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CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO CATÓLICA

Evento reuniu mais de 500 pessoas nos 5 dias de Congresso.  

- Apresentações culturais e palestras voltadas aos educadores marcaram o 
evento. 

-  Público avaliou como positivo o conteúdo das palestras e a organização do 
evento. 

- Dom Vincenzo Zani, Secretário para a Congregação  da Educação Católica  
do Vaticano, elogia iniciativa. 
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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

SÍNODO E FORMAÇÃO

  Estamos em 
clima de Sínodo. É o 2o Sínodo 
Arquidiocesano de Juiz de Fora. 
Para ouvir todas as forças vivas 
da Arquidiocese, foram feitos 
alguns questionários e envia-
dos, inicialmente, às Paróquias 
do Município de Juiz de Fora, 
às Congregações Religiosas, às 
Novas Comunidades, às Escolas 
Católicas, ao Centro de Ensino 
Superior de Juiz de Fora (CES) 
e aos Vicariatos Episcopais. Em 
um segundo momento serão en-
viados os questionários às Paró-
quias dos demais Municípios que 
compõem o território da nossa 
Arquidiocese. 
 Muitas iniciativas estão 
sendo realizadas dentro espírito 
sinodal, ou seja, do “caminhar 
juntos”. Foi com esse espírito que 
tivemos no dia 27 de outubro, às 
15h, na Catedral Metropolitana 
a admissão às Ordens 03 candi-
datos aos Diaconato Transitório 
e 25 que serão ordenados Diá-
conos Permanentes, a abertura 
litúrgica do 2º Sínodo Arquidio-
cesano, e o encerramento do mês 
missionário extraordinário.   
 Na mesma estrada sino-
dal do “caminhar juntos” aconte-
ceu de 28 a 30 de outubro a XXII 
Semana Teológica no Seminário 
Arquidiocesano Santo Antonio, 
com mais de 200 estudantes e 
agentes de pastoral, onde refle-
tiu-se o tema da Espiritualidade 
no Mundo Contemporâneo. Já 
de 1o a 5 de novembro, na Cúria 
Metropolitana, foi a vez 1o Con-

gresso Internacional de Educação 
Católica da Arquidiocese de Juiz 
de Fora com o tema “Educação: 
riscos desafios e perspectivas” 
com a presença de mais de 400 
educadores de Juiz de Fora e vin-
dos de outras partes do Brasil.
 A Igreja Particular de Juiz 
de Fora é missionária. O mundo 
atual é marcado pela cultura da 
comunicação e da informação 
mediadas pelo uso das tecnolo-
gias. Dialogar com esse mundo 
exige do agente de pastoral co-
nhecimento e profundidade. As-
sim, nossa Arquidiocese através 
do Seminário Arquidiocesano 
Santo Antonio, em parceria com 
o CES, busca dar uma resposta a 
esse novo tempo oferecendo aos 
agentes de pastorais os Cursos de 
Filosofia e de Teologia no turno 
da noite. 
 Se você deseja conhecer 
tais cursos, acesse o site www.
cesjf.br e agende o seu vestibu-
lar. Mas, se preferir, pode falar 
com o Seminário Arquidiocesa-
no Santo Antônio e obter infor-
mações pelo telefone (32) 3239-
8600.
 Enfim, o importante é se 
preparar para responder o apelo 
de Nosso Senhor Jesus Cristo: 
“Proclamar o Evangelho pelas 
ruas e sobre os telhados” (Cf 
Mt 10,27). Nós nos veremos no 
dia 07 de Dezembro, às 14h30, 
na Catedral Metropolitana, para 
a Ordenação dos 28 Diáconos e 
a Abertura Oficial do 2º Sínodo 
Arquidiocesano. 

