. As ora-
ções da Missa da referida solenidade 
foram compostas nos primeiros anos 
do cristianismo, talvez no século III. 
Sabemos que estas datas litúrgicas 
foram celebradas pelos cristãos des-
de muito cedo, nos primeiros sécu-
los, mas variavam de comunidade 
para comunidade, até encontrarem 
o dia exato para a celebração litúrgi-
ca. Pois bem, a Festa de São Pedro 
e São Paulo foi estabelecida antes 
mesmo de se encontrar um consen-
so a respeito do dia exato da fes-
ta do Natal do Senhor, embora esta 
seja mais importante que a primeira.

 A celebração de São Pedro e 
São Paulo nos recorda a grande con-
fi ança de Cristo na Igreja e o seu gran-
de amor para com todos os fi éis discí-
pulos. Pedro foi escolhido por Cristo 
para ser o primeiro entre os apóstolos 
e chefe visível de toda a Igreja primi-
tiva (cf Mt 16, 18-19), como apóstolo 
dos apóstolos e símbolo da unidade 
da Igreja. Mais tarde, seus sucessores 
em Roma, onde se estabeleceu o go-
verno geral da Igreja, vão receber da 
comunidade dos cristãos o carinho-
so título de Papa, ou seja, “papai”.

 

 

 O Papa é, na Igreja, o símbo-
lo visível de Cristo invisível. Assim 
como autêntico pai na família é o 
símbolo do amor, da unidade entre os 

fi lhos e a esposa, também o Papa re-
presenta esta unidade e este ambiente 
em toda a sua Igreja. Cristo já havia 
rezado ao Pai antes de morrer, como 
está registrado no evangelho de São 
João: “Que todos sejam um como eu 
e Tu, ó Pai, somos uma coisa só, para 
que o mundo creia” (cf Jo 17, 21). Eis 
a missão do Papa: simbolizar, fomen-
tar, criar na Igreja o espírito de co-
munhão, de unidade de paz. São João 
diz que o último diálogo de Cristo 
com Pedro se deu ao lado do Mar da 
Galileia, quando Jesus perguntou-lhe 
três vezes se ele O amava. E Pedro 
responde categoricamente: “Tu sabes 
tudo; tu sabes que eu te amo” (cf. Jo 
21,15). Cristo lhe ordena apascen-
tar (colocar paz) em seu rebanho.

 

 

 A predileção de Cristo por Pe-
dro e sua escolha como chefe do grupo 
se revela inclusive na lista dos após-
tolos dada nos textos sagrados, onde 
seu nome aparece sempre em primei-
ro lugar. (Cf Mateus 10, 2-4; Marcos 
3,16-19; Lucas 6, 14-16; Atos 1:13)

 Esta escolha é uma deci-
são do próprio Senhor Jesus; não é 
resultado de uma organização polí-
tica ou coisa que pareça. Daí decor-
re, portanto, todo o nosso respeito, 
amor ao sucessor de Pedro. Hoje, 
ele se chama Francisco e nós lhe 
devotamos amor fraternal e fi lial, 
como legítimo sucessor de Pedro.

 A festa do dia 29 de junho 
é também de São Paulo e nós po-
demos associar a missão de Paulo à 
de Pedro. Eles foram muitas vezes 

anunciados juntos e tiveram a gra-
ça de morrer martirizados na cidade 
de Roma, não no mesmo dia, mas 
na mesma ocasião, por volta do ano 
64-65. As basílicas de São Pedro e 
de São Paulo na sede romana teste-
munham os lugares de seus martírios.

 Pedro enfrentou grandes di-
fi culdades, grandes problemas para 
ser apóstolo e para exercer sua mis-
são de primeiro Papa, mas perseve-
rou até o fi m. À semelhança de Je-
sus, foi crucifi cado, mas pediu que 
a sua cruz fosse colocada de cabeça 
para baixo, porque não se achava 
digno de morrer como o seu Senhor.

