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     COMEMORAÇÃO 

           MISSÃO HAITI

candidatos ao diaconato permanente são 
instituídos acólitos e leitores

25 candidadatos ao Diaconato Permamente participaram da cerimônia que aconteceu na Catedral Metropolitana

Dom Gil Antônio Moreira, Padres e candidatos ao diaconato na escadaria da Catedral Metropolitana. Foto: Danielle Quinelato   Pág. 6

Dom Roberto José da Silva é ordenado 
Bispo na cidade de Santos Dumont 

A Ordenação teve como Ordenante Principal o Arcebispo de Juiz de Fora, e como coordenantes, o Arcebispo de Belo 
Horizonte, Presidente da CNBB e o Arcebispo de Montes Claros. Foto: Danielle Quinelato         Pág. 6 
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 No dia 8 de 
agosto, o Arcebispo Me-
tropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, se reuniu com 
empresários e missioná-
rios da missão Juiz de 
Fora / Haiti. Durante o 
evento, foram apresen-
tados dados sobre o atual 
momento de crise viven-
ciado pelos haitianos, 
dados referentes à cola-
boração da Arquidiocese 
de Juiz de Fora com a 
Igreja Particular de Por-
to Príncipe e maneiras 
de colaboração dos em-
presários com o projeto. 
 A ideia do coffee 
break foi aproximar os 
empresários locais com a 
realidade de um dos paí-
ses mais pobres do mun-

do, como destacou Dom 
Gil. “Estamos convocan-
do os empresários para 
que possam participar 
desta iniciativa.  A cola-
boração pode ser finan-
ceira, ajudando os po-
bres que vivem no Haiti, 
oferecendo tecnologia 
e até mesmo profissio-
nais que possam ensinar 
os haitianos a trabalhar 
para gerar renda, para 
que tenham o necessá-
rio para viver e cuidar 
de suas famílias”.  
 Para a coordena-
dora da Missão JF / Hai-
ti, Ana Maria Roberto, o 
encontro foi produtivo 
para os missionários e 
empresários, que agora 
são parceiros da missão. 
“A reunião foi abençoa-

da. Sabemos que muitas 
coisas vão acontecer a 
partir dela. O que que-
remos com a equipe de 
missionários é alimentar 
a vontade de ajudar o ou-
tro e a de se colocar no 
lugar dele. Durante o co-
ffee break os empresários 
já estavam em diálogo, 
pensando nas formas de 
colaborar com o projeto”.
 Os missionários, 
em suas falas, comparti-
lharam momentos vivi-
dos no país caribenho e 
as expectativas futuras 
com a missão. Dom Gil 
lembrou que são três 
anos indo ao país pes-
soalmente, com padres 
e leigos da Arquidiocese 
de Juiz de Fora. “As mis-
sões acontecem em co-

laboração com os Freis 
Franciscanos na Provi-
dência de Deus. Vamos 
continuar com a parceria, 
mas estamos oferecendo 
à Arquidiocese de Porto 
Príncipe um padre que 
possa cuidar de uma pa-
róquia por alguns anos. 
O Padre Anchieta está se 
preparando para ir para 
lá. Devemos assinar um 
convênio, por isso esta-
mos em fase de diálogo 
com o bispo do Haiti.”

Faça sua contribuição:
 
Caixa Econômica 
Federal
Agência: 3029
OP: 003
Conta: 0000 3174-8

Coffee break reúne empresários e missionários em 
prol do Haiti 

Encontro aconteceu na Cúria Metropolitana - Foto: Elias Arruda 

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

Assista pelo  
facebook.com/avozcato-

lica

Jornalismo, entreteni-
mento e informações 
sobre a Igreja Católica, 
você acompanha na Rá-
dio Catedral 102.3 Fm. 

Baixe o aplicativo da Rá-
dio Catedral JF em seu 

celular.

Reportagens sobre a igre-
ja, pastorais e movimen-
tos você acompanha no 
site da Arquidiocese e no 
Jornal Folha Missionária.  

Acesse:
arquidiocesejuizdefora.

org.br

Setembro chegou! 

 No dia 6 de agosto, o prédio 
da Cúria Metropolitana sediou mais 
uma Reunião do Clero. O encontro 
que contou com a presidência do Arce-
bispo Metropolitano Dom Gil Antônio 
Moreira, e a presença de padres e di-
áconos permanentes, foi diferenciado, 
a fim de comemorarem todos juntos o 
dia do padre. “Sempre há um trabalho, 
alguma coisa para resolver, comunicar 
e combinar, por isso a primeira parte da 
reunião foi mais teórica, com assuntos 
relacionadas à vida pastoral e espiritu-
al da Igreja local. Na segunda parte fo-
ram realizadas a celebração litúrgica e 
a confraternização” explicou Dom Gil. 

 Além disso, Dom Gil chamou 
à atenção para o dia do encontro: “É 
significativo também, este ano, nossa 
reunião festiva do clero ter caído no 
dia da Transfiguração do Senhor. Tal 
solenidade tem grande importante no 
calendário litúrgico, nos falando a res-
peito da divindade de Cristo e da vitó-
ria do homem sobre a morte pela força 
de Redentor. Ele é quem nos trans-
forma, transforma nosso corpo, nossa 
alma, nossa vida. Essa transformação 
vai acontecendo aqui, mas ela culmi-
na na eternidade. Esta é a mensagem 
que o padre anuncia: o caminho para 
Deus, como São João Maria Vianney 

falou ao menino que o conduziu a Arns 
“vou te ensinar o caminho do céu. ”
 Ao final, celebrou-se a San-
ta Missa na capela do Seminário em 
ação de graças pelo “Dia do Padre”, 
presidida pelo Arcebispo e concele-
brada por todos os padres presentes. 
Dom Gil destacou, entre as intenções, 
a ordenação do Monsenhor Rober-
to José da Silva e a caminhada dos 
candidatos ao diaconado, que recebe-
ram os ministérios de leitor e acolito.
 A celebração contou com 
momentos importantes para os sa-
cerdotes: o rito da Profissão de Fé e 

Juramento de fidelidade de Dom Ro-
berto perante à assembleia; o envio 
do Padre Gleydson Pimenta de Faria 
que se despede da Arquidiocese para 
realizar mestrado em Roma; a entre-
ga do texto do Diretório Adminis-
trativo aos Vigários Forâneos, a fim 
de que seja feita sua última revisão.
 Após a missa aconteceu um 
almoço de confraternização e sor-
teio de prêmios, “um momento mais 
descontraído para celebramos, na 
fraternidade e simplicidade, o dia 
do sacerdote” explicou Dom Gil.