 No dia 30 de outubro encerrou-se a 32º 
Semana de Teologia, realizada no Seminário Ar-
quidiocesano Santo Antônio. O evento abordou o 
tema “Espiritualidade no mundo contemporâneo” 
através de palestras, mesas de debate e minicur-
sos. 
 Em entrevista a Web TV A Voz Católica, 
o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Mo-
reira, afirmou que a reflexão deste tema no mundo 
contemporâneo é muito relevante. “É importante 
lembrar que sem espiritualidade não adianta estu-
dar teologia, porque é ela que dá sentido no nosso 
estudo. Na verdade, espiritualidade é acolher as 
moções do Espírito em nós diante daquilo que es-
tudamos e pretendemos realizar. ”
 Para o Reitor do Seminário, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, a Semana contribui muito 
para mostrar a importância da espiritualidade, no 
nosso modo de ser e agir. “Que nós possamos inte-
riorizar tudo aquilo que foi colocado, viver inten-
samente para que o mundo seja melhor. Deus conta 
conosco! ”
 Com grande participação em todos os 
dias, o evento trabalhou as diferentes nortes para a 
espiritualidade. Na terça-feira, com reflexões ques-
tionadoras, os professores Dra. Maria Inês Mullen, 
Dr. Altair Andrade e o Padre Djalma Antônio da 
Silva apresentaram a proposta do Papa Francisco 
de uma Igreja que não fica instalada em si mesma, 
mas que sai na direção dos outros mais necessita-

dos. 
 Segundo o professor Dr. Altair Andrade, 
“as discussões possibilitaram um alargamento dos 
horizontes das pessoas no que significa uma Igre-
ja em movimento. Uma Igreja em saída significa 
um desinstalar-se, pensar o outro e pensar, antes 
de tudo, no próprio evangelho e que nos dá o norte 
para pensar a vida e as relações humanas. ” 
 Na quarta-feira (30) pela manhã, os mini-
cursos ajudaram a entender que existem diferentes 
caminhos de espiritualidade, como por exemplo, a 
franciscana, a mariana, a beneditina, e a compreen-
der as contribuições da comunicação, da música e 
da leitura orante da Bíblia.
 Fechando a semana, houve a palestra “A 
espiritualidade e a volta do Sagrado na cultura 
pós-moderna”, com o Dr. Pe. Medoro Souza Neto. 
“Hoje se faz necessário resgatar a religião como 
um caminho para Deus. Tentamos ver como, na 
conjuntura cultural atual, se dá a volta ao Sagra-
do. Em que sentido o Sagrado pode ser libertador 
e conduzir a uma espiritualidade cristã autêntica”, 
explicou o Padre. 
 Para o Vice-Reitor, Padre Antônio Camilo 
de Paiva, a sensação que fica é de satisfação com o 
evento.  “Nosso Instituto e o CES/JF cumpriram a 
função de levar a palavra de Deus ao povo e prepa-
rar esse povo para escutar da maneira mais aberta 
possível a mensagem do Senhor. Estou muito con-
tente com o resultado. ”

SEMANA DE TEOLOGIA: 
REFLEXÃO E ESPIRITUALIDADE

Evento aconteceu no Seminário Santo Antônio na última semana de outubro
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Educação Católica diante de desafios
Palavra do Pastor

 A Igreja tem sido respeitada, no mundo 
todo, como perita em Educação. Ela conta, atual-
mente, com milhões de aluno em milhares de es-
colas católicas, presentes inclusive em países não 
cristãos. 
 Para refletir sobre a missão das escolas ca-
tólicas na sociedade hodierna, realizou-se, em Juiz 
de Fora, nos cinco primeiros dias do corrente mês 
de novembro, o Iº Congresso Internacional de Edu-
cação Católica, cujo assessor principal foi o Arce-
bispo Dom Vincenzo Zani, Secretário da Congrega-
ção para a Educação Católica da Santa Sé Romana. 
Muitos outros conferencistas colaboraram com ex-
posições de excelente conteúdo acadêmico.
 Entre outros fatos que comprovam a im-
portância e a qualidade da educação católica, foi 
comentado pelo mencionado Secretário da Con-
gregação para a Educação Católica que esta, não 
há, muito tempos foi procurada por alguns chefes 
muçulmanos de comunidades destruídas pelo Esta-
do Islâmico, para pedir a colaboração dos cristãos. 
Tendo sido todos os prédios escolares arrasados ao 
solo, tais chefes informaram que a parte física seria 

