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Uma Igreja Sempre em Missão

Missa acontece no dia 27 de ou-
tubro, na Catedral
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CONVOCAÇÃO LITÚRGICA      ENTREVISTA COMPLETA  160 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO

peregrinando nos caminhos do senhor 
Peregrinos de Juiz de Fora visitaram a Terra Santa e o Vaticano. 

Dom Gil Antônio Moreira participou da Audiência Geral com o Papa Francisco, em Roma, dia 25 de setembro de 2019

A Folha Missionário traz uma novidade para você! Acesse através do Qr-Code todas as 104 edições de nosso Jornal. Para isso é só acessar a câmera do seu celular 
e apontar para o código ao lado. Caso seu aparelho não consiga acesso de imediato, você deverá baixar, na loja de aplicativos do seu smarthone, um leitor de Qr-
Code. Após realizar a leitura do código, você será direcionado para o local informado. Você precisa estar conectado à internet para ter acesso ao conteúdo. 

mês missionário extraordinário

A Arquidiocese de Juiz de Fora possui missionários além de suas fronteiras. Veja na 
reportagem especial sobre o Mês Missionário Extraordinário:

- Padre Bill nos fala sobre a Missão da Igreja particular em Óbidos, no Pará, e 
quais os desafios enfrentados para celebrações em lugares distantes.

- O Haiti está passando por uma grave crise social. Veja como a Arquidiocese 
tem realizado esforços para diminuir o sofrimento daquele povo. 

- Arquidiocese de Juiz de Fora se prepara para enviar um padre ao Haiti.    
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Padre Vanderlei, Secretário do 
Sínodo, fala sobre o processo de 

preparação 
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Paróquia  Nossa Senhora das 
Dores, de Lima Duarte, foi fun-

dada em 1859             
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A Web TV A Voz Ca-
tólica, traz com exclu-
sividade as principais 
notícias da Arquidio-
cese  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

Outubro é o Mês das Santas Missões

 O Papa Francisco pro-
clamou outubro de 2019 como 
Mês Missionário Extraordinário 
com o objetivo de: “despertar em 
medida maior a consciência da 
missio ad gentes e retomar com 
novo impulso a transformação 
missionária da vida e da pasto-
ral” e celebrar o centenário da 
Carta Apostólica Maximum Illud 
de seu predecessor o Papa Bento 
XV. Visando reavivar a consci-
ência batismal do Povo de Deus 
em relação a missão da Igreja, o 
Papa Francisco escolheu o tema 
“Batizados e enviados: a Igreja 
de Cristo em missão no mundo.”
 Depois de Carta Apos-
tólica Maximum Illud de Bento 
XV, o Papa Pio XI instituiu, em 
1926, o Dia Mundial das Mis-
sões com o claro objetivo de 
intensificar em toda a Igreja, e 
em todas as Igrejas particulares, 
o apelo de renovar e direcionar 
o próprio ardor e vida missioná-
ria para além das próprias fron-
teiras, em dimensão universal. 
Já o Documento de Aparecida, 
resultado da V Conferência do 
CELAM, fez um forte apelo, no 
sentido de que toda Igreja, todos 
os batizados, se tornem discípu-
los missionários de Jesus Cristo. 
 Aliás, por ocasião da V 
Conferência, o Papa Bento XVI 
visitou o Brasil  e afirmou que 
“são muitos os batizados, mas 
nem todos são evangelizados.” 
Portanto, o trabalho missionário 
é uma exigência que se impõe a 

cada Igreja particular com suas 
Paróquias, Comunidades, Movi-
mentos, Associações, Grupos de 
Serviços, enfim, todas as forças 
vivas da Igreja. Penso que a po-
esia de Dom Pedro Casaldáliga 
ilustra bem a ligação ente o SER 
missionário e o SER cristão hoje 
“se sou batizado, sou missioná-
rio, se não sou missionário, não 
sou cristão”.
 Em nossa Arquidiocese, 
assumimos no I Sínodo o slogan 
“Arquidiocese de Juiz de Fora 
uma Igreja sempre em Missão”. 
De fato, como já disse o Pe. José 
Altevir da Silva “é no coração da 
humanidade que somos chama-
dos a viver missionariamente o 
nosso batismo, pois dificilmente 
encontraremos outro caminho 
para viver este sacramento, a não 
ser pelas estradas missionárias, 
que nos levam a participar de 
maneira profunda e explícita da 
natureza da Igreja, pois a Igreja é 
por natureza missionária.”
 Finalmente, esperamos 
todas as Paróquias da Arquidio-
cese para o lançamento, no dia 
27 de outubro, às 15h, na Cate-
dral Metropolitana, do II Síno-
do Arquidiocesano. Na ocasião, 
teremos o Rito de admissão às 
ordens de três futuros Diáconos 
Temporários e dos 25 Diáconos 
Permanentes.
Deus seja louvado pela primave-
ra em nossa Igreja!

Pe. Camilo 

 No último domingo, 29 de setembro, em 
Belo Horizonte, a Pastoral da Criança que é um 
organismo de ação social da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) comemorou seus 35 
anos de missão no Estado de Minas Gerais, reunin-
do lideranças das sete Arquidioceses e 21 Dioce-
ses. Marcaram presença no evento, a coordenadora 
nacional Irmã Veneranda da Silva Alencar, o Bispo 
Dom José Carlos Souza Campos, de Divinópolis, 
atualmente presidente do Regional Leste 2, o pa-
dre José Edilson da Silva, o assessor espiritual da 
pastoral no Regional, a Coordenadora estadual, 
Maria do Rosário Senra de Almeida Gomes, o Co-
ordenador Arquidiocesano de Juiz de Fora, Sérgio 
Bastos, e padres que acompanharam suas carava-
nas, totalizando, aproximadamente, cerca de 3.000 
participantes, sendo  146 lideranças  da Arquidio-
cese de Juiz de Fora. 
 De acordo com a Coordenadora Esta-
dual, Maria do Rosário, “a missão da pastoral da 
criança é acompanhar gestante e crianças de 0 a 6 
anos, orientando as famílias para que seus filhos 
cresçam saudáveis. O desafio em Minas Gerais é 
acompanhar todas as crianças”. 
Durante o evento, o olhar para o rosto das diferen-
tes pessoas de cada canto de Minas Gerais, uma 
marca era comum: a emoção. Todos os líderes 
mostravam o amor pelo seu trabalho. Devido à de-
dicação e o esforço de nossas lideranças, a Pastoral 
da Criança em Minas Gerais recebeu o certificado 
de 1º lugar no país, como o estado com o maior 
número de acompanhamento de crianças de 0 a 6 
anos.
 O Coordenador Arquidiocesano da Pasto-
ral da Criança em Juiz de Fora, Sérgio Bastos, se 
diz muito feliz em poder fazer parte do Estado que 

acompanha o maior número de crianças e assim 
com seus 291 líderes que se dedicam voluntaria-
mente, poder ajudar de alguma forma a promover 
o desenvolvimento integral dessas crianças, que 
hoje corresponde dentro de nossa Arquidiocese 
2.070 crianças acompanhadas. “Sabemos que ain-
da existe muito trabalho a ser realizado no acom-
panhamento de nossas crianças, mas à fé e o amor 
de nossas lideranças representa uma seta de espe-
rança que voa em direção ao projeto de salvação 
e vida em abundância deixado por nosso Senhor 
Jesus Cristo. ” Declara o Coordenador Arquidio-
cesano, Sérgio Bastos. 
 Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), há no Estado de 
Minas Gerais 815.207,0 (53,2%) de crianças de 0 a 
06 anos em condição de pobreza. Dessas, 90.444,3 
são acompanhadas pela Pastoral da Criança.

