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segunda turma do clero se reúne
para retiro espiritual
Cerca de 50 padres, com o Arcebispo Dom Gil, participaram dos Exercícios Espirituais conduzidos pelo Bispo da
Diocese de Palmares (PE), Dom Henrique Soares da Costa

Segunda turma do Clero durante o Retiro Espiritual. Foto: Daniele Quinelato
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Ordenação Episcopal de Monsenhor Roberto José da Silva
acontecerá na Paróquia São Miguel e Almas, em Santos Dumont
- O Sagrante Principal será Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo Metropolitano de
Juiz de Fora
- Os Consagrantes serão Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e Presidente da CNBB, e Dom João Justino de Medeiros Silva,
Arcebispo Metropolitano de Montes Claros.
- Foi na Paróquia São Miguel e Almas que Monsenhor Roberto José da Silva nasceu,
foi batizado, cresceu e descobriu sua vocação.
- A ordenação será no dia 17 de agosto, às 15 horas.
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SAIBA MAIS SOBRE O SEGUNDO SÍNODO E OS DESAFIOS
PARA O MUNDO DA CARIDADE
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Editorial
“A Decisão é Tua”
A Igreja no Brasil
celebra, no mês de agosto,
o mês vocacional. Cada vez
mais está ficando claro que
a opção de vida das pessoas deve ser guiada pela
vocação. As pessoas que
assim procedem têm mais
objetividade, afeto, produção e eficiência. Ninguém
suporta fazer o que não
gosta ou algo para agradar
a mãe, o pai ou a família.
Neste sentido a
Igreja dedica cada domingo
a uma vocação. Pede que
os jovens conheçam essas
possibilidades e depois façam suas escolhas para não
se arrependerem depois
e causar sofrimentos a si
mesmos e aos outros. Parte da angústia e depressão
do tempo moderno pode
ser evitada pela realização
profissional, amorosa, ou
seja, a escolha da pessoa
certa para a vocação certa.
Porém, na Igreja,
vocação não significa apenas aptidão, mas um chamado interior provindo de
Deus. É coisa que brota da
alma e da intimidade com o
Senhor e consigo mesmo. É
algo pessoal que não pode
ter interferência de terceiro,
sejam familiares ou amigos.
No primeiro domingo celebramos a vocação sacerdotal. Ser Padre
exige dedicação e renún-
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cia, trabalho duro com as
emoções e pulsões, oração
cotidiana e muito estudo.
O Padre não trabalha com
hora marcada, muitas vezes vai além de 12h por
dia, pois não exerce uma
profissão, mas entrega-se a
uma vocação. Muitos não
têm nem feriado e nem dia
santo. Afinal, o Padre se espelha em Jesus e nos Apóstolos que assim viviam.
No segundo, celebramos o dia dos Pais. Ser
Pai é saber ser Pai e esposo. Ser Pai é participar do
evento criador de Deus. Ser
Pai não é para qualquer um.
É enfrentar os problemas
junto com a família. É ser
determinado e ir até o final.
Já no terceiro é o
dia da Vida Consagrada,
religiosos e religiosas. Devem ser cidadãos do infinito. Podem, durante a vida,
morar em vários países.
Procuram estar dispostos
a viver em comunidades
com pessoas muito diferentes. É um desafio e tanto!
O último domingo
é dos leigos e leigas. Estes
são colaboradores, discípulos e missionários de Cristo. Eles atuam na sociedade
como fermento na massa.
São os ministérios, pastorais, associações e movimentos que dão a essência
do ser Igreja: ser sal e luz
no mundo. E os nossos catequistas são a gramática
para entender o Evangelho.

Web TV realiza jornal semanal com notícias da
Arquidiocese

Os jornalistas Elton Moreira e Mônica Mendes e o cinegrafista Pedro Doro.

Desde o mês
de maio, a Web TV A
Voz Católica realiza semanalmente o Jornal A
Voz Católica, que traz
as principais notícias da
Arquidiocese. O espaço, que é aberto a todas
as paróquias, tem como
objetivo “divulgar todas
as ações, celebrações e
tudo o que acontece na
Arquidiocese”, como
explica Mônica Martins
Mendes, coordenadora
da Web TV. O Jornal
estreou em maio por ser
um mês mariano, mas
a ideia do formato estava em análise há um
ano “A ideia do jornal
surgiu e veio amadurecendo com o passar do
tempo. Outro dia uma
moça de Cabo Verde

nos mandou mensagem
dizendo que está assistindo à programação”,
destaca Pedro Doro,
cinegrafista da Web TV.
A evangelização, além das fronteiras da Arquidiocese,
vem chamando a atenção nos últimos meses,
como destaca Mônica.
“O que sentimos é que
a Web TV vem atingindo os principais objetivos da evangelização,
com o aumento em
compartilhamentos, comentários e interações
nas redes sociais. Além
do raio da Arquidiocese
há pessoas que nos assistem no Canadá, Estados Unidos e Espanha.”
Quem também
compõe a equipe é o

jornalista Elton Moreira. Para ele, trabalhar
com profissionais experientes em uma arquidiocese como a de Juiz
de Fora tem sido um
grande
aprendizado.
“Está sendo uma experiência gratificante. Tenho aprendido muito,
principalmente sobre os
assuntos relacionados à
Igreja e ao jornalismo.”
De acordo com Elton,
os bons resultados de
visualizações e compartilhamentos do jornal
são frutos do trabalho
feito por toda equipe.
“Como o jornal é divulgado na internet a sua
audiência
ultrapassa
a nossa Arquidiocese.
Além disso, a nossa
equipe divulga o tra-

balho em grupos católicos nas redes sociais,
o que acaba ampliando
o nosso público, que é
sempre
participante.
Mônica destaca o apoio da Igreja
para a sucesso deste
trabalho. “O grande incentivador da Web TV
é Dom Gil, com uma
visão além do tempo,
frente às necessidades
da comunicação. Além
dele temos também o
Monsenhor Luiz Carlos
que é o Diretor Espiritual do nosso trabalho.”
Vale ressaltar que a
cada dia muitos outros
padres e leigos vão
colaborando e descobrindo a extraordinária
utilidade da WEBTV.