 Paulo teve a cabeça decepa-
da, sendo decapitado fora dos muros 
de Roma. Foi o grande missionário 
da primeira hora. Viajou, sofreu, en-
frentou problemas difíceis. Enfren-
tou difi culdades com as autoridades, 
com os intelectuais em Atenas, e até 
nas comunidades cristãs sofreu opo-
sições. Recordemos que, em uma 
das cartas, ele se refere a grupos da 
cidade de Corinto que se ofendiam 
mutuamente dizendo: eu sou de Pau-
lo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo 
(cf. I Cor 3,4), o que demonstra incô-
moda divisão entre as comunidades.

 Olhando as difi culdades 
de Pedro e de Paulo, e também dos 
demais apóstolos e dos primeiros 
cristãos - quantos morreram martiri-
zados- podemos compreender os ata-
ques a um Papa. Todos os papas so-
frem agressões enquanto estão vivos 
e, às vezes, depois da morte. No caso 

atual, nós encontramos o Papa Fran-
cisco que tem sido motivo de polêmi-
ca. Por uma parte, é aplaudido imen-
samente por muita gente, até fora da 
Igreja e fora do Cristianismo. Mas, ao 
mesmo tempo, padece sofrimentos de 
incompreensões, às vezes internas, 
às vezes externas. Não nos assuste-
mos com isso. São partes da cruz de 
Cristo que permanecem na vida da 
Igreja peregrinante. Aliás, Jesus dis-
se: “Quem quiser ser meu discípulo, 
renuncie-se a si mesmo, tome a sua 
cruz cada dia e me siga” ( Mt 16,24). 
O Papa Francisco tem consciência 
desse mistério da cruz, que é o miste-
rium sanctitatis (mistério da santida-
de) que tem que passar pelo prisma 
da cruz. Esse mistério é resultado do 
misterium iniquitatis (mistério da ini-
quidade) que desafi a todo aquele que 
quer anunciar, seguir e servir a Cristo.

 O Dia de São Pedro e São 
Paulo é já reconhecido tradicional-
mente na Igreja como o dia de ora-
ção pelo Papa e nós o fazemos com 
muito espírito de fé, demonstrando a 
nossa fi delidade incondicional àquele 
a quem Deus chamou para suceder, 
na Cátedra de Pedro, a coordena-
ção, a chefi a, o governo, garantia da 
unidade da Igreja em todo o mundo.

Seja feliz, Papa Francisco, con-
te com a nossa fi delidade, a nos-
sa comunhão, a nossa unidade!

Dom Gil Antônio Moreira

Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora

“... Assim como autêntico 
pai na família é o símbo-
lo do amor, da unidade 

entre os filhos e a esposa, 
também o Papa repre-

senta esta unidade e este 
ambiente em toda a sua 

Igreja.”

“Esta escolha é uma de-
cisão do próprio Senhor 
Jesus; não é resultado de 
uma organização política 
ou coisa que pareça. Daí 
decorre, portanto, todo o 
nosso respeito, amor ao 

sucessor de Pedro.”

NO FUNDO - DOM GIL ANTÔNIO MOREIRA DURANTE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O PAPA FRANCISCO, EM ROMA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017. 

“Pedro enfrentou gran-
des dificuldades, gran-
des problemas para ser 
apóstolo e para exercer 
sua missão de primeiro 

Papa, mas perseverou até 
o fim.”

“Não nos assustemos 
com isso. São partes da 
cruz de Cristo que per-

manecem na vida da 
Igreja peregrinante.”
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Monsenhor Roberto José da Silva é nomeado
 Bispo de Janaúba (MG)

 Na véspera do Dia de Santo Antônio, a Arquidiocese 
de Juiz de Fora recebeu um presente. O Padre Roberto José da 
Silva, Reitor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, foi 
nomeado Bispo da Diocese de Janaúba (MG) pelo Papa Fran-
cisco. A decisão foi comunicada na manhã daquela quarta-feira 
(12) pela Nunciatura Apostólica no Brasil. O Santo Padre tam-
bém acolheu o pedido de renúncia de Dom Ricardo Guerrino 
Brusati, que passa a ser Bispo emérito daquela Igreja Particular.