Há 35 anos, a Pastoral da Criança traz 
melhorias a milhares de pessoas em Minas Gerais

Colaboração: Ana Maria Roberto 

Lideranças da Pastoral da Criança da Arquidiocese de Juiz de Fora estiveram no encontro

Fotos - Ana Maria Roberto
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Peregrinando nos caminhos do Senhor

 Entre os dias 13 e 27 de setembro, a Arqui-
diocese de Juiz de Fora esteve em peregrinação à Terra 
Santa e a alguns santuários italianos. Contando com 55 
pessoas, sendo nove de outras (arqui)dioceses, a nossa 
Igreja Particular promoveu e realizou verdadeiro Exercí-
cio  Espiritual nos lugares santos por onde Jesus andou, 
pregou, morreu, deu a sua vida por nós e ressuscitou.
Na condição de Diretor Espiritual, conduzi as ora-
ções, meditações, reflexões bíblicas, e pude ainda dar 
algumas informações históricas para o grupo, ajuda-
do por quatro sacerdotes: os padres Johnson Ferreira 
Mury; Sebastião Alves (Arautos do Evangelho); Dio-
ne César de Oliveira Goulart, Pároco de São José, de 
Bicas (MG) e João Luiz Moreira, que é meu irmão 
de sangue, Pároco de São Bento de Itapecerica (MG).

 Fomos direto a Nazaré, onde encontramos a 
casa descoberta pelas escavações arqueológicas, na 
qual Maria recebeu o anúncio do Anjo Gabriel. Causa 
emoção ler na artística pedra de mármore sob o altar, 
“Hic Verbum caro factum est” (Aqui o Verbo se encar-
nou). Neste lugar sagrado, nos inclinamos para venerar 
o momento que mudou toda a história da humanidade: 
a intervenção direta de Deus para a nossa salvação.
Ali, celebramos solenemente a Oração do Angelus, ao qual 
eu pude presidir a convite de Frei Bruno Varriano, grande 
sacerdote Franciscano ítalo-brasileiro que reside, há anos, 
em Nazaré como Guardião de várias cidades da Galileia. 
Ele se tornou nosso verdadeiro anjo tutelar na Terra Santa.
Tivemos ainda a oportunidade de celebrar a mis-
sa e visitar a casa de São José, onde os ar-
queólogos encontraram sinais de carpintaria.

 Depois, visitamos Cafarnaum e as cida-
des que estão ao redor do Lago de Tiberíades, local 
em que Jesus viveu durante praticamente três anos.
Vários relatos bíblicos foram lidos ao redor do lago de 
Genesaré. Para mim, pessoalmente, é um local significa-
tivo, porquanto abriga o espaço em que Pedro fez seu úl-
timo colóquio com Jesus, sobre seu amor para com Ele.
Cristo pergunta, por três vezes, a Pedro: ‘Tu me amas?’; 
e ele responde: ‘Tu sabes tudo, sabes que eu Te amo’, 
e Jesus manda-o apascentar as Suas ovelhas. Foi des-
te diálogo que eu quis tirar o lema do meu episcopa-
do: “Sabes que Te amo”. No mesmo local onde São 
Pedro fez a profissão de fé que compartilho, eu quis 
rezar em ação de graças pelos meus 20 anos de bispo, 
que completo no dia 16 de outubro, antecipadamente.
 Nessa romaria arquidiocesana, nós reza-
mos por muitas outras intenções: pela nossa Arqui-
diocese, que está preparando o seu II Sínodo; pelo 
Sínodo da Amazônia, que o Papa vai presidir em 
outubro, em Roma; rezamos por todas as pessoas 
que fazem aniversário no meses de setembro e outu-
bro; pelas (arqui)dioceses ali presentes; pela Igreja.

 Visitamos muitos outros lugares, mas um lu-
gar significativo foi Jerusalém, onde terminamos a 
nossa visita. No Santo Sepulcro, túmulo da Ressurrei-
ção, tivemos a oportunidade de entrar solenemente e 
celebrar a missa em latim, com pede o ritual do local. 
Não há nada lá, a não ser um altar. O corpo de Cristo 
não está ali; ressuscitou, está no céu. Mas Ele está ago-
ra misticamente em cada missa que ali se celebra. Foi 
um momento emocionante, muito agradável, que nos 
encheu o coração de amor e fé a Deus, nosso Senhor.
 Visitamos também o Cenáculo, a casa da dor-
mição de Maria, o local em que Jesus ensinou o Pai 
Nosso, o Monte Ain Karin – onde Maria encontrou-se 
com Santa Isabel - a muitos outros lugares. Ainda em 
Jerusalém, terminamos nossa visita com uma Via-Sacra 
feita no caminho em que Cristo teria passado há dois 
mil anos, carregando a Sua cruz. E celebramos vito-
riosos a Sua ressurreição, porque Ele não permane-
ceu na cruz, mas ressuscitou e está vivo para sempre.
 Da Terra Santa, fomos para a Itália visitar al-
guns santuários, recordando a expansão do Cristianismo 
sobretudo através de Pedro e de Paulo, que foram para 

Roma e, daí, propagaram a fé para muitos outros lugares. 
Primeiramente, fomos ao Santuário de São Francisco de 
Assis e Santa Clara, na cidade de Assis. Visitamos a Por-
ciúncula, palavra que significa “pequena porção de terra”, 
onde há uma igrejinha que São Francisco reconstruiu a 
pedido de Nosso Senhor e onde ele esteve com seus pri-
meiros frades. Fomos ainda à Cássia visitar o Santuário 
de Santa Rita, e a Lanciano, onde se guarda a relíquia do 
Milagre Eucarístico. Depois, percorremos vários lugares 
de Roma, sobretudo as suas quatro basílicas: São Pedro, 
São Paulo Fora dos Muros, Santa Maria Maior e São João 
de Latrão, na qual celebramos a última missa da viagem.