 
 
 Setembro é um 
mês muito caro para 
os católicos. No dia 08 
comemora-se o aniver-
sário de Nossa Senhora, 
no dia 14 a Exaltação da 
Santa Cruz e no dia 15 é 
a festa de Nossa Senho-
ra  das Dores, a mulher 
do Calvário. Foi no Cal-
vário que se deu a  Re-
denção da humanidade 
inteira. Foi no Calvário, 
que Nosso Senhor Jesus 
Cristo proferiu o Ser-
mão das Sete Palavras. 
Foi nesse Sermão que 
Cristo entregou à hu-
manidade sua Mãe e ao 
mesmo tempo,  deu ao 
gênero humano sublime 
mãe universal. 
 Setembro é o 
mês dos Santos Arcan-
jos: São Miguel, São 
Gabriel e São Rafael. 
São Miguel Arcanjo, 
chefe da Milícia Celeste 
e dos Anjos da Guarda. 
Na Bíblia há várias re-
ferências sobre Ele. São 
Miguel é aquele que de-
fende o Povo de Deus, 
Nossa Senhora e tam-
bém  a Igreja de Cristo.
 Setembro é o mês 
da Bíblia. Foi a Igreja 
Católica quem a 

conservou, através dos 
Monges Copistas. Se 
não fosse a Igreja Cató-
lica, talvez não existis-
se, em nossos dias a Bí-
blia, como a temos hoje, 
em especial, o Novo 
Testamento. De fato, o 
Novo Testamento conta 
a realização da Promes-
sa do Pai Eterno: a Vida 
de Cristo, o “Verbo de 
Deus que se fez carne e 
veio morar entre nós.” 
(CF João, 14 A)
 Setembro é o mês 
da Bíblia, porque setem-
bro é o mês de São Jerô-
nimo, aquele Padre que 
traduziu a Bíblia para a 
língua latina - hoje, sua 
tradução fidedigna em 
português - é a Bíblia de 
Jerusalém. 
 Que nossas co-
munidades possam fa-
zer um aprofundamento 
deste texto tão bonito e 
que a Bíblia seja o chão 
da nossa espiritualida-
de. De fato, “quem não 
conhece a Bíblia, não 
conhece Jesus Cristo”, 
segundo São Jerônimo. 
Eu diria ainda, quem 
não conhece a Bíblia, 
não conseguirá olhar 
para a Igreja, através da 
perspectiva fé.

Reunião do Clero é realizada com confraternização
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Arte que comunica e evangeliza

 Nos últimos meses, a 
Arquidiocese de Juiz de 
Fora tem se esforçado
para reformar o muro que divi-
de a chamada “Colina da Fé” da
Avenida Rio Branco, principal via 
de Juiz de Fora. Para quem não
conhece, o terreno que abriga o Se-
minário Santo Antônio tem hoje,
ao seu lado, uma nova constru-
ção, muita sólida e bonita de quatro
andares, onde nós localizamos 
não só a Cúria, mas todo o Centro
Administrativo de nossa Igreja 
Particular, o Centro Pastoral João
Paulo II, o Arquivo, o setor de Co-
municação e o Tribunal Eclesiástico.
A este grande prédio demos o 
nome de “Lumen Gentium”, em
homenagem ao Concílio Vaticano 
II. Pretendemos colocar ali ainda
um Museu Arquidiocesano e a Rá-
dio Catedral, que está em um outro
local e será transferida, futuramen-
te, para este que foi construído a
partir de 2011 e inaugurado em 2013.
 O grande muro era apenas cha-
piscado e estava muito feio, com lodo,
além de danificado em parte da es-
trutura. Após a sua restauração,
veio a dúvida: como pintá-lo? Como 

evitar as pichações? Então, eu
tive a ideia de tirar partido des-
te grande painel - são mais de 60
metros de muro - para comuni-
car o evangelho às pessoas que
passam pela avenida principal da 
cidade. Afinal, o muro que divide
pode unir. A ideia é traduzir nele, 
de forma artística, a mensagem de
tudo aquilo que está dentro da “Co-
lina da Fé”: levar Jesus para os
outros e trazer os outros para Cristo.
 Para isso, nós escolhemos ce-
nas bíblicas para pintar ao estilo de
graffiti, que hoje também é muito 
usual nas cidades. As pinturas são
compostas, em primeiro lugar, 
por figuras que representam as
contemplações dos mistérios do Ter-
ço de Nossa Senhora. A segunda
seção, por sua vez, retrata uma bre-
ve história da Igreja: seu início,
com os pilares São Pedro e São 
Paulo e o mártir Santo Estevão; a
Idade Média, representada por São 
Bento no século VI, São Francisco
no século XIII, e Santa Tere-
sa no século XVI; e o tempo
contemporâneo, tendo o Concílio 
Vaticano II como marco principal,
através das figuras de São João 