 A notícia chegou ao Seminário logo cedo, pelo anún-
cio do Arcebispo Metropolitano, às 7h, quando formadores 
e seminaristas estavam reunidos para a oração das Laudes 
Solenes em honra a Santo Antônio na capela da casa de for-
mação. O Pastor participou, com muito empenho, do proces-
so de escolha do sacerdote sandumonense como membro do 
Episcopado e afi rmou alegrar-se com a nomeação, pessoal-
mente e enquanto Igreja Particular de Juiz de Fora. “É uma 
satisfação imensa para o nosso coração. Nós conhecemos bem 
o Padre Roberto, sabemos que ele é merecedor dessa função 
e está preparado para ela. Quero agradecer a ele pelo traba-
lho realizado aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora, sobretudo 
como Reitor do Seminário; dar a ele os meus parabéns e ga-
rantir as minhas orações para que possa desempenhar muito 
bem esta função que a Igreja lhe confi a neste dia”, afi rmou.

Gratidão
 Em mensagem divulgada logo após a nomeação, Pa-
dre Roberto se diz pequeno e pobre diante do novo chamado, 
mas ao mesmo tempo confi ante. “O Senhor quis contar com 
a minha pobreza, com a minha voz. Por isso, primeiramente, 
quero agradecer a Ele, nosso Deus e a sua Santidade, o Papa 
Francisco, porque no ano em que completarei vinte cinco 
anos de ordenação sacerdotal, por meio da sua Igreja, me faz 
um novo chamado, dentro do chamado. No meu caminho de 
resposta ao Senhor, assumi muitos encargos na Arquidiocese 
de Juiz de Fora, sempre com o desejo de ajudar e servir, como 
compromisso e consequência da opção que um dia realizei. 
Assim, também, assumo esta nova missão a mim confi ada 
com o mesmo espírito e confi ando na assistência do Espíri-
to”.
 Além de agradecer ao Santo Padre, o presbítero mos-
trou gratidão à sua família, onde conheceu a fé, à Arquidiocese 
de Juiz de Fora que apontou como berço de sua vocação e ao 
Seminário Santo Antônio, onde pôde aprofundar e discernir 
sua vocação. No texto, ele ainda lembrou de amigos sacerdo-
tes, de Dom Clóvis Frainer, por quem foi ordenado diácono e 
padre, das paróquias por onde passou e dos seminaristas com 
quem teve a oportunidade de conviver durante o tempo em que 
trabalhou como Reitor. Padre Roberto ainda estendeu os agra-
decimentos ao Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, além dos padres e diáconos de nossa Igreja Particular.

No meu caminho de resposta ao Se-
nhor, assumi muitos encargos na Ar-
quidiocese de Juiz de Fora, sempre 

com o desejo de ajudar e servir, como 
compromisso e consequência da opção 
que um dia realizei. Assim, também, 
assumo esta nova missão a mim con-
fi ada com o mesmo espírito e confi an-

do na assistência do Espírito”.

 O futuro Bispo de Janaúba também 
dirigiu a palavra ao clero e ao povo daquela 
diocese. “A Dom Ricardo Guerrino Brusa-
ti, agora Bispo emérito, obrigado pela aco-
lhida fraterna desde o momento em que me 
foi comunicada a nomeação para sucedê-lo 
nesta já querida Diocese. Aos padres, diá-
conos, religiosos e religiosas, seminaristas 
e aos fi éis leigos e leigas da diocese de Ja-
naúba, digo que vou de coração aberto para 
juntos trabalharmos pela construção do 
Reino de Deus. Para mim, certamente, este 
caminho será marcado por muitas novida-
des, pelo aprendizado do ser bispo e pelo 
conhecimento da rica cultura dos Gerais. 
Neste chamado dentro do chamado quero 
aprender com todos vocês, sempre de novo, 
a escuta de Deus e o que Ele nos pede”.
 O lema escolhido por Padre Rober-
to para orientar e iluminar o seu episcopa-
do é inspirado no relato dos discípulos de 
Emaús (Lc 24, 13-35): “Reconheceram-no 
ao partir o pão”. Ele explica o motivo da 
escolha na mensagem divulgada nesta ma-
nhã. “Para mim nada expressa melhor o 
seguimento de Jesus do que a Comunhão, 
como espiritualidade, como um modo 
de caminhar rumo ao Reino defi nitivo”.