 A peregrinação arquidiocesana de Juiz 
de Fora à Terra Santa e a alguns santuários ita-
lianos representou muito para o nosso grupo. 
A avaliação foi positiva e o que nós queremos é que 
nosso Senhor, pela força de Seu sangue derramado, a 
Sua morte e ressurreição, abençoe a Igreja Particular de 
Juiz de Fora, para que sejamos cada vez mais capazes de 
entender a Sua Palavra e entusiastas na sua divulgação.
Que a nossa Arquidiocese seja abençoada sempre! 
Que brilhe sobre nós a luz da ressurreição, vencen-
do as trevas do erro e do pecado, dos obstáculos e 
das dificuldades que se possam colocar neste mun-
do de hoje contra a palavra de Cristo. Voltamos mui-
to mais fortes, por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém!

Palavra do Pastor
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outubro: mês missionário extraordinário

 No mês de outubro a Igreja volta seu olhar 
às missões. Neste ano, o Papa Francisco proclamou o 
mês como Mês Missionário Extraordinário, que tem 
como objetivo “despertar em medida maior a cons-
ciência da “Missio ad gentes” e retomar com novo 
impulso a transformação missionária da vida e da 
pastoral”. 
 A Arquidiocese de Juiz de Fora, em especial, 
tem como lema “Uma Igreja sempre em missão”. O 
lema apresenta à Igreja o foco de um trabalho evan-
gelizador, que busca no encontro com o outro, a mi-
sericórdia de Deus. Além dos diferentes trabalhos de 
assistência e evangelização realizados nas 91 paró-
quias da Arquidiocese, O Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, convida os padres e leigos 
a se dedicarem também às missões que ultrapassam 
as fronteiras regionais, como as missões em Óbidos, 
no estado do Pará, e também no Haiti. 

Missão no Haiti:

 Há 2 anos a Igreja Particular de Juiz de Fora 
tem voltado seu olhar para o país mais pobre das Améri-
cas, o Haiti. Dom Gil Antônio Moreira, em sua segunda 
viagem ao Haiti, em Janeiro de 2019, esteve com o atual 
Arcebispo de Porto Príncipe, Dom Max Leroy Mesidor, 
em janeiro deste ano. Na ocasião, o Pastor falou sobre 
o projeto de evangelização da Arquidiocese de Juiz de 
Fora com a Igreja particular do Haiti. “Com ele chega-
mos ao propósito de estabelecer um intercâmbio pastoral, 
enviando para lá um padre que queira fazer esta experi-
ência de doação por alguns poucos anos. Eles também, 
compartilhando de sua pobreza, nos ofereceriam um pa-
dre que pudesse vir nos ajudar na ação missionária.
 Atualmente o Haiti possui mais de 10 milhões 
de habitantes e vive uma crise social. Os protestos pe-
dindo a renúncia do atual presidente, Jovenel Moïse, já 
deixaram 17 mortos e 189 feridos, segundo os dados 
divulgados pela Rede Nacional de Defesa dos Direitos 
Humanos (RNDDH), por isso a missão na região se faz 
ainda mais necessária.  

De acordo com Ana Maria Roberto, coordenadora da 
Missão JF Haiti, Dom Gil e toda equipe de voluntários 
estão buscando formas de ajudar e diminuir o sofrimento 
dos irmãos haitianos. “Seja para solucionar problemas 
rápidos ou de longo prazo, a Missão JF/Haiti deseja fa-
zer parte de ações para um mundo melhor. Todos são 
convidados a ser missionários, de ir ao encontro de nos-
sos irmãos haitianos, de prestar serviços voluntário, ad-
quirindo um carnê ou rezando pelo projeto. Ainda este 
ano, teremos ações para podermos arrecadar recursos 
financeiros para poder encaminhar e ajudá-los. A nossa 
próxima ação será no dia 20 de outubro, o “ 2º Almoço 
solidário em Prol do Haiti” no Seminário Santo Antô-
nio”. 
 Entre as dificuldades enfrentadas no processo 
de evangelização estão a distância do país caribenho e 
a língua falada na região, a crioula. Mesmo em meio às 
dificuldades, a Arquidiocese de Juiz de Fora se dedica a 
colaborar com a Igreja no Haiti, enviando voluntários e 
toda ajuda que chega através de doações, como destaca  

Ana Maria Roberto. “ O projeto, desde 2016, até hoje, 
realizou inúmeras ações sociais com vista a contribuir 
com aquele país, como o apadrinhamento de crianças 
haitianas, incentivos em educação, arrecadação de dona-
tivos financeiros, medicamentos e alimentos. Empresas 
de Juiz de Fora e região também foram chamadas a asso-
ciaram suas marcas a esse projeto de solidariedade. ”  
  Para a coordenadora da Missão, “fazer parte 
deste projeto é doar o maior gesto de amor, colaborando 
com as imensas dificuldades vividas pela associação para 
a prestação de serviços à comunidade haitiana. Milha-
res morrem, muitas vezes, por falta de um atendimento 
simples e é graças a uma pequena contribuição que po-
demos nos planejar, treinar e enviar profissionais para a 
prestação de trabalho voluntário temporário no Haiti, as-
sim como envio de suprimentos médicos e alimentícios, 
além de contribuirmos com a Educação dos que não têm 
condições de arcarem com os custos educacionais. ”

Missão em Óbidos: 
 
 Atualmente os padres que fazem parte da mis-
são em Óbidos são os padres Bill Jonatas Silva Souza e 
Fransérgio Garcia da Silva.  De acordo com o Padre Bill, 
os desafios da Igreja em Óbidos vão da distância entre as 
Comunidades Ribeirinhas e a falta de serviços públicos 
básicos para a população. “Aqui nós temos algumas coi-
sas diferentes como a logística. Você precisa se deslocar 
por água grandes distâncias, você não tem estradas boas 
para ir celebrar nos lugares. As questões de políticas so-
ciais também são graves, vemos um pouco do esqueci-
mento do governo com a saúde, educação, saneamento 
básico. ”  
 Em relação às distâncias, muitas vezes, para re-
alizar uma missa, o trajeto precisa ser feito por barcos, 
trechos de carros e quando o caminho não permite que 
o veículo continue o trajeto o percurso precisa ser feito 
a pé. “Nós gastamos muito tempo com o deslocamen-
to aqui. Há muitos problemas com os carros por causa 
das estradas que não temos, então acabamos forçando 
os veículos nos lugares por não termos asfalto e trechos 
acidentados, o que dificulta nossa locomoção. ”  
 Um outro desafio enfrentado no processo de 
evangelização na região é a falta de sacerdotes. Para se 
ter uma ideia, segundo o IBGE, a população estimada 
em Óbidos em 2019 é de aproximadamente 52 mil pes-
soas, em uma área de 21 mil km². “Somos poucos padres 
para uma região tão grande, lugares tão distantes. Preci-
samos percorrer grandes distâncias e há uma dificuldade 
com sacerdotes para trabalhar. A evangelização precisa 
acontecer em todos os lugares. Em termo de Igreja, de 
evangelização e espaço, nós vemos que isso acontece em 
todos os lugares, mas estas são questões muito comuns 
por aqui.” 