Rádio Catedral 102,3 FM comemora 13 anos de programação

Locutor Magno Pires, jornalista Fabiola Castro e a Auxiliar
Administrativo Josi Cardoso. Foto: Elias Arruda
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No dia 15 de
julho a Rádio Catedral
completou 13 anos no
ar. A frequência 102.3
FM possui hoje 1000
KW (kilowatts) de
potência, abrangendo,
aproximadamente, 46
cidades da Zona da
Mata Mineira e região
centro- sul fluminense. O Diretor Geral da
Rádio Catedral, Padre
Antônio Camilo de
Paiva, conta como tudo
começou. “Começou
com o pensamento do
Dom Eurico e um grupo de pessoas, inclusi-

ve eu estava junto, de
fazer essa fundação
Dom Justino José de
Santana para hospedar
rádio e qualquer outra
iniciativa
arquidiocesana. E o trabalho
foi feito, foi realizada
uma reunião com presença de alguns padres
e efetivada a fundação. Logo começou a
rádio a funcionar. Depois, Dom Gil veio e
ampliou a rádio e tem
investido muitos esforços e recursos para
o seu crescimento. ”
Atualmente a

Rádio Catedral possui
uma programação diversificada com programas jornalísticos,
entretenimento, cultura e educação, tendo
como foco a formação
cidadã e cristã dos ouvintes, como destaca
Padre Camilo. “A missão da rádio é ir onde
a pessoa não pode fisicamente chegar. A
missão dela é rezar
com aqueles que não
podem ir à igreja, por
isso transmitimos missas, damos catequese

onde aquelas pessoas
não podem ir, seja pela
idade ou pela doença.
É também levar ânimo,
motivação às pessoas
e o bom gosto, a capacidade de escolher na
vida, o que é bom, o
que realmente conta. ”
A Rádio Catedral tem programação própria das 6h à
meia-noite. Durante
a madrugada, entra
em cadeia com a Rádio Aparecida, do
Santuário
Nacional
de Aparecida (SP).

A Web TV A Voz Católica,
traz com exclusividade as
principais notícias da Arquidiocese de Juiz de Fora.

Jornalismo,
entretenimento e informações
sobre a Igreja Católica,
você acompanha na Rádio Catedral 102.3 Fm.

Reportagens sobre a igreja, pastorais e movimentos você acompanha no
site da Arquidiocese e no
Jornal Folha Missionária.

Assista pelo
facebook.com/avozcatolica

Baixe o aplicativo da Rádio Catedral JF em seu
celular.

Acesse:
arquidiocesejuizdefora.
org.br
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Palavra do Pastor

Abraão: exemplo de fé
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Na semana de 22 a 26 de julho
passado, parte do clero de Juiz de Fora
fez um retiro espiritual de grande profundidade. Por ser o clero juiz-forano
numeroso, os dias de recolhimento
devem ser feitos em duas etapas: a
primeira foi em fevereiro, com metade dos sacerdotes. O pregador em
ambas as oportunidades foi Dom
Henrique Soares, Bispo de Palmares
(PE). O tema que ele escolheu, a todos
encantou: O Caminho de Abraão, sua
fé inabalável. Destacou a confiança
de Abraão em Deus e a confiança de
Deus em Abraão.

tinua até hoje naqueles que o seguem,
sobretudo os cristãos do oriente e do
ocidente.
Na ordem natural, humana,
Cristo é filho de Abraão, sendo seu
descendente e, consequentemente,
também de Davi. Quando Deus escolhe o local para enviar o Seu Filho, para libertar os seres humanos da
força do pecado, escolhe a família de
Abraão, os seus descendentes, Israel,
o povo de Davi.
No entanto, a fé de Abraão
foi provada por Deus. Foi desafiado
porque deveria ter uma grande descendência, mas esta tardava a vir. Sara
“O retiro espiritual é um moera estéril e já eram, marido e mulher,
mento importante para as pessoavançados em idade. Deus havia chaas que creem e, sobretudo para
mado Abrão para fora da tenda, apreos sacerdotes”
sentando-lhe o céu estrelado e lhe dizendo: “A sua descendência será mais
Chamado “Pai da Fé”, foi o
primeiro que acreditou num Deus uno. numerosa do que as estrelas do céu”
No meio de tantos povos politeístas, (cf. Gn 15,5). A promessa se realizou,
Abraão descobriu – ou melhor - rece- na velhice, quando Sara concebeu um
beu a revelação do alto que há um só filho a quem pôs o nome de Isaac, que
Deus verdadeiro, não havendo outro. significa “sorriso de Deus”.
A sua fé se espalhou, se firmou e conMas, em determinado mo-

mento, para surpresa de Abraão, Deus
pede que sacrifique o seu filho. Porém,
Abraão não perde a fé. Certamente
teve dúvidas, mas, para ele, Deus nunca falha, nunca erra, portanto o que estava pedindo não escapava aos limites
de sua fé.

“Também nós, pela força salvadora do sangue de Cristo, Filho
de Deus, seremos ressuscitados
no último dia”
Sacrifícios, no antigo Testamento, representavam a morte de um
animal – um cordeiro, por exemplo
– e depois a queima disso, para que o
fogo acabasse com o que ficara e se
comprovasse a entrega total da alma
humana a Deus, sem nenhuma reserva. E foi assim que Abraão preparou
o sacrifício de Isaac. Porém, quando
Deus vê que ele era capaz de crer desta forma, não permitiu que seu filho
morresse, dando-lhe um carneiro para
que pudesse ser sacrificado no lugar
de Isaac.