XXIII e de São Paulo VI, além de
suas quatro constituições princi-
pais – Sacrosanctum Concilium, 
Lumen Gentium, Dei Verbum e a 
Gaudium et Spes. Já a Igreja local é
representada pela Ca-
tedral Metropolitana.
 A iniciativa obedece aos pre-
ceitos da Igreja que sempre utilizou a
arte para cumprir a sua mis-
são de evangelizar. A arte é uma
expressão da beleza e toda bele-
za comunica e motiva. Quem está
diante de algo bonito não fica iner-
te e alguma mensagem vai ao seu
coração, ainda que seja subliminar-
mente. A beleza é reflexo de Deus,
Ele é a beleza suprema. Deve-
mos utilizar todos os meios que
pudermos para transmitir o evan-
gelho, em vista da salvação de
todos.
 A pintura do muro também 
vai em direção ao que é proposto nas
Diretrizes Gerais da Ação Evange-
lizadora para o próximo quadriênio
(2019 a 2023), aprovadas na última 
Assembleia da CNBB e que estão
centradas na evangelização do mun-
do urbano. Em nosso particular,
na Arquidiocese de Juiz de Fora, 

mesmo antes das DGAE, nós
estávamos muito preocupados com 
o tema. Já tínhamos programado
e já estávamos construindo o II Sí-
nodo Arquidiocesano, que tem
como tema a evangelização da cidade.
 A realidade da nos-
sa Arquidiocese é um pou-
co particular: nós vivemos em
uma grande cidade de 600 mil ha-
bitantes, que é Juiz de Fora, e
depois mais 36 municípios me-
nores, sabendo que o segundo em
população é Santos Dumont, com 
50 mil habitantes. Então, nós
dividimos o Sínodo em duas par-
tes: uma que vai tratar apenas da
grande cidade de Juiz de Fora, com 
suas características muito atuais,
essencialmente urbanas. O se-
gundo momento do Sínodo será o
interior, as outras cidades que, 
como sabemos, também estão
marcadas fortemente pela ca-
racterística de urbanismo.
E, por isso, este painel agora grafi-
tado tem tudo a ver com as DGAE
da CNBB para todo o Brasil e 
com a proposta do nosso Sínodo
Arquidiocesano, cujo lema será “Pro-
clamai o Evangelho pelas ruas e
sobre os telhados” (Mt 10,27).

Palavra do Pastor

 A igreja celebrou no mês de 

agosto a Semana Nacional da Famí-

lia. Na Arquidiocese de Juiz de Fora, 

as paróquias fizeram reflexão sobre o 

tema do ano , “A família como vai?”, 

com uma programação voltada para a 

catequese e a oração. De acordo com o 

Vigário Episcopal para a vida e famí-

lia, Padre Laureandro Lima da Silva, 

o momen to foi também oportunidade 

para um aprofundamento sobre a de-

fesa da vida. “É a semana em que a 

igreja convida a todos para rezar pe-

los pais, mães e filhos. É momento 

muito importante rezar pela família, 

pois ela precisa de oração, precisa-

mos traba lhar em prol das famílias 

e da vida.”  Sobre o tema deste ano, 

Pa dre Laureandro lembrou que a res-

posta sobre os rumos da família está 

no caminho apontado pela igreja. “A 

tarefa que nós temos é a de responder 

a esta pergunta sobre os passos da fa-

mília. A família está dentro do plano 

de Deus, por isso, temos como prin-

cipal tarefa apoiá-la e ajudá-la a se 

re velar enquanto imagem de Deus. ”

 

IluMinas: 

A  semana  da Família acon teceu en-

tre os dias 11 e 17 de agos to, mas, em 

Juiz de Fora, as reflexões começaram 

no dia 3  durante o “Ilu Minas”, um 

encontro organizado pelo movimen-

to ‘Chamas do Amor’ com o apoio 

da Pastoral da Família. O even to 

contou com a presença do Arcebis-

po Dom Gil Antônio Moreira, do 

Padre Laureandro Lima da Silva, 

além de outros padres convidados.

Semana Nacional da Família reflete sobre os desafios das familías no Brasil

Dom Gil, padres e diácono durante a missa de encerramento do Iluminas. Foto: Elias Arruda 



4   FOLHA MISSIONÁRIA   4  

Paróquia São Pio X – 30 anos de evangelização, amor e missão

Nome da Paróquia foi escolhido por Monsenhor Burnier em comunhão com a comunidade

 A Paroquia São Pio X, criada 
em abril de 1989, foi confiada pela Ar-
quidiocese à administração dos padres 
da Congregação ‘Missionários do Sa-
grado Coração de Jesus’ (MSC). Foi 
desmembrada da Paróquia de Santa 
Luzia que inicialmente possuía uma 
população muito menor, mas que, ao 
passar do tempo, a região foi se de-
senvolvendo e houve a necessidade de 
criar novas paróquias, ficando os Mis-
sionários do Sagrado Coração respon-
sáveis pela de São Pio X, como lem-
bra Padre Magno Luís Neto da Silva, 
atual Pároco. “A paróquia de São Pio 
X nasce da paróquia de Santa Luzia, à 
época administrada pelos padres Mis-
sionários do Sagrado Coração. Há 30 
anos, as regiões do Ipiranga, Teixeiras 

e Santa Luzia pertenciam à mesma pa-
róquia. na época padres holandeses.”.
 Os Missionários do Sagra-
do Coração de Jesus foram recebidos 
na Arquidiocese de Juiz de Fora no 
ano de 1963, quando aqui desejaram 
fundar seu seminário na época todos 
os padres eram holandeses. Com o 
contínuo crescimento populacional, 
a Arquidiocese criou a Paróquia de 
São Geraldo, do bairro Teixeiras e, 
em, 1989, a Paroquia de São Pio X.
 Um dos grandes responsá-
veis pela homenagem à São Pio X 
como padroeiro da igreja Matriz foi 
o Monsenhor Vicente de Paulo Peni-
do Burnier, o primeiro padre surdo da 
América Latina e segundo no mundo, 
como lembra Padre Magno. “A esco-

lha de São Pio X como padroeiro tem 
a ver com a presença de Monsenhor 
Burnier que era devoto de São Pio 
X, pois ele foi o Papa que autorizou 
a ordenação de homens deficientes. 
Como forma de agradecimento por 
essa graça, ele o escolheu como pa-
droeiro da Matriz e da Paróquia. ”
 A festa paroquial acontece 
no dia do Padroeiro, 21 de agosto de 
cada ano. Este ano a novena contou 
com a presença de padres que fizeram 
parte dessa história, como destaca o 
Pároco. “Durante a nossa novena vá-
rios retornaram. Infelizmente muitos 
dos antigos Párocos não conseguiram 
estar presentes, mas boa parte com-
pareceu. O povo se sentiu muito fe-
liz em relembrar esta história, reven-

do os padres que batizaram os filhos 
e netos. É bonito ver os frutos desta 
história acontecendo perto de nós.”