Padre Bill recorda a surpresa com a fé na região e princi-
palmente os desafios enfrentados por eles com a crescen-
te presença de religiões populares que não possuem um 
conhecimento profundo da fé. “ O povo é de uma fé mais 
popular. E se tem algo que eu percebi e que serve para o 
processo de evangelização é que há lugares que ficaram 
sem padres por mais de 100 anos. Ainda assim o povo se 
manteve na fé e na igreja. Em relação aos protestantes, 
eles estão cobrindo uma grande parte, em lugares onde 
não podemos ir pela falta de padres. Mas é um povo aco-
lhedor, que precisa sair de uma dimensão mais popular e 
ir para uma mais profunda da fé. ”
 Mesmo em meio às dificuldades, Padre Bill 
destaca a alegria em fazer parte de uma missão tão 
abrangente e desafiadora. “É uma grande alegria. Temos 
que lembrar que a natureza da Igreja é missionária. Mis-
sionário não são apenas os Padres Bill e Fransérgio que 
estão aqui, e o Padre Samuel que estará chegando em 
breve. Toda Igreja tem a missão de evangelizar, de levar 
a boa nova de Jesus a todos os lugares. Esta é uma das 
questões mais importantes do trabalho que estamos fa-
zendo.”

A  Arquidiocese de Juiz de Fora pretende enviar um padre missionário ao Haiti no próximo ano   

Com missões além de seu território, a Arquidiocese de Juiz de Fora busca ajudar e contribuir com os mais necessitados em diferentes regiões.

Fotos: Missão Haiti - Ana Maria Roberto e Arquivo pessoal do Padre Bill

Pe. Evevaldo e Pe. Pierre no Haiti

Unidos em oração em Óbidos

Missão em Óbidos 
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  Queridos irmãos e irmãs!

           Pedi a toda a Igreja que vivesse 
um tempo extraordinário de missionarie-
dade no mês de outubro de 2019, para 
comemorar o centenário da promulga-
ção da Carta apostólica Maximum illud, 
do Papa Bento XV (30 de novembro 
de 1919). A clarividência profética da 
sua proposta apostólica confirmou-me 
como é importante, ainda hoje, renovar 
o compromisso missionário da Igreja, 
potenciar evangelicamente a sua missão 
de anunciar e levar ao mundo a salvação 
de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. O 
título desta mensagem – «batizados e 
enviados: a Igreja de Cristo em missão 
no mundo» – é o mesmo do Outubro 
Missionário. A celebração deste mês nos 
ajuda, em primeiro lugar, a reencontrar o 
sentido missionário da nossa adesão de 
fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom 
gratuito no Batismo.    
        O ato, pelo qual somos feitos filhos 

de Deus, sempre é eclesial, nunca indivi-
dual: da comunhão com Deus, Pai e Filho 
e Espírito Santo, nasce uma vida nova 
partilhada com muitos outros irmãos e ir-
mãs. E esta vida divina não é um produto 
para vender – não fazemos proselitismo 
–, mas uma riqueza para dar, comuni-
car, anunciar: eis o sentido da missão. 
Recebemos gratuitamente este dom, e 
gratuitamente o partilhamos (cf. Mt 10, 
8), sem excluir ninguém. Deus quer que 
todos os homens sejam salvos, chegando 
ao conhecimento da verdade e à expe-
riência da sua misericórdia por meio da 
Igreja, sacramento universal da salvação 
(cf. 1 Tm 2, 4; 3, 15; Conc. Ecum. Vat. 
II, Const. dogm. Lumen gentium, 48).
           A Igreja está em missão no mun-
do: a fé em Jesus Cristo dá-nos a justa 
dimensão de todas as coisas, fazendo-nos 
ver o mundo com os olhos e o coração de 
Deus; a esperança abre-nos aos horizon-
tes eternos da vida divina, de que verda-
deiramente participamos; a caridade, que 

antegozamos nos sacramentos e no amor 
fraterno, impele-nos até aos confins da 
terra (cf. Miq 5, 3; Mt 28, 19; At 1, 8; 
Rm 10, 18). Uma Igreja em saída, até aos 
extremos confins, requer constante e per-
manente conversão missionária. Quantos 
santos, quantas mulheres e homens de fé 
nos dão testemunho, mostrando como 
possível e praticável esta abertura ilimita-
da, esta saída misericordiosa ditada pelo 
impulso urgente do amor e da sua lógica 
intrínseca de dom, sacrifício e gratuidade 
(cf. 2 Cor 5, 14-21)! A coincidência provi-
dencial do Mês Missionário Extraordiná-
rio com a celebração do Sínodo Especial 
sobre as Igrejas na Amazônia, leva-me 
a assinalar como a missão, que nos foi 
confiada por Jesus com o dom do seu Es-
pírito, ainda seja atual e necessária tam-
bém para aquelas terras e seus habitantes.
          Gostaria de concluir com uma 
breve palavra sobre as Pontifícias Obras 
Missionárias, que a Carta apostólica Ma-
ximum illud já apresentava como instru-

mentos missionários. De fato, como uma 
rede global que apoia o Papa no seu com-
promisso missionário, prestam o seu ser-
viço à universalidade eclesial mediante a 
oração, alma da missão, e a caridade dos 
cristãos espalhados pelo mundo inteiro.            

            A oferta deles ajuda o Papa na evan-

gelização das Igrejas particulares (Obra 

da Propagação da Fé), na formação do 

clero local (Obra de São Pedro Apóstolo), 

na educação duma consciência missioná-

ria das crianças de todo o mundo (Obra 

da Santa Infância) e na formação missio-

nária da fé dos cristãos (Pontifícia União 

Missionária). Ao renovar o meu apoio a 

estas Obras, espero que o Mês Missio-

nário Extraordinário de outubro de 2019 

contribua para a renovação do seu servi-

ço missionário ao meu ministério. Aos 

missionários e às missionárias e a todos 

aqueles que de algum modo participam, 

em virtude do seu Batismo, na missão da 

Igreja, de coração envio a minha bênção.