Mais tarde, com a encarnação
do Verbo, o sacrifício do monte Moriá toma novo sentido. Em Jesus se dá
o verdadeiro sacrifício redentor. Ele
é como o novo e o verdadeiro Isaac.
Sacrificado sobre o madeiro da cruz,
Deus oferece, sem limites, o Seu Filho
por nós. Contudo, assim como a vida
de Isaac foi preservada, pela bondade
de Deus, Cristo ressuscita ao terceiro
dia e não permanece na morte. Também nós, pela força salvadora do sangue de Cristo, Filho de Deus, seremos
ressuscitados no último dia.
O retiro espiritual é um momento importante para as pessoas que
creem e, sobretudo para os sacerdotes,
pois estar exclusivamente diante de
Deus, por quatro ou cinco dias, apenas
para rezar, para beber da Palavra de
Deus, celebrar os mistérios de Cristo,
conviver com o sobrenatural, experimentar o silencio onde a eloquência
de Deus se faz ouvir, é simplesmente
indispensável. Fortalece a fé, anima no
trabalho e dá sentido e alegria à vida.

Conheça a história da Paróquia São Miguel e Almas
Será nesta igreja , no dia 17 de agosto, a ordenação episcopal de Monsenhor Roberto

Informações: Paróquia São Miguel e Almas

A cidade de Santos Dumont cresceu ao redor da igreja
Foto: Pascom da Paróquia São Miguel e Almas

Falar da história da Paróquia de São Miguel e Almas
implica falar da formação de
Santos Dumont. A primeira referência que temos de nosso
município data de 1709, ano que
Domingos Gonçalves Ramos
requereu da Coroa Real uma
sesmaria. Posteriormente esta
sesmaria foi dividida com seus
genros Pedro Alves de Oliveira
e João Gonçalves Chaves. Este
vendeu sua sesmaria para João
Gomes Martins em 1728, de
onde temos o nome “Arraial de
João Gomes”. E foi através da
fé e da devoção de João Gomes
Martins e sua esposa Clara Maria
de Melo que nasce a história da
Paróquia de São Miguel e Almas.
As terras de João Gomes Martins
ficavam do lado norte da cidade
e foi aí, no atual Bairro Santo
Antônio, conhecido por “João

Gomes Velho” que foi construída a primeira Capela em honra
a São Miguel, cuja imagem veio
de Portugal. Em seu testamento
ele mesmo pede para ser sepultado nesta capela. João Gomes
fica casado com Clara até sua
morte em 1745. Em 1778, sua
nora, Clara Maria de Jesus, conseguiu autorização eclesiástica
para transferir a Capela para suas
terras (Fazenda do Pinho), causando grande tristeza em Clara
Maria de Melo. Aproximadamente 40 anos após a imagem
retorna ao seu local de origem.
Em meados do século XIX a capela que se encontrava em péssimo estado foi transferida para
o Arraial Novo de São Miguel e
Almas. A nova capela, com duas
torres, foi inaugurada em 1850
e, em 1867, o Bispo de Mariana,
Dom Antônio Ferreira Viçoso,

criou a Paróquia de São Miguel e
Almas de João Gomes. Um novo
século desponta e com ele novas perspectivas, novas visões,
um novo momento! Então, por
volta de 1908, a Matriz foi demolida, dando lugar a um novo
templo sustentado por “colunas”
que representavam a fé de um
povo. Esta nova Matriz foi inaugurada em 1917 e permaneceu
com esta arquitetura até o final
da década de 1960. São outros
tempos que oportunizam grandes transformações e aí temos
a Matriz de São Miguel acompanhando o Concílio Vaticano
II (o que entendemos ser “uma
reforma litúrgica exprimindo-se
numa nova organização do espaço litúrgico”) sendo reformada e
permanecendo com esta arquitetura até sua recente reforma.
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Catedral Metropolitana recebe Padre José de Anchieta Moura Lima
como novo Pároco

Padre Anchieta trabalhou nos últimos 8 anos na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Benfica. Foto: Elias Arruda

No dia 11 de agosto o Padre
José de Anchieta Moura Lima tomará
posse como administrador paroquial,
da Catedral Metropolitana. Monsenhor Luiz Carlos, pároco da igreja nos
últimos 5 anos e meio, foi nomeado
para trabalhar como reitor do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, mas continuará também atuando
na catedral como Vigário Paroquial.

“... onde a igreja estiver, nós
estaremos para colocar em
prática o Evangelho de Jesus,
celebrando e animando toda a
comunidade.”
O anúncio foi feito pelo Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio
Moreira, no dia 14 de julho passado.
Para o Padre Anchieta, o momento é
de muita alegria e um novo desafio,
agora trabalhando no centro de Juiz
de Fora. “Aceitei este novo encargo
pastoral com muita surpresa. Como
dizia São Paulo, com muito Temor
e Tremor, mas também com muita
disposição e disponibilidade em ser-

vir a nossa igreja Arquidiocesana.”