Ordenação Episcopal
 A  Ordenação Episcopal está
marcada para dia 17 de agosto, às 15h, na 
Matriz São Miguel e Almas, em Santos Du-
mont (MG), cidade natal de Padre Roberto. 
Dom Gil Antônio Moreira será o sagrante 
principal. Já a posse canônica em Janaúba 
está marcada para o dia 8 de setembro de 2019

Monsenhor Roberto
 Nomeado bispo de Janaúba (MG) 
pelo Papa Francisco, Mosenhor Roberto 
José da Silva é natural de Santos Dumont 
(MG). Nascido em 18 de março de 1965, 
estudou Filosofi a e Teologia no Instituto 
Teológico Arquidiocesano Santo Antônio 
(Itasa), em Juiz de Fora (MG). Foi ordena-
do sacerdote em 4 de dezembro de 1994. 
Também é formado em Pedagogia, com 
concentração em Orientação Educacional, 
pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora, e possui mestrado pela Pontifícia Uni-
versidade Gregoriana de Roma, na Itália. 
 

Monsenhor Roberto durante a coletiva de imprensa  
Foto: Daniele Quinelato

POR - DANIELE QUINELATO
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“A relação de gratuidade com Deus
nos ajuda a servir os outros”

Catequese do Papa

Fonte: Vatican News

Dê de graça o que você recebeu de Deus de graça. A homilia do Papa Fran-
cisco é toda sobre a gratuidade de Deus e, portanto, sobre a gratuidade a 
ter com os outros, seja com o testemunho seja com o serviço. O convite é, 
portanto, a alargar o coração para que a graça venha. A graça, de fato, não 
se compra. E a servir o povo de Deus, não usá-lo.

A vocação é servir,
não para “usar”

  A refl exão do Papa Francisco parte da passagem do Evangelho de 
hoje (Mt 10,7-13) sobre a missão dos apóstolos, a missão de cada um dos 
cristãos, ser enviado. Um cristão não pode fi car parado”, a vida cristã é 
“abrir caminho, sempre”, recorda o Papa comentando as palavras de Jesus 
no Evangelho: “No vosso caminho, proclamai: ‘O Reino dos Céus está 
próximo’. Curai doentes, ressuscitai mortos, purifi cai leprosos, expulsai 
demônios”. Esta é, portanto, a missão e se trata de uma “vida de serviço”. 
A vida cristã é para servir. É muito triste quando encontramos cristãos que, 
no início da sua conversão ou da sua consciência de serem cristãos, servem, 
estão abertos a servir, servem o povo de Deus, e depois acabam usando o 
povo de Deus. Isto faz tanto mal, tanto mal ao povo de Deus. A vocação é 
para “servir”, não para “usar”.

Alargar o coração

 A vida cristã é então “uma vida de gratuidade”. Ainda na passa-
gem evangélica proposta pela Liturgia de hoje, o Senhor vai ao coração 
da salvação: “De graça recebestes, de graça deveis dar”. A salvação, “não 
se compra”, “é-nos dada gratuitamente”, recorda-nos o Papa, sublinhando 
que Deus, de fato, “nos salva gratuitamente”, “não nos faz pagar”. E como 
Deus fez conosco, assim “devemos fazer com os outros”. E precisamente 
esta gratuidade de Deus “é uma das coisas mais belas”. Saber que o Senhor 
é cheio de dons para nos dar. Somente, pede uma coisa: que o nosso co-
ração se abra. Quando dizemos “Pai nosso” e rezamos, abrimos o coração 
para que esta gratuidade venha. Não há relação com Deus fora da gratui-

dade. Às vezes, quando precisamos de algo espiritual ou de uma graça, 
dizemos: “Bem, agora vou jejuar, vou fazer uma penitência, vou fazer uma 
novena…”. Certo, mas tenham cuidado: isto não é para “pagar pela graça, 
para “adquirir” graça; isto é para ampliar seu coração para que a graça pos-
sa vir. A graça é gratuita. Todos os bens de Deus são gratuitos – continua o 
Papa Francisco – mas adverte que o problema é que “o coração se encolhe, 
se fecha” e não é capaz de receber “tanto amor gratuito”. Não devemos 
negociar com Deus, recorda o Papa, “com Deus não se negocia”. 