 Padre Magno Luis reforça, a 

importância que os padres pertencentes 

à  Congregação dos Missionários do 

Sagrado Coração de Jesus, tiveram

para o fortalecimento da fé na re-

gião. “Temos o orgulho e a alegria 

de dizer que nestes 30 anos nós tive-

mos presentes em todos os momen-

tos, nas alegrias e nas dificuldades, 

mas com muito desejo de construir 

o Reino de Deus. Foram vários mis-

sionários que por aqui passaram en-

tre brasileiros e holandeses, muitos 

se alegraram e se encontraram com 

Deus nas pessoas desta paróquia.”

Mudanças no Clero: 
 Paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora, e também o Seminário Santo Antônio, passa-
ram por mudanças em sua administração. Na Catedral Metropolitana de Santo Antônio, Padre José 
de Anchieta Moura Lima tomou posse como Administrador Paroquial e Monsenhor Luiz Carlos de 
Paula como Vigário Paroquial da Catedral. Vejam   as outras nomeações realizadas pelo Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira:

Veja as nomeações para o seminário na matéria sobre a Missa Inaugural do 2º semestre. Pág. 7
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“A palavra de Deus é viva”
Discurso do Papa

Fonte: Vatican News

  A vossa reflexão desenvolveu-se em volta de 
duas palavras: Bíblia e vida. Também eu gostaria de 
vos dizer algo sobre este binômio inseparável. «A 
palavra de Deus é viva» (Hb 4, 12): não morre nem 
sequer envelhece, permanece para sempre (cf. 1 Pd 
1, 25). Resta jovem diante de tudo aquilo que passa 
(cf. Mt 24, 35) e preserva do envelhecimento inte-
rior quantos a põem em prática. É viva e dá vida! 

 É importante recordar que o Espírito San-
to, o Vivificador, gosta de agir através da Escritura. 
Com efeito, a Palavra transmite ao mundo o sopro 
de Deus, infunde no coração o calor do Senhor. To-
das as contribuições acadêmicas, os volumes que 
se publicam estão, e não podem deixar de estar, 
ao serviço disto. São como a lenha que, recolhida 
e amontoada cansativamente, serve para aquecer. 
Mas do mesmo modo que a lenha não produz calor 
por si só, também os melhores estudos não o farão; 
é preciso o fogo, é necessário o Espírito para que a 
Bíblia arda no coração e se torne vida. Então, a le-
nha boa pode ser útil para alimentar este fogo. Mas 
a Bíblia não é uma bonita coletânea de livros sagra-
dos a estudar, é Palavra de vida a semear, dádiva 
que o Ressuscitado pede para acolher e distribuir, 
a fim de que haja vida no seu nome (cf. Jo 20, 31).
 

 Na Igreja, a Palavra é uma insubstituível 
injeção de vida. Por isso, as homilias são funda-
mentais. A pregação não é um exercício de retó-
rica, nem sequer um conjunto de sábias noções 
humanas: seria unicamente lenha. Ao contrário, é 
partilha do Espírito (cf. 1 Cor2, 4), da Palavra divi-
na que sensibilizou o coração do pregador, o qual 
comunica aquele entusiasmo, aquela unção. Muitas 
palavras chegam diariamente aos nossos ouvidos, 
transmitindo informações e dando múltiplos inputs; 
muitas, talvez demasiadas, a ponto de superar mui-
tas vezes a nossa capacidade de as ouvir. Mas não 
podemos renunciar à Palavra de Jesus, à única Pa-

lavra de vida eterna (cf. Jo 6, 68), da qual temos 
necessidade todos os dias. Seria bom ver florescer 
«uma nova estação de maior amor pela Sagrada Es-
critura da parte de todos os membros do Povo de 
Deus, de modo que... se aprofunde a relação com 
a própria pessoa de Jesus» (Exortação Apostóli-
ca Verbum Domini, 72). Seria bom que a Palavra 
de Deus se tornasse «cada vez mais o coração de 
toda a atividade eclesial» (Exortação Apostólica  
Evangelii gaudium, 174); o coração pulsante, que 
vitaliza os membros do Corpo. O Espírito deseja 
plasmar-nos como Igreja “formato-Palavra”: uma 
Igreja que não fale por si só nem de si mesma, 
mas que no coração e nos lábios tenha o Senhor, 
e que haura diariamente da sua Palavra. Ao con-
trário, a tentação consiste sempre em anunciar-nos 
a nós mesmos e em falarmos das nossas dinâmi-
cas, mas assim não se transmite a vida ao mundo.

 

 A Palavra dá vida a cada crente, ensinando 
a renunciar a si próprio para anunciar a Ele. Neste 
sentido age como uma espada afiada que, penetran-
do nas profundezas, discerne pensamentos e senti-
mentos, esclarece a verdade e fere para curar (cf. 
Hb 4, 12; Jb 5, 18). A Palavra leva a viver de modo 
pascal: como semente que morrendo dá vida, como 
uvas que através do lagar dão vinho, como azei-
tonas que dão azeite depois de passar pela prensa. 
Assim, suscitando radicais dons de vida, a Palavra 
vivifica. Não nos deixa tranquilos, põe em discus-
são. Uma Igreja que vive à escuta da Palavra, nunca 
está satisfeita com as próprias seguranças. É dócil 
à novidade imprevisível do Espírito! Não se cansa 
de anunciar, não cede à desilusão, não se rende na 
promoção da comunhão a todos os níveis, porque a 
Palavra chama à unidade e convida cada um a ou-
vir o outro, superando os próprios particularismos.