“Eu considero a catedral como
a igreja da caridade. É ali também que os pobres chegam, nossos imigrantes buscam socorro e
com certeza nós vamos continuar estes trabalhos ...”
E completou, “onde a igreja estiver,
nós estaremos para colocar em prática o Evangelho de Jesus, celebrando e animando toda a comunidade. ”
Padre Anchieta atuou por 7 anos na
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro Benfica em Juiz de Fora.
Foram anos de lutas, alegrias, missão
e história. “Agradeço a confiança de
Dom Gil e a este tempo muito rico trabalhando em Benfica, na Zona Norte.
Uma paróquia muito agradável, um
povo muito bom. Vou deixar e levar
muita saudade. ” Destacou o Padre,
agradecendo também pelos anos em
que trabalhou ao lado do Padre Guanair
da Silva Santos, além dos trabalhos realizados com toda a paróquia com o
Seminário Menor e o Propedêutico.
“Quero agradeço também pelo tempo

em que eu me dediquei ao Vicariato da
Caridade, agora passando para o Padre Geraldo Dondici que, com muita
competência, dará continuidade a estes trabalhos ligados à dimensão sócio
caritativa da nossa Arquidiocese. ”
Para o Padre Anchieta, trabalhar na
Catedral Metropolitana, será um grande desafio. “Eu considero a catedral
como a igreja da caridade. É ali também que os pobres chegam, nossos
imigrantes buscam socorro e com certeza nós vamos continuar estes trabalhos na dimensão caritativa, procurando ter um bom acolhimento a todas as
pessoas que chegarem ali. Com certeza
a equipe de padres, leigos, conselhos,
pastorais, movimentos e grupos de
serviço farão um excelente trabalho.”

“Esse tempo que ficarei
como administrador paroquial da Catedral, vai continuar germinando dentro de
mim o projeto missionário
para o Haiti.”

“Peço a todos que rezem por
mim para que, com muita
humildade, sabedoria, coragem e determinação eu possa
servir bem ao povo no centro
de Juiz de Fora.”
Além disso, Padre Anchieta destaca que o planejamento para
a sua missão no Haiti, vai continuar.
“Esse tempo que ficarei como administrador paroquial da Catedral, vai
continuar germinando dentro de mim
o projeto missionário para o Haiti. Penso que o tempo em que ficarei
na Catedral vai me ajudar também a
ir preparando melhor interiormente e
pastoralmente para viver esta nova experiência missionária na minha vida,
pois meu coração é missionário, estive também durante 3 anos e meio no
Pará na diocese de Óbidos, no Pará. ”
E conclui, “Peço a todos que rezem por mim para que, com muita humildade, sabedoria, coragem e
determinação eu possa servir bem
ao povo no centro de Juiz de Fora.

Fundação Maria Mãe: 35 anos de acolhida e evangelização
No dia 17 de julho a Fundação Maria Mãe completou 35 anos de
história. Uma história repleta de sonhos, amor, caridade e transformação,
como conta Vanessa Maria Farnezi,
que ocupa a diretoria da fundação há
10 anos. “Os assistidos chegam aqui e
encontram um lugar para o banho, café
da manhã, assistência social e evangelização. Todos os dias nós atendemos 160 pessoas, aproximadamente.
Além deste auxílio, nós oferecemos
os cursos profissionalizantes de panificação, confeitaria, biscoitos artesanais, sabonetes, pintura em tecidos e
trabalhos de artesanato com feltro”.
De acordo com Vanessa, o

trabalho que começou com o intuito de levar alimento aos que vivem à
margem da sociedade se aperfeiçoou,
hoje leva conforto e dignidade a estas
pessoas. “A Irmã Mônica, que fundou
essa casa, começou com a preocupação
em levar alimento para os que se encontravam em situação de rua. Com o
passar do tempo, percebemos que eles
precisavam não somente do alimento;
eles precisavam de muito mais. Através dessa evolução, da necessidade e
também da mudança de perfil dos nossos assistidos, nós estamos investindo
agora em capacitação profissional”.
A Obra dos Pequeninos de
Jesus conta hoje com 9 funcionários

e 50 voluntários. Entre eles está Kátia
de Souza Carvalho, Educadora Social.
Desde 2010 auxiliando nos trabalhos
da fundação, ela se diz feliz e realizada com o trabalho realizado. “Meus
pais fizeram parte da fundação desde
o início e hoje tento continuar este trabalho. O que mais me encanta é que,
em todos estes anos, todas as pessoas que chegam aqui tentam vivenciar
em suas vidas o Evangelho”. Vanessa destaca a importância da igreja na
existência da Fundação “Depois que
Dom Gil chegou em Juiz de Fora, a
igreja abraçou a nossa causa como
nunca. Dom Gil tem um carinho muito grande pelo nosso trabalho e pe-

los assistidos que passam por aqui.
Todo ano ele faz questão de celebrar
4 missas na fundação. Além dele, padres e diáconos estão aqui semanalmente. Isso nos motiva ainda mais. ”

Parte da equipe da Fundação. Foto: Elias Arruda
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Homilía do Papa
“Tende sempre diante dos vossos
olhos o exemplo do Bom Pastor”
Fonte: Vatican News

Irmãos, como bem sabeis, o Senhor Jesus
é o único Sumo Sacerdote do Novo Testamento,
mas Nele também todo o povo santo de Deus foi
constituído povo sacerdotal. No entanto, entre todos os seus discípulos, o Senhor Jesus quer escolher alguns de modo especial para que, exercendo
publicamente na Igreja em seu nome o ofício presbiteral a favor de todos os homens, continuem a
sua missão pessoal de mestre, sacerdote e pastor.

Vós participareis no ministério de Cristo.
Dispensai a todos aquela Palavra de Deus, que vós
mesmos recebestes com alegria. E por isso lede e meditai assiduamente a Palavra do Senhor, para acreditardes naquilo que lerdes, ensinardes o que aprenderdes na fé, viverdes quanto ensinardes. Nunca se pode
fazer uma homilia, uma pregação, sem oração intensa, com a Bíblia na mão. Não vos esqueçais disto!

Com efeito, do mesmo modo que para isto
Ele foi enviado pelo Pai, assim Ele enviou ao mundo,
por sua vez, primeiro os Apóstolos e depois os Bispos e os seus sucessores, aos quais foram finalmente
oferecidos como colaboradores os presbíteros que, a
eles unidos no ministério sacerdotal, são chamados ao
serviço do Povo de Deus. Após tantos anos de reflexão — deles, dos superiores e daqueles que os acompanharam ao longo deste caminho — hoje apresentaram-se para que eu lhes confira a Ordem sacerdotal.