Dar gratuitamente

 Depois o convite para dar de graça. E isto, sublinha o Papa, é espe-
cialmente “para nós, pastores da Igreja”, “para não vender a graça”. “Dói 
muito, disse, quando há pastores” que fazem negócios com a graça de Deus: 
“Eu faço isto, mas isto custa tanto, tanto…”. A graça do Senhor é gratuita e 
“você – disse – deve dá-la gratuitamente”.
 E isto, sublinha o Papa, é especialmente “para nós, pastores da 
Igreja”, “para não vender a graça”. “Dói muito, disse, quando há pas-
tores” que fazem negócios com a graça de Deus: “Eu faço isto, mas isto 
custa tanto, tanto…”. A graça do Senhor é gratuita e “você – disse – deve 
dá-la gratuitamente”. Na nossa vida espiritual temos sempre o perigo de 
escorregar no pagamento, sempre, mesmo falando com o Senhor, como se 
quiséssemos dar um suborno ao Senhor. Não! A coisa não vai por ali! Não 
vai por esse caminho. “Senhor, se me fi zeres isto, eu dou-te isto,” não. Eu 
faço essa promessa, mas isso alarga meu coração para receber o que está 
lá, gratuito para nós. Esta relação de gratuidade com Deus é a que nos 
ajudará depois a tê-la com os outros, seja no nosso testemunho cristão seja 
no serviço cristão e na vida pastoral daqueles que são pastores do povo de 
Deus. No caminho. A vida cristã é caminhar. Pregar, servir, não “fazer uso 
de”. Sirvam e deem de graça o que receberam de graça. Que a nossa vida 
de santidade seja este ampliar o coração, para que a gratuidade de Deus, 
as graças de Deus que estão ali, gratuitas, que Ele quer nos dar, possam 
chegar ao nosso coração.

 “Às vezes (...) dizemos: “Bem, agora vou 
jejuar, vou fazer uma penitência, vou fazer 
uma novena…”. Certo, mas tenham cuida-
do: isto não é para “pagar pela graça, para 
“adquirir” graça; isto é para ampliar seu 

coração para que a graça possa vir. A gra-
ça é gratuita.”

Papa Francisco com uma criança na praça de são pedro, no Vaticano - 
Foto: Vatican News
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 Sobre a pastoral: 
 
A pastoral familiar não é exclusiva e 
composta por um público específi co. 
Todos são convidados a fazer parte 
e colaborar com os trabalhos reali-
zados. “A Pastoral Familiar é uma 
Pastoral bastante abrangente, nela 
todas as pessoas têm lugar, todas as 
pastorais, movimentos, serviços e 
institutos, de uma maneira ou de ou-
tra, têm sua contribuição a dar, como 
também sua contribuição a receber”, 
destaca Edy Lamar, esposa de Már

 A Igreja Católica vai realizar 
no mês de agosto, mês vocacional, a 
Semana Nacional da Família. Este 
ano o tema escolhido para a refl e-
xão é “A família como vai? ”, como 
destaca o padre Laureandro Lima da 
Silva, vigário episcopal para a fa-
mília. “O tema busca refl etir sobre 
a identidade familiar, o papel dela 
e a importância da família na atua-
lidade”. De acordo com o Padre, o 
momento é uma oportunidade para 
auxiliar as famílias a se encontrarem 
com a luz da Igreja e dos ensinamen-
tos Cristãos. “A pastoral familiar tem 
trabalhado para resgatar os valores 
que estão em falta. Nossa intenção 
é colaborar e construir famílias que 
vivam de acordo com o evangelho. 
Queremos levar a pastoral para mui-
tas outras paróquias. ” 

“A Pastoral é um serviço 
que se realiza na Igreja 
e com a Igreja, de forma 

organizada (...) tendo como 
objetivo apoiar a 

família ...”

Paroquial da Igreja Santa Rita e 
Erélis Camilo de Paiva, Vigário Pa-
roquial daquela mesma paróquia.
 O encerramento vai aconte-
cer com uma Missa presidida pelo 
Arcebispo Dom Gil Antônio Moreira.
 Ofi cialmente a Semana 
Nacional da Família vai acontecer 
entre os dias 11 e 17 de agosto em 
todo País. A programação completa 
dos eventos arquidiocesanos volta-
dos para a família pode ser encon-
trar no site da Arquidiocese pelo 
www.arquidiocesejuizdefora.org.br. 