 Por conseguinte, a Igreja que se alimenta 
da Palavra vive para anunciar a Palavra. Não fala 

de si mesma, mas percorre os caminhos do mundo: 
não porque lhe agradam, nem porque são fáceis, 
mas porque são os lugares do anúncio. Uma Igreja 
fiel à Palavra não poupa o fôlego para proclamar 
o querigma e não espera ser apreciada. A Palavra 
divina, que sai do Pai e é derramada no mundo, 
impele-a até aos extremos confins da terra. A Bí-
blia é a sua melhor vacina contra o fechamento 
e a autopreservação. É Palavra de Deus não nos-
sa e impede-nos de estar no centro, preserva-nos 
da autossuficiência e do triunfalismo, chama-nos 
continuamente a sair de nós mesmos. A Palavra 
de Deus possui uma força centrífuga, não centrí-
peta: não faz fechar para dentro, mas impele para 
fora, rumo a quantos ainda não foram alcançados. 
Não garante confortos tíbios, porque é fogo e ven-
to: é Espírito que faz arder o coração e desloca os 
horizontes, dilatando-os com a sua criatividade.
 

 Bíblia e vida: engajemo-nos para que es-
tas duas palavras se abracem, a fim de que uma 
nunca permaneça sem a outra. Gostaria de con-
cluir como comecei, com uma expressão do Após-
tolo Paulo que, no final de uma carta, escreve: 
«Quanto ao resto, irmãos, orai por nós». Assim 
como ele, também eu vos peço que rezeis. Mas 
São Paulo especifica o motivo da oração: «Para 
que a palavra do Senhor avance» (2 Ts 3, 1). 

 
 Oremos e esforcemo-nos, a fim de que a Bí-
blia não permaneça na biblioteca, no meio de mui-
tos livros que falam sobre ela, mas avance pelos 
caminhos do mundo e seja esperada onde as pes-
soas vivem. Faço votos a fim de que sejais bons 
anunciadores da Palavra, com o mesmo entusias-
mo que nestes dias lemos nas narrações pascais, 
onde todos correm: as mulheres, Pedro, João, os 
dois discípulos de Emaús... Correm para encontrar 
e anunciar a Palavra viva. É quanto vos desejo de 
coração, enquanto vos agradeço tudo o que fazeis!

“A pregação não é um exercício de 
retórica, nem sequer um conjunto de 
sábias noções humanas: seria unica-
mente lenha. Ao contrário, é partilha 

do Espírito”

“A Palavra leva a viver de modo pascal: 
como semente que morrendo dá vida, 
como uvas que através do lagar dão 
vinho, como azeitonas que dão azeite 

depois de passar pela prensa. Assim, sus-
citando radicais dons de vida, a Palavra 

vivifica.”

“A Bíblia é a sua melhor vacina 
contra o fechamento e a autopreser-
vação. É Palavra de Deus não nossa 

e impede-nos de estar no centro, 
preserva-nos da autossuficiência e 

do triunfalismo, chama-nos continu-
amente a sair de nós mesmos.”

“Oremos e esforcemo-nos, a fim de que 
a Bíblia não permaneça na bibliote-

ca, no meio de muitos livros que falam 
sobre ela, mas avance pelos caminhos do 
mundo e seja esperada onde as pessoas 

vivem.”

“Faço votos a fim de que sejais bons 
anunciadores da Palavra, com o mesmo 

entusiasmo que nestes dias (...) onde todos 
correm: as mulheres, Pedro, João, os dois 

discípulos de Emaús”

“Correm para encontrar e anun-
ciar a Palavra viva. É quanto vos 
desejo de coração, enquanto vos 

agradeço tudo o que fazeis!”
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Candidatos ao Diaconato Permanente são instituídos Acólitos e Leitores

 No dia 10 de agosto, 25 candi-
datos ao Diaconado Permanente da Ar-
quidiocese de Juiz de Fora deram mais 
um passo rumo à consagração definiti-
va. Em Celebração Eucarística presidi-
da pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira, na Catedral, eles 
foram instituídos Acólitos e Leitores, 
funções que exercerão até a ordena-
ção diaconal prevista para dezembro.
 A Santa Missa, concelebrada 
por dezenas de padres de nossa Igre-
ja Particular, contou também com a 
presença de grande parte dos diáconos 
permanentes do clero arquidiocesano e 
dos familiares dos candidatos. Duran-
te o rito de instituição dos ministérios, 
eles foram apresentados à assembleia 
e receberam das mãos dos sacerdotes 
responsáveis por suas paróquias de 
origem a Palavra de Deus e a Patena, 
onde são colocadas as hóstias para a 

consagração e a distribuição ao povo.
 Segundo Dom Gil, além do 
consentimento das esposas para rece-
berem o primeiro grau do Sacramento 
da Ordem, os aspirantes ao Diaconado 
foram aprovados pelos conselhos de 
diáconos e presbíteros. “Eles se prepa-
raram durante quase quatro anos estu-
dando filosofia e teologia, também se 
abastecendo espiritualmente  através de 
retiros, dias de espiritualidade e orações 
frequentes, e agora estão aptos, segun-
do a nossa aprovação, para receber o 
Leitorato e o Acolitato. Esse é um passo 
importante na ordem do Diaconado”.
 Tendo em vista o início do 
II Sínodo Arquidiocesano, previsto 
para outubro, o Pastor ressalta que 
a ordenação dos diáconos será uma 
imensa contribuição para o progresso 
pastoral e litúrgico da Arquidiocese. 
“Esta força, que vem somar a outros 