“Conscientes de que fostes escolhidos entre os homens e constituídos
a seu favor para cuidar das coisas
de Deus, exercei com alegria, caridade e sinceridade a obra sacerdotal de Cristo, unicamente com a
intenção de agradar a Deus e não
a vós mesmos.”

“O Senhor quis salvar-nos gratuitamente. Foi Ele mesmo quem nos disse: “Dai de graça o que recebestes de
graça”. A celebração da Eucaristia é
o apogeu da gratuidade do Senhor.
Por favor, não a maculeis com interesses mesquinhos!”
Com efeito, eles serão configurados a Cristo
Sumo e Eterno Sacerdote, ou seja, serão consagrados como verdadeiros presbíteros do Novo Testamento que os une no sacerdócio ao seu Bispo, serão
pregadores do Evangelho, Pastores do povo de Deus
e presidirão aos atos de culto, especialmente na celebração do sacrifício do Senhor, isto é, na Eucaristia.
Quanto a vós, caríssimos irmãos e filhos, que estais
para ser promovidos à Ordem do presbiterado, considerai que, exercendo o ministério da Doutrina Sagrada, participareis na missão de Cristo, único Mestre.
Esta não é uma associação cultural, não é um sindicato.

“Eis as proximidades próprias do
sacerdote: perto de Deus na oração,
próximo do Bispo que é o vosso pai,
perto do presbitério, dos demais
sacerdotes como irmãos, sem vos
“esfolardes” uns aos outros [falar
mal uns dos outros], e perto do
Povo de Deus.”

Que a vossa doutrina, portanto, sirva de alimento
para o Povo de Deus: quando brotar do coração e
nascer da oração, será deveras fecunda! Que o perfume da vossa vida seja alegria e apoio aos fiéis de
Cristo: homens de oração, homens de sacrifício,
porque com a Palavra e o exemplo edificais a casa
de Deus, que é a Igreja. E assim vós dareis continuidade à obra santificadora de Cristo. Mediante
o vosso ministério, o sacrifício espiritual dos fiéis
torna-se perfeito, porque está unido ao sacrifício
de Cristo que, através das vossas mãos e em nome
da Igreja inteira, é oferecido de modo incruento
sobre o altar na celebração dos Santos Mistérios.

“E aqui, por favor, peço-vos que não
vos canseis de ser misericordiosos. Misericordiosos como o Pai, como Jesus
foi misericordioso para conosco. Com
o óleo santo dareis alívio aos enfermos.
Dedicai tempo a visitar os doentes e os
enfermos.”

favor, não a maculeis com interesses mesquinhos!
Mediante o Batismo haveis de agregar novos fiéis ao Povo de Deus. Com o Sacramento da
Penitência perdoareis os pecados em nome de Deus
e da Igreja. E aqui, por favor, peço-vos que não vos
canseis de ser misericordiosos. Misericordiosos
como o Pai, como Jesus foi misericordioso para conosco. Com o óleo santo dareis alívio aos enfermos.
Dedicai tempo a visitar os doentes e os enfermos.
Celebrando os ritos sagrados e elevando nas várias
horas do dia a prece de louvor e de súplica, sereis
a voz do Povo de Deus e da humanidade inteira.

“Tende sempre diante dos vossos
olhos o exemplo do Bom Pastor, que
não veio para ser servido, mas para
servir, para procurar e salvar o que
estava perdido.”

Conscientes de que fostes escolhidos entre
os homens e constituídos a seu favor para cuidar
das coisas de Deus, exercei com alegria, caridade e
sinceridade a obra sacerdotal de Cristo, unicamente
com a intenção de agradar a Deus e não a vós mesmos. O júbilo presbiteral só se encontra neste caminho, procurando agradar a Deus que nos elegeu.
Por fim, participando na missão de Cristo, Chefe
e Pastor, em comunhão filial com o vosso Bispo,
esforçai-vos por reunir os fiéis numa única família.
Eis as proximidades próprias do sacerdote: perto
de Deus na oração, próximo do Bispo que é o vosso pai, perto do presbitério, dos demais sacerdotes
como irmãos, sem vos “esfolardes” uns aos outros
[falar mal uns dos outros], e perto do Povo de Deus.
Tende sempre diante dos vossos olhos o exemplo do
Bom Pastor, que não veio para ser servido, mas para
servir, para procurar e salvar o que estava perdido.

Papa Francisco
Prestai atenção à celebração da Eucaristia!
Reconhecei aquilo que fazeis! Imitai o que celebrais
a fim de que, participando no mistério da morte e
ressurreição do Senhor, tenhais a morte de Cristo
nos vossos membros e caminheis com Ele em novidade de vida. O Senhor quis salvar-nos gratuitamente. Foi Ele mesmo quem nos disse: “Dai de
graça o que recebestes de graça”. A celebração da
Eucaristia é o apogeu da gratuidade do Senhor. Por
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VOCAÇÃO: CHAMADO DE DEUS A
Agosto, o mês das vocações
A Igreja dedica o mês de
agosto às vocações. A cada domingo a liturgia nos leva a uma reflexão
sobre as principais vocações da vida
da Igreja. O primeiro domingo é dedicado aos que fazem parte dos ministérios ordenados: bispos, padres
e diáconos. Já no segundo domingo
a liturgia se volta às famílias, celebrando o matrimônio. O terceiro
domingo é dedicado aos religiosos
(as) e consagrados (as) que fazem
parte das diferentes congregações
e comunidades da igreja. Por fim, o
último domingo é dedicado aos catequistas, recordando a importância
do leigo na vida da igreja, por isso,
ouvir o chamado de Deus e discernir
os nossos dons à luz da fé é fundamental, como explica Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo da Arquidiocese de Juiz de Fora. “Vocação
é um chamado de Deus, a própria
palavra em Latim “vocare” significa chamar. Nós, pela nossa fé, acreditamos que Deus nos chama. Nós
temos aqueles que são chamados
para serem sacerdotes consagrados,
religiosos e religiosas, leigos (a)
para vários ministérios da igreja e
famílias que são chamadas para viverem na fé cristã. Tudo isso é um
chamado de Deus.”
Todos são chamados a servir. Ao discernir o chamado de Deus
em nossas vidas devemos nos doar