A Igreja e as Famílias:

 A Igreja tem uma aten-
ção especial quando o assunto é 
Família. O Papa São João Paulo 
II já dizia que gostaria de ser lem-
brado como o Papa da família. 
 O Papa Francisco também 
tem dedicado seu pontifi cado a ela. 
Em uma das orações do Ângelus, 
o Papa destacou a importância das 
famílias estarem voltadas para Je-
sus, fazendo uma refl exão sobre a 
Sagrada Família: “Eis porque a fa-
mília de Nazaré é santa: por estar 
centrada em Jesus”. Eram “unidos 
por um amor intenso e animados por 
uma grande confi ança em Deus. ”

Pastoral Familiar se prepara para  a Semana 
Nacional da Família

Evento é realizado no mês de agosto , mês dedicado às vocações.  

A imagem da Sagrada Família da Nazaré é símbolo de amor e inspiração para os Cristãos. 

cio Luiz Brochini, com quem atua 
como Casal Coordenador da Pasto-
ral Familiar Arquidiocesana. 
 Além disso, lembra Edy 
Lamar, “a Pastoral Familiar é um 
serviço que se realiza na Igreja e 
com a Igreja, de forma organizada 
e planejada, através de agentes es-
pecífi cos, com metodologia própria, 
tendo como objetivo apoiar a famí-
lia a partir da realidade em que ela 
se encontra,  para que possa existir e 
viver dignamente, estabelecer rela-
cionamentos e formar as novas ge-
rações conforme o plano de Deus.”

  
Programação:

 
 Em nossa Arquidiocese, no 
dia 3 de agosto, a Paróquia de Santa 
Rita de Cássia vai receber o Encon-
tro de Famílias. O evento vai co-
meçar a partir das 13h, com o tema 
“IluMinas, a família como vai?” 
 O encontro busca refl e-
tir sobre a Família com pregações, 
oração do Terço, Adoração ao San-
tíssimo, louvor e muito mais. Es-
tão confi rmadas as pregações dos 
padres Wesley, João Batista e Da-
niel Vitor, além do Casal Regional 
Leste II da Pastoral Familiar, Sônia 
e Silvio. Quem também confi rmou 
presença no encontro foram os pa-
dres Laureandro Lima, Vigário 
Episcopal para a família, Antônio 
Camilo de Paiva, Administrador
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 Monsenhor Luiz Carlos  também falou sobre os trabalhos do Monse-
nhor Roberto diante do seminário. “O Monsenhor Roberto realizou  um traba-
lho excelente como reitor do seminário e nós esperamos dar continuidade ao 
que tem sido feito, pedindo a Deus para nos guiar com a sua luz e sua graça.”
 

 Monsenhor Luiz Carlos  também falou sobre os trabalhos do Monse-
nhor Roberto diante do seminário. “O Monsenhor Roberto realizou  um traba-
lho excelente como reitor do seminário e nós esperamos dar continuidade ao 
que tem sido feito, pedindo a Deus para nos guiar com a sua luz e sua graça.”

 Mosenhor Luiz Carlos é o novo Reitor do Seminário Santo Antônio. 
O anúncio foi feito pelo Arcebispo Dom Gil Antônio Moreira, após o anún-
cio da nomeação do Monsenhor Roberto, como Bispo de Janaúba (MG).  
 De acordo com o Monsenhor Luiz Carlos, o anúncio foi 
uma grande alegria e surpresa. “Eu fui pego de surpresa, não espera-
va a nomeação.  São as surpresas de Deus, como diria o papa Francisco.
 Monsenhor  lembrou da importância do seminário na vida da igreja, e 
dos trabalhos que são realizados além  da vida vocacional de seus seminaristas. 
“O seminário é um lugar importante, o chamado coração da arquidiocese. Pois ali é 
que acontece o discernimento e o amadurecimento da vocação. O nosso semimario 
também tem formação para diáconos permanentes e leigos que estudam conosco.” 
 