 No dia 10 de setembro, o Arcebis-
po Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, presidiu o terceiro dia do 
Setenário em honra a Nossa Senhora das 
Dores, na paróquia a ela dedicada, locali-
zada em Lima Duarte (MG). Na ocasião, 
ainda foram recordados os 160 anos de 
fundação da paróquia, ocorrida em 1859.
 Em entrevista à Rádio Cate-
dral, o pároco local, Padre Márcio Vieira 
Martins, falou sobre as comemorações 
da padroeira, que foi celebrada no dia 15 
do mesmo mês. “Este ano nós iniciamos 
o nosso setenário em comunhão com o 
Mês Missionário Extraordinário. O tema 
escolhido para as nossas noites da cele-
bração das alegrias de Nossa Senhora foi 
‘Sob o olhar da Virgem das Dores, envia-
dos a edificar uma Igreja Missionária.”
Padre Márcio ainda ressaltou a fé dos li-

maduartinos em Nossa Senhora das Dores. 
“Esta devoção mariana coloca a comuni-
dade sob o olhar daquela que Cristo ofere-
ceu como mãe à Igreja na pessoa de João, 
diante dos pés da cruz. Nossa Senhora é 
aquela que caminha nos momentos das 
alegrias e das dores de seus filhos que, 
como discípulos, estão identificados com 
Cristo, estão configurados a Cristo. A ca-
minhada de peregrinos é marcada também 
por assumir a Cruz no sentido de doarmos 
a nossa vida para que o reino aconteça. 
Assim, o povo de Lima Duarte vê, em 
Nossa Senhora, este exemplo, este mode-
lo que ilumina, que acalenta, que consola, 
que fortalece nos momentos difíceis e que 
gera no coração de seu povo a esperança 
de que, depois da cruz, nós chegaremos 
à luz da vida, à luz da ressurreição, à luz 
da glória dos filhos e filhas de Deus.”

 Durante a entrevista, Padre Már-
cio Vieira destacou que o momento é de 
agradecimento. “Tivemos uma presen-
ça muito significativa dos fiéis visando a 
este momento de muita alegria, de muita 
comunhão entre os paroquianos, sobre-
tudo, trazendo ao altar de Deus as ações 
de graças por todos os leigos e leigas, 
por todos os padres, por todos os consa-
grados que, ao longo desses 160 anos, 
nos vários trabalhos pastorais, nos gru-
pos de serviço, associações de Igreja e 
movimentos, estão gerando a vitalidade 
e cooperando para a evangelização des-
ta pequena parcela da Igreja de Cristo.”
O vigário paroquial de Lima Duarte, Pa-
dre Willian Grôpo da Silva, comentou so-
bre a parte histórica desta paróquia cria-
da há 160 anos e composta atualmente 
por 24 comunidades. “A Paróquia Nossa 

Senhora das Dores de Lima Duarte foi 
criada em 1859, sob o pastoreio de Dom 
Viçoso, bispo de Mariana. Então ele no-
meia o Padre Joaquim da Silva Maia, co-
nhecido hoje como Vigário Maia, e vai 
constituindo toda a questão pastoral des-
ta paróquia chamada antigamente como 
Nossa Senhora das Dores do Rio Peixe”.

Com missões além de seu território, a Arquidiocese de Juiz de Fora busca ajudar e contribuir com os mais necessitados em diferentes regiões.

Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Lima Duarte, completa 160 anos de histórias e evangelização 
O Arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, participou do Setenário dedicado à Nossa Senhora e aniversário da Paróquia 

Paróquia Nossa senhora das Dores - Foto: Arquivo 

Unidos em oração em Óbidos

Missão em Óbidos 
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 Inicia-se o 1º Congresso Interna-
cional de Educação Católica. O evento que 
acontece entre os dias 1º e 5 de novembro, 
na Cúria Metropolitana, está mobilizando 
pessoas de diferentes cidades e estados do 
país. A maior parte das inscrições que fo-
ram realizadas até o momento são dos es-
tados de Goiás, Maranhã, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. 
 Com a virada do mês, os valores 
dos pacotes de inscrição foram alterados. 
Os interessados em participar dos 5 dias 
do Congresso farão um investimento de 
R$ 300,00. Já os que pretendem participar 
entre os dias 1º a 3 ou nos dias 4 e 5 de no-
vembro, deverão investir a quantia de R$ 
250,00. Estão inclusos nos valores dos pa-
cotes o direito à participação nos cursos, o 
certificado de participação do Congresso, 
emitido pelo Centro de Ensino Superior 
de Juiz de Fora (CES-JF) e o coffe bre-
ak. Hospedagem e alimentação podem ser 
reservadas através do telefone (32) 3239-
6800. 
 O evento vai contar com a par-
ticipação do Secretário da Congregação 
para a Educação Católica de Roma, Dom 
Vincenzo Zani, do Arcebipo Metropolita-
no de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Mo-
reira, do Bispo da Diocese de Palmares, 

Dom Henrique Soares, do Bispo Auxiliar 
do Ordinariado Militar do Brasil, Dom 
José Falcão, do Padre Rafael Capelato e 
dos professores Luiz Novais e Luiz Ra-
phael Tonon. A programação completa 
pode ser encontrada no site bit.ly/congres-
sointernacionaljf .
 Dom Vincenzo Zani ministrará 
quatro palestras. Uma delas será sobre o 
documento “Homem e mulher os criou. 
Para uma via de diálogo sobre a questão 
de gênero na educação”, lançado no últi-
mo mês de junho pela instituição pela qual 
ele é responsável.
 Será uma das primeiras vezes, 
se não a primeira, que um representante 
da Santa Sé falará sobre o texto no Brasil. 
A introdução do documento explica que 
“difunde-se cada vez mais a consciência 
de que estamos diante de uma verdadeira 
e própria emergência educativa, em parti-
cular no que concerne aos temas de afeti-
vidade e sexualidade”. O Vaticano ainda 
adverte que a “desorientação antropoló-
gica que caracteriza difusamente o clima 
cultural de nosso tempo, certamente con-
tribuiu para desestruturar a família, com a 
tendência de cancelar as diferenças entre 
o homem e a mulher, consideradas como 
simples efeitos de um condicionamento 

histórico-cultural.” Neste contexto, conti-
nua o texto, “a missão educativa enfrenta 
o desafio que surge de diversas formas de 
uma ideologia, genericamente chamada 
gender, que nega a diferença e a reciproci-
dade natural do homem e da mulher”, por 
isso, “a Congregação para a Educação Ca-
tólica, dentro de suas competências, tem 
a intenção de oferecer algumas reflexões 
que possam orientar e apoiar aqueles que 
estão comprometidos com a educação 
das novas gerações a abordar, metodica-
mente, as questões mais debatidas sobre 
a sexualidade humana, à luz da vocação 
ao amor a que cada pessoa é chamada.”
 Diante da citada carência antro-
pológica, a Igreja, com este novo docu-
mento, assume e convida a assumir uma 
atitude de escuta, de reflexão e de pro-
posta para “empreender a via do diálogo 
sobre a questão do gender na educação” 
(n. 6). E é precisamente por esta razão 
que o documento está dividido em três 
seções: ouvir, refletir e propor.
 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Morei-
ra, faz o convite para este evento:  “Eu 
quero fazer um convite a todos os educa-
dores para participarem. A primeira par-

te é mais específica para os historiadores, 
ela está sendo organizada pela Associação 
Católica dos Historiadores do Brasil. Se 
você é professor de história ou gosta de 
história mesmo não sendo professor, pode 
participar desta primeira etapa e também 
do Congresso inteiro. Depois teremos um 
tema geral para todos os educadores. To-
dos os que trabalham na área da educação 
estão convidados.”