em favor da igreja e de todos. “O
chamado significa um favor de Deus
à pessoa, mas muito mais um favor
de Deus ao povo e à igreja. Todos a
servem de alguma forma, mas sempre com esta força da fé, do amor
a Deus. Tudo isso nos impulsiona.
Descobrir uma vocação é um ato de
fé. É olhar para o alto e perguntar a
Deus: qual é a minha vocação, o que
Deus espera da minha vida em favor
da igreja e das pessoas?”, destacou
Dom Gil.
Ao descobrir uma vocação,
é necessário se aprofundar e fazer
um acompanhamento, principalmente quando é para a vida sacerdotal. Segundo Dom Gil, devemos
estar atentos a este chamado que,
muitas vezes, começa na infância.
“A vocação sacerdotal é dada por
Deus no nascimento da pessoa, mas
a pessoa pode descobrir esta vocação no seu caminhar. Muitas vezes
descobre quando criança, outros
como adolescentes e alguns como
adultos.”
Em nossa Arquidiocese,
esse processo vocacional pode ser
feito através do Dives “que é um
processo preparatório para a pessoa
discernir sua verdadeira vocação e
sendo a vocação sacerdotal, ser recebido no seminário para a sua preparação”, como lembra Dom Gil.

A busca pelo chamado
Todas as vocações recebem
uma atenção especial da Igreja. Seja
através de encontros, congressos, catequeses ou ensino através da educação
em todos os níveis de escolaridade, ela
está atenta às demandas da sociedade
e à formação intelectual e espiritual
de todos. Explica Monsenhor Luiz
Carlos de Paula, Reitor do Seminário
Arquidiocesano Santo Antônio: “O
nosso seminário forma padres, diáconos permanentes na escola diaconal e
também leigos e leigas que estudam
no seminário, para que estejam preparados para a missão evangelizadora.”
O Seminário Arquidiocesano Santo Antônio acolhe aqueles que estão empenhados em fazer um acompanhamento para a
vida sacerdotal. Aqueles, porém,
que sentirem este chamado, devem começar a se preparar antes
mesmo de seguir para o seminário.
Recém nomeado para a vaga
de reitor, Monsenhor Luiz Carlos

diz que entre as propostas de atuação do seminário, está a atenção em
as paróquias darem suporte aos vocacionados. “No seminário a nossa
atenção será a de despertar e acompanhar as vocações ao sacerdócio,
ou seja, aqueles jovens que sentem o
chamado para serem padres. Estamos
planejando formar uma equipe para ir
às paróquias, ter contato com os párocos para um acompanhamento e falar
sobre a importância da vocação e de
ouvir o chamado de Deus, pois Deus
chama”. Monsenhor Luiz Carlos conclui destacando a importância de um
dos principais chamados vocacionais,
o chamado à fé cristã. “Vocação é um
chamado de Deus e resposta humana. Deus nos chama à vida, para a
sua igreja. Logo nós existimos, pois,
Deus nos chamou a viver. E também
Deus nos chamou para a sua Igreja.
Através do batismo fazemos parte
da igreja de Deus, a vocação cristã”.

O encontro que reuniu a segunda turma do clero

Congregações e Religiosos
Atentos ao chamado à
vida consagrada, temos aqueles que se dedicam à vida religiosa em congregações. Para
o Frei Carlos Roberto de Oliveira Charles, da Ordem dos
Frades Menores Conventuais,
o chamado à vida religiosa é
um impulso do Espirito Santo
na vida da Igreja. “A história
da Igreja à vida religiosa é
sempre um impulso do Espirito Santo para renovar as estruturas e a expressão de fé.
Logo, a vida religiosa nasceu
na Igreja como uma possibilidade de voltar às fontes, de
resgatar o que parecia estar
perdido, é sempre um retorno
ao Evangelho”.
As congregações possuem diferentes carismas na
vida da Igreja. Todos os carismas são inspirados à luz do
evangelho. “Os trabalhos de