Trabalhos no Seminário:

 Este não será o primeiro trabalho do Monsenhor com os semina-
ristas da Arquidiocese, “já ajudei a coordenar o trabalho pastoral dos semi-
naristas e atuo como diretor espiritual desde 2003.  Porém é um novo desa-
fi o, como reitor, junto com o padre Camilo, Vice Reitor. Eu tenho a missão 
agora de coordenar as ações formativas do seminário em parceria com 
os formadores, juntamente com toda uma equipe de trabalho.” conclui. 
 

Monsenhor Roberto como Reitor:

 

Monsenhor Luiz Carlos é anunciado como novo Reitor do 
Seminário Santo Antônio

Padre Camilo tomou posse como vice-reitor e  Padre Geraldo Dondici como Diretor Espiritual Geral do Seminário

Na foto - Padre Antônio Camilo de Paiva, Dom Gil Antônio Moreira, Monsenhor Luiz Carlos e Padre Geraldo Dondici, respectivamente.  Foto - Elias Arruda

 Além das nomeações acima, outras mudanças aconteceram no Seminário Santo Antô-
nio e no CES / JF. O Padre Antônio Camilo de Paiva está desde maio como Coordenador do 
Curso de Teologia. O Padre Elilio F. M. Júnior voltou às suas atividades pastorais e ao cargo de 
professor do Seminário. Já o Padre Laureandro Lima da Silva foi convocado para ser membro 
do Colégio dos Consultores. Veja abaixo as outras nomeações:
 

Juramento é feito durante a cerimônia de posse no Seminário Santo Antônio - 
Foto: Elias Arruda
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Homenagem Especial

Dom Mário Antônio da Silva
2º Vice-Presidente da CNBB, eleito para o quadriênio 2019-2023

Dom Mário Antônio da Silva. Foto: CNBB

Movimentos Eclesiais e novas comunidades
 “Ai de mim se não 
evangelizar”. (1Cor, 9,16). 
Esta colocação de São Paulo 
é para todos nós. O Espíri-
to Santo continua a suscitar 
o Amor e a irradiação do 
Evangelho no mundo. É a 
nossa responsabilidade de 
batizados responder ao con-
vite de sermos sal da terra 
e luz do mundo. Para que o 
mundo creia que Jesus é o 
Senhor, é preciso que veja a 
comunhão entre os cristãos, 
disse o Papa Francisco. A 
verdadeira comunhão não 
pode existir em um movi-
mento ou em uma nova co-
munidade se não se integra 
à comunhão maior, que é a 
Igreja. Desta forma, nesta 
caminhada da Arquidiocese 
de Juiz de Fora, em prepa-
ração ao II Sínodo Arquidio-
cesano, todos os movimentos 
eclesiais e novas comunida-
des devem se integrar neste 
empenho. “Um dos frutos 
mais importantes gerados 
pelos movimentos é precisa-
mente o de saber libertar em 
tantos fiéis leigos, homens e 
mulheres, adultos e jovens, 

um vivo impulso missioná-
rio, indispensável à Igre-
ja... Este objetivo, porém, 
só se alcança lá onde eles 
‘se inserem com humildade 
na vida das Igrejas locais e 
são acolhidos cordialmen-
te por Bispos e sacerdotes 
nas estruturas diocesanas 
e paroquiais’ (Redemptoris 
missio, 72).” João Paulo II, 
18 de junho de 1999. João 
Paulo II, no dia 6 de janeiro 
de 2001, apresentou a Car-
ta Apostólica Novo Millen-
nio Ineunte. Nela, São João 
Paulo II fala da necessida-
de de que toda a Igreja viva 
hoje uma ‘espiritualidade 
de comunhão”. Ele diz, “es-
piritualidade de comunhão 
significa (...) a capacidade 
se sentir o irmão de fé na 
unidade profunda do Corpo 
Místico (...) para saber par-
tilhar as suas alegrias e os 
seus sofrimentos, para intuir 
os seus anseios e dar às suas 
necessidades remédio, para 
oferecer-lhe uma verdadei-
ra e profunda amizade. Es-
piritualidade de comunhão 
é ainda capacidade de ver, 

antes de mais nada, o que 
existe de positivo no outro, 
para acolhê-lo e valorizá-lo 
como dom de Deus”. (Novo 
Millennio Ineunte, 43)  
 A grande contribui-
ção dos movimentos e novas 
comunidades neste milênio, e 
mais especificamente, dentro 
do nosso âmbito geográfico, 
é exatamente, através da vi-
vência da Palavra de Deus, 

da Eucaristia, da compre-
ensão do Amor cristão, con-
cretizar no mundo esta es-
piritualidade de comunhão. 
“Ainda que eu falasse todas 
as línguas.... se não tivesse 
a caridade...”(1Cor, 13,1-3). 
Nestas imensas riquezas 
de carismas que o Espíri-
to Santo suscita na Igreja 
continuamente, busquemos 
construir relacionamentos 