Congresso Internacional de Educação Católica 
recebe inscrições de todo o país 

 Cento e vinte pessoas partici-
param da Assembleia Anual do Regional 
Leste 2 da Pastoral Familiar, realizada de 
6 a 8 de setembro, na Arquidiocese de Juiz 
de Fora. O evento reuniu coordenadores e 
assessores eclesiásticos de 22 das 32 (ar-
qui)dioceses dos estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo no Seminário Santo Antô-
nio.
 Durante os três dias de Encontro, 
a programação incluiu estudos de forma-
ção, partilha de experiências entre as igre-
jas particulares, celebrações eucarísticas, 
momentos de oração e informes das coor-
denações nacional e regional da Pastoral. 
O tema que regeu as atividades foi “A Fa-
mília numa Igreja Missionária em saída.” 
 O Assessor da Comissão Epis-
copal Pastoral para a Vida e a Família da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e Secretário Executivo Nacional 
da Pastoral Familiar, Padre Crispim Gui-
marães dos Santos, esteve presente durante 
toda a assembleia e fez uma avaliação posi-
tiva do que presenciou. “Achei que há uma 
estruturação boa dentro daquilo que nós 

estamos vivenciando no Brasil. Vejo ainda 
com a perspectiva melhor, os encaminha-
mentos futuros como forma de resposta 
aos desafios e às realidades de fronteiras 
que existem hoje na sociedade e para os 
quais a pastoral é chamada também a res-
ponder dentro daquilo que é possível fazer. 
Isso me enche de esperança e eu levo daqui 
boas recordações e boas impressões.”
 Padre Laureandro Lima da Silva, 
Vigário Epscopal para a Vida e Família, fa-
lou sobre o lema do evento, que foi inspira-
do no II Sínodo da Arquidiocese de Juiz de 
Fora - “Proclamai o Evangelho pelas ruas 
e sobre os telhados” (Mt 10,27) - e sobre 
como os agentes da Pastoral Familiar po-
dem ajudar para que o versículo bíblico 
seja colocado em prática. “Ser discípulo 
é assumir a missão, viver o compromisso, 
aceitar esse engajamento, essa grande res-
ponsabilidade. E a Pastoral Familiar preci-
sa sempre viver essa dinâmica da missão, 
trabalhar com as famílias, evangelizá-las, 
ir até elas”, finalizou.
 A coordenadora regional da Pasto-
ral Familiar, Sônia Gonçalves de Almeida 

Rabelo, da Diocese de Divinópolis (MG), 
disse sair de Juiz de Fora com o coração 
aliviado e pulsando de alegria e satisfação. 
“Muita gratidão à Arquidiocese de Juiz de 
Fora, que nos acolheu com tanto carinho, 
alegria e zelo. Foi uma assembleia muito 
produtiva e se Deus quiser vai resultar em 
bons frutos na ação evangelizadora das fa-
mílias 
 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
presidiu a Santa Missa de abertura da As-
sembleia Regional. Durante sua homilia, 
o pastor saudou os presentes fazendo uma 
breve reflexão sobre as leituras do dia, 
destacando principalmente a importância 
da liturgia na vida dos cristãos. “A litur-
gia para Cristo é a relação com Deus. Não 
apenas na celebração, mas no dia a dia, por 
isso, Jesus compara a sua vida a uma vida 
de casamento. Enquanto o noivo está pre-
sente ninguém jejua, pois é uma festa. Ele 
está se referindo a sua presença. Jesus não 
estava abolindo o jejum, mas estava dando 
um sentido novo.” 
 Dom Gil também lembrou a 

importância da Santa Missa durante um 
encontro Cristão. “Tudo conduz à Euca-
ristia e tudo emana da Eucaristia. Tudo o 
que fazemos tem um sentido eucarístico. 
Não tem sentido reunir os cristãos para 
qualquer atividade se não tivermos Cris-
to como centro”. E completou: “Por isso, 
em uma reunião como esta, nós sentimos 
esta alegria. Jesus está com a gente. Ele 
está presente e renova em nós os nossos 
pensamentos, estrutura propósitos e a nos-
sa vida. Assim vamos renovando a Igreja 
para viver por Ele, com Ele e para Ele”.
 O Arcebispo de Juiz de Fora ainda 
foi o responsável por ministrar a primeira 
palestra do evento. O bispo referencial da 
Comissão para a Vida e Família do Regio-
nal Leste 2, Dom Edson Oriolo dos Santos, 
também esteve presente.
A próxima Assembleia Anual da Pastoral 
Familiar será realizada na Diocese de Co-
latina (ES), de 31 de julho a 2 de agosto 
de 2020. Antes, de 6 a 8 de março, será o 
Encontro Regional de Formação, na Arqui-
diocese de Montes Claros (MG). O tema 
abordado neste será “Juventude”.

Missão dos Agentes da Pastoral Familiar é tema de 
Assembleia Regional Anual em Juiz de Fora

O Encontro aconteceu no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Foto: Elias Arruda 
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1 – Que avaliação o senhor faz sobre este 
tempo de preparo para o Sínodo? 

 Faço uma avaliação positiva, tendo em vista todo o processo, 
desde a convocação que o Senhor Arcebispo fez para que a 
igreja de Juiz de Fora começasse a pensar o seu papel na so-
ciedade, cidade, zona rural. Este olhar para dentro, um olhar 
celebrativo que não é apenas um olhar analítico. Claro que 
vamos utilizar de todo o instrumental de análise para poder-
mos conhecer mais em profundidade as realidades diversas da 
Igreja, mas o objetivo primeiro do sínodo é a Igreja celebrar 
esse momento da graça de Deus na nossa caminhada. Então, 
avalio como muito positivo todo o processo, todo envolvi-
mento, todas as pessoas que estão inseridas na dinâmica de 
preparação com empenho, coragem, gosto e amor à causa.  

2 – Como foram feitas as pesquisas com as 
paróquias e como elas vão ajudar durante o 
Sínodo?  