quem se dedica a vivenciar a
vida religiosa são completos
e variados. Depende de cada
instituto, fundador e fundação. Os trabalhos vão desde
a vida pastoral, humanística e
ações sociais. Com o tempo o
espírito vai suscitando novas
comunidades religiosas que
abraçam uma causa ou tarefa,
que supram as necessidades
do tempo e da igreja”.
Frei Carlos destaca a
importância do discernimento ao chamado à vocação.
“Primeiro é importante saber
a qual tipo de vocação a pessoa é chamada. A partir disso
é preciso adequar sua vida,
seu jeito de ser e pensar a esta
espiritualidade encontrada no
discernimento. Quando a pessoa se vê vocacionada a ajudar
no Reino, ela precisa buscar e
encontrar o seu caminho.”
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A SERVIÇO DO MUNDO E DA IGREJA
Retiro: um aprofundamento à
vocação Sacerdotal
Parte dos padres da Arquidiocese de Juiz de Fora participaram, entre os
dias 22 e 26 de julho, do Retiro Anual
do Clero, no Ceflã. A segunda turma que
participou do encontro contou com cerca
de 50 sacerdotes de nossa Igreja Particular.
O Bispo da Diocese de Palmares (PE), Dom Henrique Soares da Costa,
foi o responsável por conduzir as reflexões, que tiveram Abraão como principal personagem. “Tanto para os judeus
como para os cristãos, Abraão é nosso
pai na fé. É modelo de todo aquele que
crê, para todo aquele que quer caminhar
com Deus. Então, olhando o caminho de
Abraão, meditando, a gente vai olhando
o nosso caminho: um Deus que é tão próximo, mas tão distante, tão misterioso e
que nos convida que a gente se abra para
Ele. Porque caminhar com Deus não é
fácil, não”.
Dom Henrique destaca a importância da realização de um retiro pelos
presbíteros. “Os padres são homens de
Deus, homens que devem guiar o rebanho. E devem primeiro eles próprios
ter uma experiência profunda de Deus.
Todos nós temos a necessidade de parar
diante do Senhor. A gente vive em um
mundo muito agitado, fazendo muitas
coisas, dizendo muitas coisas, fazendo
muitas reuniões, fazendo muitos planos,
mas o que Deus tem para me dizer? É a
vontade de Deus como eu estou vivendo,
é a vontade de Deus como eu estou fazendo? Então, para cada padre, cada pes-

o aconteceu no Ceflã, o Centro de Formação Cristã.

Caminho ao diaconato
No dia 10 de agosto, às 15
horas, na Catedral Metropolitana,
25 candidatos ao diaconato permanente vão receber os ministérios de
acólito e leitor. A Missa será presidida por Dom Gil Antônio Moreira,
no dia de São Lourenço, padroeiro
dos diáconos. De acordo com o presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD), Diácono
Ruy Figueiredo Neves, a Missa
acontece após um longo processo
de preparação. “O ministério diaconal é voltado à palavra, liturgia e
caridade. Os candidatos irão receber das mãos do bispo a palavra de
Deus para que sejam anunciadores
da palavra. Além deste ministério,
no mesmo dia irão receber o ministério de acólito, quando se disporão a servir tornando-se ministros
extraordinários da comunhão. ”
Após esta etapa os candida-

tos são levados aos estudos e avaliações que antecedem o diaconato
permanente, como explica o Diácono Ruy. “O processo não é concluído com estes ministérios. Após
esta etapa os candidatos vão ser
novamente avaliados para saber se
vão receber a ordenação diaconal. ”
A escolha dos candidatos
ao diaconato permanente é sugerida pela igreja. “Desde o Concílio
Vaticano II foi reaberta a ordenação diaconal para homens casados,
ou solteiros, desde que estes façam
votos de celibato. Primeiro a Igreja
indica, através do padre e da comunidade paroquial, os possíveis
candidatos. Os nomes vão para o
Conselho Arquidiocesano de Diáconos, que é presidido pelo Arcebispo, onde acontece uma análise
e avaliação dos nomes. Após a
escolha eles se voltam a um estudo bíblico, teológico e pastoral”.

soa, cada cristão, é importante um tempo
de parar e escutar o Senhor”.
O arcebispo metropolitano de
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira,
também participou do retiro espiritual.
Para ele, foi um momento de reflexão.
“O retiro é um momento em que a pessoa escolhe cinco dias para estar em silêncio, puramente diante de Deus, para
robustecer a sua fé, o seu amor a Deus,
o seu amor à Igreja. Então, durante esses
cinco dias, os padres se fortalecem na fé,
no amor, no seu ministério, para servirem melhor à Igreja e para fazer o seu
caminho de santidade, porque ninguém
pode ser padre se não tiver o ideal da
santidade”, concluiu.
Além das pregações de Dom
Henrique Soares, os sacerdotes tiveram
a oportunidade de escutar ponderações
sobre o II Sínodo Arquidiocesano a partir de seu diretor espiritual, o Padre Geraldo Dondici Vieira. O lema “Proclamai
o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados” (Mt 10,27) conduziu as reflexões.
“Esse é um versículo que já estava no
hino que o Padre João Francisco fez para
o I Sínodo, que se tornou uma marca da
nossa Igreja. O evangelho deve ser anunciado, primeiramente, no profundo dos
corações, na intimidade das pessoas, na
intimidade do lar. Mas ele precisa ser
anunciado publicamente. E esse anúncio
público da Igreja é desafiador, exige recursos, preparação, competências”, afirmou Padre Dondici.
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Informações: Site do site da CNBB - Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil.

Dom Valdir Mamede
Bispo foi nomeado para a diocese de Catanduva - SP

Dom Mamede
nasceu no dia 21 de julho
de 1961 em Silvianópolis – MG. Seu lema episcopal: Ut vitam habeant
(Para que todos tenham
vida), (Jo 10,10). Ingressou na Congregação dos
Missionários Filhos do
Imaculado Coração de
Maria (Claretianos), em
Pouso Alegre, em 1979,
onde emitiu seus primeiros votos em 1981.
Realizou estudos
de Filosofia no período
de 1981 a 1983 na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Estudou Teologia no período de 1984 a 1987 no
Studium Theologicum
de Curitiba. Licenciado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás

de Aquino, em Roma,
doutorou-se em Direito
Canônico pela Pontifícia
Universidade Lateranense, em Roma, no ano de
2002. Dom Mamede foi
ordenado presbítero no
dia 21 de maio de 1988,
pelas mãos de Dom João
Bosco Oliver de Faria,
Bispo Auxiliar de Pouso Alegre. Ingressou no
clero da Arquidiocese
de Brasília em 2003 e
foi nela incardinado no
ano de 2006. No dia 6 de
março de 2013 foi nomeado Bispo Titular de Naísso e auxiliar de Brasília
pelo Papa Bento XVI.
Sua ordenação episcopal aconteceu no dia 16
de março daquele ano.
No dia 10 de julho, Dom
Mamede foi nomeado
Bispo da Diocese de Ca-