25 diáconos que já estão ordenados, 
vai significar muito para a vida da 
Igreja Particular de Juiz de Fora. Se-
rão 50 diáconos consagrados para a 
vida inteira a servir o povo de Deus. 
É a multiplicação dos serviços, tan-
to litúrgicos quanto para os pobres.”
 De acordo com o reitor do Se-
minário Arquidiocesano Santo Antô-
nio e diretor da Escola Diaconal Santo 
Estevão, Monsenhor Luiz Carlos de 
Paula, os 25 novos acólitos e leitores 
foram os que perseveraram de uma 
turma bem maior. A partir de agora, 
eles atuarão nos ministérios da Pala-
vra, da liturgia e da caridade. “Eles 
devem ser aqueles que proclamam a 
Palavra do Senhor e que ajudam no al-
tar, na Mesa da Eucaristia. E também 
atuando no ministério da caridade, 
ajudando àquelas pessoas mais caren-
tes. Isso enriquece a nossa ação evan-

gelizadora. Para nós, que estamos às 
vésperas da abertura do Sínodo, é uma 
alegria podermos contar com mais 
pessoas instituídas nos ministérios.”
 Para o Diácono Ruy Figueire-
do, vice-diretor da Escola Diaconal e 
presidente da Comissão Arquidioce-
sana dos Diáconos (CAD), a forma-
ção dos aspirantes ao Diaconado vem 
sendo aperfeiçoada. “Essa escola foi 
muito mais bem preparada, com um 
enfoque mais forte na conscientização 
no nosso múnus diaconal, que é da 
Sagrada Liturgia, da Palavra de Deus 
e da caridade. Eles estão plenamente 
impregnamos nesse espírito diaconal.” 
 Os aspirantes ao primeiro 
grau do Sacramento da Ordem se-
guem na Escola Diaconal até o final 
do ano. A ordenação está prevista 
para 7 de dezembro, véspera da So-
lenidade da Imaculada Conceição 
de Nossa Senhora, às 15h, em ceri-
mônia na Catedral Metropolitana.

 No dia 17 de agosto, a Matriz 
São Miguel e Almas, em Santos Du-
mont (MG), sediou a ordenação epis-
copal de Dom Roberto José da Silva, 
nomeado bispo de Janaúba pelo Papa 
Francisco em junho passado. A ceri-
mônia foi acompanhada por milhares 
de pessoas, que lotaram a igreja e a 
praça central da cidade. Presidida por 
Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo 
de Juiz de Fora, na qualidade de Or-
denante Principal, estiveram presen-
tes como consagrantes, o Arcebispo 
de Belo Horizonte e Presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Dom Walmor Oli-
veira de Azevedo, e o Arcebispo da 
Arquidiocese de Montes Claros, Dom 
João Justino de Medeiros Silva. Con-
celebraram o Bispo Emérito de Janaú-
ba, Dom Ricardo Guerrino Brusati, o 
Arcebispo Emérito de Sorocaba, Dom 
Eduardo Benes de Sales Rodrigues, 
e o Bispo de São João del-Rei, Dom 
José Eudes Campos do Nascimento.
 O rito da ordenação teve início 
após a Liturgia da Palavra, com a in-
vocação do Espírito Santo, a apresen-
tação do eleito e a leitura do Mandato 

Apostólico - Bula da Eleição ao Bispa-
do de Janaúba. Essas duas últimas eta-
pas foram cumpridas pelos presbíteros 
assistentes, Padre Tarcísio Marcelino 
Ferreira Monay e Gil Condé da Silva, 
que permaneceram ao lado de Monse-
nhor Roberto no começo da cerimônia.
Em seguida, Dom Gil, no papel de 
ordenante principal, interrogou Mon-
senhor Roberto, parte chamada de 
“propósito do eleito”. O Pastor ques-
tionou-o sobre a fidelidade no anún-
cio do Evangelho, a conservação de 
sua fé e do desejo de edificar a Igre-
ja, permanecer na unidade com o 
Colégio dos Bispos e cuidar do povo 
de Deus. A todas as perguntas, o or-
denando respondeu “quero”. Depois, 
teve início a ladainha, durante a qual 
o ordenando se prostrou diante do 
altar e todos se ajoelharam, pedin-
do a Deus a sua graça sobre o servo 
escolhido para o serviço da Igreja.
 Às preces da ladainha pros-
seguiram-se a imposição das mãos e 
a prece de ordenação, feitas pelo Ar-
cebispo de Juiz de Fora, seguido de 
todos os bispos presentes. Logo após, 
o livro dos Evangelhos foi colocado 

sobre a cabeça de Dom Roberto que 
também foi ungida por Dom Gil. Em 
seguida, juntamente com o evangeli-
ário, o primeiro bispo sandumonense 
recebeu as insígnias que caracterizam 
o episcopado: o anel, colocado no 
dedo anular da mão direita, a mitra e 
o báculo pastoral. Depois de receber 
o abraço da paz de todos os (arce)
bispos presentes e ser acolhido, com 
palmas, pela assembleia, a celebração 
seguiu com a Liturgia Eucarística.
 Ao final da Santa Missa, Dom 
Roberto deu a sua primeira bênção 
episcopal ao povo, acompanhado por 
Dom Walmor e Dom João Justino em 
percurso entre a assembléia. Em sua 
mensagem, agradeceu a presença de 
familiares, amigos e fiéis, lembrando-
se, de forma especial, de seu pai, já 
falecido, Expedito Brás da Silva, e de 
sua mãe, Lair Maria de Oliveira e Sil-
va, que acompanhou com muita emo-
ção toda a Celebração Eucarística.
 O recém-ordenado bispo re-
cordou a Conferência Vicentina Jo-
vem São Paulo, onde descobriu sua 
vocação e o desejo da caridade e da 

justiça e ainda falou ao clero juiz-fora-
no, com quem conviveu nos seus qua-
se 25 anos de sacerdócio, e também 
a Dom Gil, a quem agradeceu a con-
fiança depositada. Durante sua fala, 
Dom Roberto deu destaque ao Semi-
nário Arquidiocesano Santo Antônio, 
onde se formou presbítero e do qual 
foi reitor durante os últimos três anos. 
“Com a memória agradecida e genu-
flexa, reconheço e agradeço a Deus 
por sua generosidade para comigo. 
Pois no meu caminho, na minha his-
tória, Ele colocou o Seminário Santo 
Antônio com uma equipe muito sin-
gular, com quem aprendi um modo 
de ser padre. Aos senhores formado-
res de então, minha eterna gratidão 
pela doação de vocês, pela fé de vo-
cês e sobretudo, por acreditarem na 
humanidade, em minha humanidade. 
Tendo trabalhado muitos anos no Se-
minário, não posso deixar de recordar 
com gratidão diversas pessoas com 
as quais convivi e que me ensinaram, 
pela convivência e com a partilha de 
dons e limites, a humanidade e a fé.” 