 Sobre Dom 
Mário:

 Dom Mário Estudou 
Filosofia e Teologia no Semi-
nário Maior Divino Mestre, 
da Diocese de Jacarezinho. 
É Mestre em Teologia Moral 
pela Pontifícia Universidade 
Lateranense de Roma. Foi 
Membro da Comissão Epis-
copal para a Amazônia. Em 
2015, foi eleito como Presi-
dente do Regional Norte 1 da 
CNBB, que compreende o 
Estado de Roraima e o norte 
do Amazonas, para o quadri-
ênio de 2015-2019. Também 
é Referencial da Comissão 
para a Animação Bíblico-
Catequética da CNBB. Em 
junho de 2016, foi nomeado 
pelo Papa Francisco como 
Bispo de Roraima, tomando 
posse em setembro do mes-
mo ano. 
 

 Nascido em Itara-
ré (SP) em 17 de outubro de 
1966, Dom Mário Antônio da 
Silva é filho de Francisco Lu-
cídio da Silva e Maria Célia 
de Souza e Silva. Foi ordena-
do Diácono em 2 de fevereiro 
de 1991 e sacerdote em 21 de 
dezembro do mesmo ano, em 
Sengés (PR), por Dom Conra-
do Walter.   
 Antes do episcopa-
do, na Diocese de Jacarezi-
nho (PR), foi Diretor Espi-
ritual do Seminário Menor 
Nossa Senhora da Assunção 
(1992- 1993); Coordenador 
da Pastoral Vocacional Dioce-
sana (1994-1996/1999-2001); 
Reitor do Seminário Menor 
Nossa Senhora da Assunção 
(1994- 1996); Professor de 
Teologia Moral no Seminário 
Maior Divino Mestre na Dio-
cese de Jacarezinho (1999); 
Diretor Espiritual da Comu-
nidade de Assistência aos De-
pendentes de Drogas – CADD 
(1999); Diretor Espiritual do 

Seminário Maior Divino Mes-
tre (1999-2006); Coordenador 
Diocesano da Ação Evangeli-
zadora (2004); Orientador Ge-
ral da Comunidade Feminina 
de Assistência às Dependentes 
de Drogas – COFADD (2003- 
2006); Professor de Ética Fi-
losófica no Seminário Maior 
Rainha da Paz (2003-2006); 
Chanceler da Cúria Diocesana 
de Jacarezinho (2006); Pároco 
da Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus (2006-2010). 
 Foi nomeado Bispo 
Auxiliar de Manaus no dia 9 
de junho de 2010. Escolheu 
como lema episcopal “Tes-
temunhar e servir”. Sua or-
denação episcopal aconteceu 
na Catedral Diocesana de Ja-
carezinho, em 20 de agosto 
de 2010. A celebração foi 
presidida por Dom Mauro 
Aparecido dos Santos, Ar-
cebispo de Cascavel (PR) à 
época. Dom Mário tomou 
posse em Manaus no dia 12 
de setembro. 

verdadeiros, que revelem a 
face da Igreja-comunhão, 
que constrói a unidade na 
diversidade. O 2º Sínodo Ar-
quidiocesano nos ajudará a 
nos conhecermos mais, nes-
ta bela caminhada da Igreja 
de Juiz de Fora, convergin-
do para o pedido de Jesus ao 
Pai: “Que todos sejam um” 
(Jo, 17,21).

Rumo ao 2º Sínodo Arquidiocesano

Cristina Pires
Movimento Focolares

Com informações dos sites da CNBB e da Diocese de Roraima

Encontros da Comissão acontecem na Cúria Metropolitana - Foto: Daniele Quinelato