Primeiramente nós tivemos, até o dia 30 de setembro, esse pe-
ríodo de pesquisa com as paróquias, com as casas religiosas, 
congregações, os institutos novos , as novas comunidades, os 
colégios católicos, as obras sociais, ou seja, este processo de 
encaminhamento aconteceu para que as paróquias, os insti-
tutos, casas religiosas e congregações pudessem respondam 
algumas questões que são do interesse da Igreja local, para 
conhecer esta realidade: quais são os desafios, o contexto no 
qual estas instituições estão inseridas, quais são os desafios 
que elas encontram nestes contextos, quais são as expectati-
vas que elas têm com relação a sua presença enquanto Igreja 
naquele local, como as pessoas estão respondendo a isso. Este 
questionário já foi, as paróquias e instituições já responde-
ram. Neste processo de ida e resposta nós temos uma reunião 
com a equipe do sínodo de preparação com os párocos, para 
poder avaliar este processo de avaliação que a paróquia fez, o 
instrumento que ele tem em mãos de conhecimento, pesquisa 
da realidade local, avaliando e também conversar para ver 
quais são as perspectivas que eles tem a partir do despertar, 
pois este questionário serve também como despertar, chamar 
a atenção para realidades que estão ali e, às vezes, na correria 
do dia a dia nem sempre damos conta, o pároco ou padre 
dá conta de perceber estas realidades e estes desafios. Então, 
com esta pergunta do sínodo, também está fazendo uma pa-
rada, como é que nós estamos como Igreja. 

3 – Qual o objetivo do sínodo no processo da 
evangelização? 

O sínodo é convocado pela autoridade da Igreja. Ele tem o ob-
jetivo de fazer primeiro esta leitura espiritual, celebrativa da 
caminhada da Igreja. Olhar para dentro de si e elevar a Deus 
as preces, orações e agradecimento por todo caminho que foi 
feito. Então ele é convocado pela autoridade máxima, no caso, 
na Arquidiocese é o Senhor Arcebispo quem convoca. Qual o 
objetivo na evangelização? Primeiro a Igreja se conhecer. A 
igreja se avaliar, começar a olhar como ela está dialogando 
com a sociedade ao seu redor, no caso da arquidiocese de Juiz 
de Fora, a Igreja escutar os apelos que chegam da cidade, da 
zona rural, das pessoas que estão presentes, agindo, que estão 
fazendo a Igreja acontecer. Então, celebrativamente de forma 
em agradecimento e louvor a Deus, olhar para nós, para a nos-
sa caminhada.  E isso nos ajuda no processo de evangelização, 
porque ajuda também a  conferir se os objetivos estão sendo 
atingidos enquanto um segmento de Jesus, estamos forman-
do uma cultura cristã na cidade e na zona rural , se estamos 
despertando nas cidades e zonas rurais com todos os desafios 
que nós temos dos tempos atuais, das novas compreensões da 
realidade humana, se nós estamos despertando esse valor da 
fé cristã, as respostas da fé, os objetivos, os questionamentos 
que a fé nos traz e de como ela está dialogando com estas re-
alidades que chegam. Então, o sínodo ajuda neste processo de 
evangelização pois nos faz ser uma igreja que dialoga com a 
realidade. Nós temos nossa perspectiva, o ponto de avaliação, 
de concretamente realizar a história. 

4 –  De que forma os leigos vão parti-
cipar de todo o processo? 

Desde o início quando os questionários foram enca-
minhados para as paróquias, esse processo de escuta 
dos leigos vem acontecendo, pois, cada pároco, ao 
receber o questionário fez uma convocação interna 
em assembleias, reuniões, em finais de semana, para 
que os leigos de sua paróquia pudessem responder as 
questões que estavam ali inseridas e que, muitas ve-
zes, eles têm algo a dizer para a Igreja, para a comu-
nidade de fé. Então essa escuta foi muito interessante 
porque muitos compreenderam que a vida da igreja se 
dá com a participação de todos, não depende de uns 
ou de outros apenas. Todos unidos, dando as mãos. E 
quando fomos reunir com os padres para falar sobre 
a questão do sínodo, receber o questionário e avaliar 
com eles. Essa reunião não aconteceu só com o padre 
mas também com os leigos, ou seja, foi uma forma de 
avaliar pelo questionário, e também trazer reflexões 
além do questionário, essa escuta é muito importante 
e está acontecendo. 

6 – Quais os próximos passos após a 
missa de abertura do Sínodo? 

 No dia 27 de outubro teremos a abertura às 
14h30, na Catedral Metropolitana. Será o encerramen-
to do mês missionário, celebração do Dia Nacional 
da Juventude e a abertura do Sínodo Arquidiocesano. 
Após 27 de outubro até dezembro serão convocados 
outros agentes que estarão participando como pasto-
rais e representações missionárias, para compor esta 
grande equipe do sínodo. No dia 27, nosso Arcebispo 
irá fazer a nomeação oficial destes delegados que esta-
rão voltando às paróquias, comunidades e grupos para 
ações do processo do sínodo.

5 – Quem está diretamente envolvido 
na preparação para o sínodo? Há um 
número exato de profissionais, padres e 
leigo, que atuam em sua execução?

À equipe inicial juntando a coordenação, equipe am-
pliada , estamos totalizando uma média de 30 pessoas, 
cujo o presidente do Sínodo é o  Arcebispo, o dirigen-
te geral, Padre Everaldo , o Secretário Geral que sou 
eu, Padre Vanderlei, e temos também a participação da 
equipe teológica coordenada pelo Padre Dondici. Te-
mos a equipe de avaliação estatística com o Professor 
Marcel e vários leigos envolvidos, o casal da Pastoral 
Familiar o Márcio e a Edy lamar, religiosos envolvidos, 
membros das novas comunidades, ou seja, uma equipe 
bem diversificada na sua perspectiva de ação e atuação 
da igreja. Essa equipe diretamente ligada a esse pro-
cesso de preparação, discussão, reuniões, avaliação, 
a escuta com o senhor Arcebispo é muito importante 
pois ele como convocador do sínodo tem no coração e 
na mente alguma perspectiva para trabalhar o sínodo. 
Então cada uma dessas equipes a partir do seu ponto 
de trabalho e ação, procura escutar a perspectiva do Se-
nhor Arcebispo e aplicar à realidade. Então, essa equi-
pe é bem ampliada, mas, à medida em que o Sínodo 
for  feito a abertura e os momentos celebrativos forem 
acontecendo, ela poderá ser agregada de outras pesso-
as também, pois o objetivo do sínodo, como Dom Gil 
nos propõe, é a Igreja celebrar e a Igreja dialogar. A 
igreja dialogando com a sociedade, a igreja escutando 
os desafios e apelos. Então, para que isso aconteça, a 
equipe vai ampliando. Inicialmente tínhamos o modelo 
do primeiro sínodo que foi o questionário encaminhado 
às paróquias. Quando fomos ver o conteúdo, a riqueza 
que o primeiro sínodo trouxe para a Igreja de Juiz de 
Fora fomos despertados por outras questões como, por 
exemplo: as comunidades religiosas, as congregações 
presentes, as escolas católicas, as novas comunidades 
que são várias realidades da Igreja atuantes na socieda-
de e que gostaríamos de escutar também como eles ava-
liam, como percebem e entendem o seu lugar enquanto 
Igreja atuando na sociedade de Juiz de Fora e das cida-
des da arquidiocese. Então essa equipe vai se amplian-
do à medida em que o processo vai nos desafiando a 
lançar mais, a olhar mais à frente e para fora, então essa 
equipe  também vai sendo aumentada. Nós temos uma 
perspectiva que possamos contribuir para que o sínodo 
seja o momento de a Igreja celebrar sua vitalidade, a 
evangelização acontecer de forma competente, séria e 
principalmente de fé. A igreja de Juiz de Fora se encon-
tra junto ao altar do Senhor. 