Dom Roberto é ordenado Bispo em Santos Dumont

Candidatos ao Diaconato Permamente durante a missa. Processo de estudos e preparação continuam. Foto: Danielle Quinelato 
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Santa Missa marca início do semestre letivo no Seminário Santo Antônio

 Foi realizada no dia 12 de 
agosto, no Seminário Arquidiocesa-
no Santo Antônio, a missa inaugural 
do segundo semestre letivo de 2019. 
A missa foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, Dom 
Gil Antônio Moreira, e contou com 
a presença do Reitor do Seminário, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula, do 
Vice-Reitor, Padre Antônio Camilo 
de Paiva e de padres do Conselho de 
Formação, além de professores, fun-
cionários e alunos dos cursos de Filo-
sofia e Teologia do Centro de Ensino 
Superior de Juiz de Fora (CES/JF). 
 Dom Gil começou a homilia 
saudando os presentes e o novo reitor 
do Seminário Santo Antônio, Monse-
nhor Luiz Carlos. Ao abordar a im-
portância dos estudos no Seminário, 
ele lembrou que “é lugar de fé. É pela 
fé que nos reunimos, estudamos com 
atenção as matérias que nos são apre-
sentadas, para que, no final, saibamos 
explicar tudo aos outros, não tanto com 
palavras, mas com a vida,” destacou. 

 O Arcebispo fez ainda uma re-
flexão sobre o sentido do abandono ao 
mundo e a entrega dos estudos daque-
les que se interessam em viver a vida 
consagrada. “Por que a Igreja pede que 
um candidato ao sacerdócio passe por 
várias preparações? Qual o sentido de 
tudo isso? Alguém poderia responder 
que é para tornar os padres mais com-
petentes, controladores de suas razões 
e para aprender técnicas de pastoral, 
mas não é somente isso! A Igreja pede 
isso a si mesma para que, aqueles que 
vão assumir uma tarefa tão importan-
te, que é anunciar o nome do Senhor e 
celebrar seus mistérios, faça, em pri-
meiro lugar, aquilo que Deus esperava 
de Israel, como está na primeira leitura 
de hoje, do livro de Deuteronômio”.
 

Despedida Dom Roberto e Padre 
Gleydson Pimenta:

 No dia 20 de agosto, na cape-
la do Seminário Arquidiocesano Santo 
Antônio, aconteceu a missa de envio  

de Dom Roberto José da Silva, bispo 
recém-ordenado para Janaúba e ex-rei-
tor do Seminário Santo Antônio, e do 
Padre Gleydson Pimenta, ex-formador 
do mesmo, que viajará para estudos 
em Roma. A despedida contou com a 
presença do Arcebispo Metropolitano 
de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Mo-
reira, e da atual equipe administrativa 
do Seminário. “Sempre foi uma expe-
riência importante estar no Seminário. 
No processo nós não só oferecemos, 
mas também recebemos, com hu-
manidade. Agradeço a Dom Gil pela 
confiança e aos amigos padres que 
atuaram no Conselho de Formadores.
 Dom Gil agradeceu a Dom 
Roberto pelo trabalho feito e desejou 
felicidades neste novo caminho à fren-
te da Diocese de Janaúba. “Agrade-
ço a você, Dom Roberto, pelo tempo 
dedicado como professor, reitor do 
Seminário e por todo o trabalho feito 
como padre nesta Arquidiocese. Dese-
jo que, em Janaúba, as coisas sorriam 
para seu trabalho episcopal, lembran-

do que no ministério do apostolado, 
as cruzes não devem ser motivo de 
desânimo, mas prenuncio de vitória.”
 O Arcebispo de Juiz de Fora fa-
lou também, com gratidão, sobre o ex-
formador de filosofia, Padre Gleydson 
Pimenta. “Ao Padre Gleydson, que 
está indo para Roma, quero agradecer 
pelos trabalhos feitos no Seminário, 
na paróquia e também junto à Pasto-
ral Catequética. Quando eu pensei em 
você para estudar em Roma, fui mo-
tivado pela sua capacidade de ser vir 
e de se entregar. Desejo que Deus o 
acompanhe na viagem e no curso que 
fará durante os próximos três anos.”

Mosenhor 
Luiz Carlos  
 
Reitor do Semi-
nário Santo 
Antônio

Padre Antônio 
Camilo  
 
Vice- Reitor

Padre Eder 
Luiz 
 
Assessor para a 
Liturgia

Padre Geraldo 
Dondici 

Diretor Espiri-
tual Geral

Padre Weling-
ton Nascimen-
to 

Ecônomo

Padre Laure-
andro Lima 

Diretor de Es-
tudos

Padre Jorge 
Luis 

Formador da 
Comunidade de 
Fiosofia. 

Conheça os padres que fazem parte da nova administração do 
Seminário Arquidiocesano Santo Antônio: 

Dom Roberto é ordenado Bispo em Santos Dumont

Missa contou com a participação de padres, professores, alunos e funcionários do Seminário Santo Antônio - Foto: Elias Arruda 

Padre Gleydson e Dom Roberto se despedem 
do Seminário Santo Antônio - Foto: Elias Arruda
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Homenagem Especial

Dom Roberto José da Silva
Bispo foi ordenado para Diocese de Janaúba - MG

Dom Roberto José da Silva - Foto: Danielle Quinelato

Rumo ao 2º Sínodo Arquidiocesano

 Nomeado   Bis-
po de Janaúba (MG) 
pelo Papa Francisco, 
Dom Roberto José da 
Silva é natural de San-
tos Dumont (MG). Nas-
cido em 18 de março de 
1965, estudou filosofia 
e teologia no Instituto 
Teológico Arquidio-
cesano Santo Antônio 
(Itasa), em Juiz de Fora 
(MG). Foi ordenado 
sacerdote em 4 de de-
zembro de 1994 e bispo 
no dia 17 de agosto de 
2019. O lema episcopal 
escolhido foi “Reco-
nheceram-no ao partir o 
pão” (cf Lc 24, 13-25)
 Dom Roberto 
também é formado em 
pedago gia, com con-
centração em orientação 
educa cional, pelo Cen-
tro de Ensino Superior 
de Juiz de Fora (CES), 
e possui mes trado pela 
Pontifícia Universidade 
Gregoria na de Roma.