Dom Valdir Manede - Foto: Divulgação

tanduva, em São Paulo.
Saudação da CNBB a
Dom Valdir Mamede
Prezado Irmão,
Valdir Mamede,

Dom

A Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) congratula-se com o senhor pela
nomeação como bispo
Catanduva (SP), anunciada, hoje, quarta-feira, 10
de julho, papa Francisco.
Agradecemos o
seu trabalho realizado
como bispo auxiliar em
Brasília (DF), nestes últimos seis anos. Desejamos que esse novo tempo
de pastoreio seja fecundo
e cheio de alegrias para
o senhor, para o clero e
as comunidades de sua
nova Igreja Particular.
Saudamos
sua

nomeação trazendo palavras inspiradoras do papa
Francisco na Oração Mariana do Angelus, neste
domingo (7), sobre o
Evangelho de São Lucas
(Lc 10,1-12.17-20), que
apresenta Jesus enviando
seus 72 discípulos, além
dos 12 apóstolos, para
pregar a Boa Nova. “Esse
pedido de Jesus é sempre
válido. Sempre devemos
rezar ao ‘dono da messe’,
isto é, Deus Pai, para que
mande operários para trabalhar no seu campo que
é o mundo. E, cada um
de nós, deve fazê-lo com
o coração aberto, com
uma atitude missionária;
a nossa oração não deve
se limitar somente ao
que precisamos, às nossas necessidades: uma
oração é realmente cristã se também tiver uma
dimensão
universal”.

Rumo ao 2º Sínodo Arquidiocesano

O segundo Sínodo e os desafios para o mundo da caridade

Texto: Pe José de Anchieta Moura Lima

“A missão do anúncio da
Boa Nova de Jesus Cristo tem destinação universal, seu mandato de
caridade alcança todas as dimensões da existência, todas as pessoas, todos ambientes da convivência
e todos os povos, nada do humano
pode parecer estranho” (DAp. 380).
De fato, «a partir do coração do Evangelho reconhecemos
a conexão íntima que existe entre
evangelização e promoção humana» (EG 178). Em outras palavras,
a tarefa evangelizadora de receber e transmitir o amor de Deus
começa com o desejo, a procura
e o cuidado dos outros (EG178).
A iniciativa da criação do
Vicariato Episcopal para o Mundo
da Caridade surgiu a partir das reflexões do Iº Sínodo Arquidiocesano que foi oficializado no ano 2011.
Sua finalidade é “coordenar, animar
e articular todas as forças vivas que
atuam na dimensão sociocaritativa
da Arquidiocese” (Doc. Sinodal da
Arquidiocese de Juiz de Fora), por
isso, ano a ano, a Arquidiocese de
Juiz de Fora, através deste vicariato realiza com as pastorais sociais

e entidades sóciocaritativas o serviço da caridade no seu sentido
mais abrangente como expressão
maior do amor de Deus: “vai e faze
a mesma coisa” (Lc.10,37) a tantos
irmãos marcados pela fragilidade
e exclusão nas variadas formas.
É um trabalho realizado de forma
silenciosa nos espaços das nossas
comunidades e paróquias. Há atendimento na linha da emergência e
na prestação de auxílio a milhares
de pobres e excluídos, voltados
para o estímulo à participação comunitária e efetivamente de transformação e de mudança social.
Cada uma destas atividades pastorais enfatiza a opção da
Igreja de estar junto àqueles que
são os mais afetados pela fragilidade social. Estejam eles onde estiverem: nas periferias, presídios,
hospitais ou na rua, um trabalho
urgente se faz, para uma ação social cada vez mais integrada. Para
tanto o Vicariato da Caridade diante dos desafios, mantêm os mesmos objetivos específicos para serem refletidos no segundo Sínodo:

1º CONHECER as diferentes realidades de serviços desenvolvidos
na dimensão social na área da Arquidiocese, mapeando as diversas
casas, instituições, projetos, pastorais, movimentos e organismos.

das estas instituições que acolhem
e dão um novo sentido à vida de
tantas pessoas que refletem o rosto
de Jesus Crucificado. Fazemos reuniões mensais com representações
das pastorais sociais, quando reconhecemos que muitos trabalhos
2º PROMOVER MOMENTOS bonitos estão sendo realizados com
DE ESPIRITUALIDADE com empenho dos leigos e leigas em cobase na Palavra de Deus, na Eu- munhão com os padres e diáconos,
caristia e na Oração. Conse- mas precisamos ampliar nossa uniguimos atingir na cidade, mas dade e comunhão para melhor servir
precisamos alcançar o interior. a partir de uma pastoral abrangente
na dimensão sócio-transformadora.
3º FAVORECER UMA FOR- A missão do anúncio da Boa-Nova
MAÇÃO na vivência da Palavra de Jesus Cristo, promove a espede Deus, do magistério e das cirança na tarefa evangelizadora que
ências. As formações já existem,
nos convida a trabalhar contra as
em reuniões mensais e os seminádesigualdades sociais e a falta de
rios da caridade, porém queremos
solidariedade através da promoção
alcançar as cidades do interior.
da caridade e da justiça, da compaixão e do cuidado. A Igreja é
4º PRATICAR A MISSIONARIEDADE seguindo as orientações chamada a acompanhar e partilhar
da Igreja. Com o segundo Sínodo a dor do povo marginalizado e a
iremos realizar o mapeamento e colaborar para a cura de suas ferias visitas às instituições de Cari- das, assim realizando sua identidadade. Sabemos que a diocese está de de Igreja samaritana, segundo a
presente em várias cidades e em expressão do Episcopado Latinotempo oportuno, visitaremos to- Americano e do Caribe (DAp 26).