abertura do ii sÍnodo arQuidiocesano 
Padre Vanderlei-CSsr , Secretário Geral do II Sínodo, fala sobre as expectativas e da fase de preparação que antecedeu o Sínodo 

Padre Vanderlei - Foto: Elias Arruda 

O Encontro aconteceu no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. Foto: Elias Arruda 

Mas estamos inseridos nela, dialogando com ela e 
ouvindo o que ela tem a dizer: ouvindo as bases e as 
pessoas. 
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Homenagem Especial   Dom Angelo Vincenzo Zani
Secretário da Congregação para a Educação Católica - Roma

Rumo ao 2º Sínodo Arquidiocesano

 Nossa Igreja particular está em 
festa, após 10 anos do primeiro sínodo, 
nos preparamos para o segundo Sínodo. 
Neste momento é que chamamos o povo e 
Deus para partilhar conosco toda uma vida 
de trabalho pastoral em cada realidade. 
 Nesta realidade, atento ao clamor 
do Evangelho, escolhemos o nosso lema 
sendo: “Proclamai o Evangelho pelas suas 
e sobre os telhados”, retirado do Evangelho 
de São Mateus, capítulo 10, versículo 27. 
Nossa intenção é de que toda a Igreja 

de Juiz de Fora, suas paróquias e co-
munidades vivam o espírito missioná-
rio e de comunhão fraterna entre todos. 
 O mundo espera de nós o 
testemunho da fraternidade e da soli-
dariedade pela evangélica opção pre-
ferencial pelos pobres, não exclusi-
vista, contribuindo na construção da 
sociedade sobre os valores do Evangelho. 
 O objetivo geral das DGAE 
2019-2023, versa sobre a Evangelização: 
“Evangelizar no Brasil cada vez mais ur-
bano, pelo anúncio da Palavra de Deus, 
formando discípulos e discípulas de Je-
sus Cristo, em comunidades eclesiais 
missionárias, à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, cuidando da 
Casa Comum e testemunhando o Reino 
de Deus rumo à plenitude.” As relações 
que se apresentam neste documento 
nos convocam a ter as estruturas a par-
tir da Comunidade Eclesial Missionária, 
apresentada com a imagem da ‘casa’. 

 Essa casa é a comunida-
de eclesial missionária: portas abertas 
que acolhem e portas abertas para sair 
em missão. Comunidade e missão são 
como dois lados da mesma moeda: a 
comunidade eclesial autêntica é, ne-
cessariamente, missionária e toda mis-
são se alicerça na vida de comunidade. 
 Assim pretendemos, com o Se-
gundo Sínodo arquidiocesano, proclamar 
o Evangelho e anunciar o Cristo nas casas 
e em todos os ambientes possíveis.   
Ao encaminharmos os trabalhos sinodais 
observamos a necessidade desse olhar 
para o clero, para os líderes religiosos 
que se colocam a ouvir o chamado do es-
pírito e que pastoreiam as comunidades. 
 Queremos colocar a missão 
de Jesus no coração da Igreja. Pois a 
missão parte do encontro com Cristo 
e a Ele conduz. Não se realiza por pro-
selitismo, mas por atração, como afir-
mou Bento XVI, na Conferência do 

Celam , em Aparecida, no ano de 2007.  
Nosso caminho sinodal deseja buscar os 
cristãos e convocá-los a serem autênticos 
sujeitos eclesiais, leigos e leigas atuantes 
e comprometidos com o reino de Deus. 
A proposta de uma caminhada como a 
que estamos nos propondo deseja ser 
o reflexo de Cristo e de sua Igreja no 
mundo onde vivemos. 
 Que o Bom Deus nos abençoe e 
proteja, diante dos desafios da época atual.  
Que possamos ser sal e luz em nossa Igre-
ja particular que cresce a cada dia, aten-
dendo ao chamado do Espírito Santo.

O Sínodo Arquidiocesano e as Diretrizes Gerais para a Ação Evangelizadora no Brasil (DGAE)

Grupos se reuniram com o Arcebispo
durante o processo de preparação - Foto: Arquivo 

Documento foi publicado em Junho deste ano e está disponível no site da cnbb através do cnbb.org.br

 Dom Angelo Vincenzo Zani 
nasceu em Pralboino (Brescia) em 24 
de março de 1950, foi ordenado sacer-
dote no dia 20 de setembro de 1975 
e incardinado na diocese de Brescia. 
Depois de estudar até o período filo-
sófico-teológico de dois anos no semi-
nário diocesano de Brescia, concluiu 
seus estudos teológicos em Roma, 
na Pontifícia Universidade de São 
Tomás e na Pontifícia Universidade 
Lateranense, onde obteve seu douto-
rado em Teologia. Ele também obteve 
uma licença em Ciências Sociais na 
Pontifícia Universidade Gregoriana. 
De volta à diocese, foi vice-reitor 
do Instituto “C. Arici”. Entre 1983 e 

1995, lecionou “Sociologia Geral” no 
Instituto Filosófico-Teológico dos Sa-
lesianos de Nave (Bs) e “Sociologia 
da Religião” no Instituto Teológico 
“Paulo VI” do Seminário Diocesano 
de Brescia. Depois de ajudar a dar à 
luz ao Instituto Superior de Ciências 
Religiosas da Universidade Católi-
ca do Sagrado Coração de Brescia, 
ele ensinou “Didática da Religião” 
(1990-1995).
 De 1981 a 1995, atuou na 
cúria diocesana como diretor do Ga-
binete Pastoral,  como secretário 
dos conselhos presbiteral e pastoral 
e como chefe do gabinete da escola, 
cuidando especialmente do ensino da 

religião católica. Ao mesmo tempo, 
foi nomeado delegado da Conferência 
Episcopal da Lombardia para o cuida-
do pastoral da escola.
 De 1995 a 2002, ele foi 
chamado para dirigir o Escritório 
Nacional de Educação, Escola e Uni-
versidade da Conferência Episcopal 
Italiana. Nestes anos, ele também foi 
assistente eclesiástico da UELCI. Em 
janeiro de 2002, foi nomeado como 
subsecretário da Congregação para a 
Educação Católica. Desde 2012, du-
rante o pontificado do Papa Emérito 
Bento XVI, ele atua como Secretário 
da Congregação para a Educação Ca-
tólica, cargo que continua exercendo 
até o momento. 