 Em sua trajetó-
ria, já exerceu os cargos 
de diretor espiritual e 
professor do Seminário 
Arquidioce sano San-
to Antônio, de 2004 a 
2005; chance ler da Ar-
quidiocese de Juiz de 
Fora, de 2009 a 2011; 
pároco da Paróquia São 
Miguel e Almas, em 
Santos Dumont, páro-
co da paróquia Nossa 
Senhora das Dores, 
em Lima Duarte, ad-
ministrador paroquial 
da Paróquia Nossa Se-
nhora da Con ceição – 
Conceição do Ibitipoca 
(distrito de Lima Du-
arte) – de 2015 a 2016, 
entre outros en cargos. 
Na Arquidioce se de 
Juiz de Fora, Dom Ro-
berto exercia, até a sua 
nomeação, os cargos 
de Reitor do Seminário 
Arquidiocesano Santo 
Antônio e de Admi-
nistrador Paroquial da 

Paróquia Santíssimo 
Redentor, no bairro Bor-
boleta em Juiz de Fora. 
Dom Roberto tomará 
posse na Diocese de 
Janaúba no dia 8 de se-
tembro do corrente ano, 
às 9 horas da manhã.

Saudação da CNBB 
ao Monsenhor Ro-
berto José da Silva 
    

A Conferência Nacio-

nal dos Bispos do Bra-

sil (CNBB) manifesta 

alegria com o anúncio 

de sua nomeação fei-

ta nesta quarta-feira, 

12 de junho, pelo Papa 

Francisco como novo 

bispo de Janaúba (MG). 

Unimos nosso júbilo 

pela sua nomeação ao 

agradecimento pelo 

governo pastoral de 

dom Ricardo Guerrino 

Brusati à frente desta 

Igreja Particular à qual 

estará daqui em dian-

te aos seus cuidados. 

 Na véspera da 

memória de Santo An-

tônio de Pádua, Doutor 

da Igreja e Padroeiro 

dos pobres, queremos 

dirigir ao senhor os 

auspícios do Santo Pa-

dre na audiência de 13 

de junho do ano passa-

do: “Ele vos ensine a 

beleza do amor since-

ro e gratuito; somen-

te amando como Ele 

amou, ninguém ao vos-

so redor se sentirá mar-

ginalizado e, ao mesmo 

tempo, vós mesmos se-

reis mais fortes nas pro-

vações da vida”. O Se-

nhor lhe conceda, pela 

intercessão de Nossa 

Senhora e do Glorio-

so Santo Antônio um 

abençoado ministério 

episcopal. Conte com 

nosso apoio e orações.

 As Novas Comunidades 
expressam a solicitude de Deus, 
que envia o seu Espírito Santo para
dar resposta às diversas situa-
ções da Igreja e da sociedade. ” 
(Dom Alberto Taveira Corrêa)
 Somos um dos frutos da 
grande primavera da Igreja. Cada 
um no seu carisma atua como
profetismo de querer animar 
e ir ao encontro daqueles ir-
mãos que se sentem distantes da
presença do Cristo Bom Pastor 
que deseja acolher, amar e formar.
Caminhar junto é muito im-
portante para que esse anúncio 
da Palavra chegue a todos sem
exceção, como nossa alegria, en-
tusiasmo e o grande desejo de 
“fazer o Espírito Santo cada dia
mais conhecido e ama-
do” (Beata Elena Guerra).

 Esse 2º Sínodo Arqui-
diocesano vem despertar em nos-
sos corações o sentimento da
“Missionariedade”, a coragem 
de não se deixar intimidar dian-
te das grandes realidades da
sociedade atual, mas insistir no 
anúncio “pelas ruas e sobre os te-
lhados” usarmos de todos os
meios para que ainda mais pes-
soas possam ouvir, acolher e jun-
tar-se a nós nessa grande rede
de evangelização. A palavra pre-
cisa chegar a TODOS E EM TO-
DOS OS LUGARES, por isso a
urgência do anuncio.
 Para fazermos esse cami-
nho, precisamos nos unir, nos co-
nhecermos, nos amarmos, para que
nossa evangelização seja tes-
temunhal: “Olha como eles se 
amam”! Assim nasce essa grande

proposta para as Novas Comu-
nidades em nossa Arquidio-
cese - Caminhar Juntos com a
Diversidade de Carismas - 
mas com um “Desafio Sino-
dal”, “Avançarmos com uma
evangelização que ilumine os no-
vos modos de relacionar com 
Deus, com os outros e com o
ambiente, e que suscite os va-
lores fundamentais. Chegarmos 
onde são concebidas as novas
histórias e paradigmas, alcan-
çar com a Palavra de Jesus os nú-
cleos mais profundos da alma
das cidades. ” (74 – Exortação 
Apostólica pós-Sinodal Evange-
lii Gaudium sobre o anúncio do
Evangelho no mundo atu-
al Desafios das culturas urbanas)
O processo do Sínodo é um apren-
dizado; é um caminhar jun-

tos sem deixar de acolher, sem
excluir, sem condenar”.
 Com Maria Santíssima, 
que reunia os discípulos para invo-
car o Espírito Santo (At 1,14) e assim
tornou possível a explosão mis-
sionária que aconteceu em Pente-
costes e também deu início uma
“Grande corrente de Graça” que nos 
acompanhe, animando-nos animan-
do a cada dia anunciar a boa nova do
evangelho a todas as criaturas que de 
uma forma querigmática e autêntica.

As novas comunidades expressam a solicitude de Deus 
Texto: Elton Firmino – Co-Fundador da Comunidade Católica Apascentai

Integrantes da Comunidade  Apascentai
Foto: Redes Sociais