reconstruída por eles, mas que a formação acadêmi-
ca gostariam que fosse assumida pela Igreja Católi-
ca, pois estavam convencidos da excelência de seu 
ensino. 
 Contudo, como vimos no mencionado Con-
gresso, a Educação Católica enfrenta continuamen-
te riscos a serem superados. 
 Na época atual, três desafios podem ser 
resumidos da seguinte forma: em primeiro lugar, 
o risco antropológico presente na chamada ideolo-
gia de gênero, que põe em perigo a dignidade da 
pessoa humana, comprometendo até mesmo dados 
da biologia. Quanto a isso, a Congregação para a 
Educação Católica publicou, em maio passado, um 
documento orientativo com o título “Homem e Mu-
lher, Deus os Criou”.
 Em segundo lugar, vem a tendência de cer-
tas correntes antirreligiosas que pretendem negar a 
dimensão transcendental da pessoa humana. A ter-
ceira seria a questão política com teorias plurais, 
às vezes com emprego de lutas de classe que não 
descartam o uso da violência e da massificação de 
ideias ou propostas não condizentes com os direitos 

da pessoa humana, incluindo o direito de crer e pro-
fessar a fé . 
 A Igreja não tem partidos, nem se prende a 
ideologias, sejam de direita ou de esquerda. Ela tem 
princípios cuja base são os ensinamentos e a própria 
pessoa de Cristo. Reconhece aspectos bons e sabe 
seleccionar o que não é bom, em todas as corren-
tes.
 Quanto ao aperfeiçoamento do ensino ca-
tólico na atualidade, destacaram-se no Congres-
so juiz-forano as quatro proposições emanadas do 
Convênio da Congregação para a Educação Católi-
ca, realizado em Roma no ano de 2015, que são: re-
forço da identidade católica das escolas; a formação 
excelente e integral dos educadores; a consciência 
da escola como comunidade educadora; a família 
como primeiro lugar da educação. 
 Pela avaliação altamente positiva de edu-
cadores e pais de alunos, temos esperança que tal 
evento idealizado e realizado em nossa Arquidio-
cese tenha representado significativa contribuição 
para a educação em geral em nossa região.

DOM GIL CELEBRA 20 ANOS DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL 

 Aconteceu no Lar Sacerdotal, 
no dia 16 de outubro, a Missa em come-
moração aos 20 anos de Ordenação Epis-
copal do Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. 
A celebração contou com a presença de 
Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, 
Arcebispo Emérito de Sorocaba – SP, pa-
dres e convidados.
 Dom Gil, que completou 69 anos 
também em outubro, agradeceu aos con-
vidados pela presença e fez uma reflexão 
sobre seu trabalho como Pastor da Santa 
Igreja. “Gostaria de agradecer. Ninguém 
merece ser padre, bispo. Recebemos esta 
graça de Deus, pois Ele nos dá por sua 
bondade e benevolência”.
 O Arcebispo falou sobre o mo-
mento em que foi chamado a servir ao 
Senhor como Bispo da Igreja. “Quando 

fui eleito Bispo, fiquei muito preocupado 
e pedi ao Núncio Apostólico para consul-
tar outros padres e bispos antes de dizer 
sim ou não. ” No momento da dúvida, 
um telefonema ao Cardeal Dom Serafim 
Fernandes de Araújo, falecido na última 
semana, foi decisivo para sua aceitação. 
“Ainda em segredo, telefonei a ele e per-
guntei o que ele achava, se eu deveria 
responder sim ou não. Ele disse: dê uma 
reposta positiva já! Agora! ”
 Durante a caminhada como 
Pastor, Dom Gil disse que a inspiração 
para resolver as dificuldades, que antes o 
preocupavam na hora do sim, vieram do 
alto. “Há algo que resolve tudo, a graça 
de estado. Antes de ser Bispo pensamos 
em como vamos solucionar os problemas 
que vierem a aparecer, estas respostas 
chegam com a graça. Quero agradecer a 

Nosso Senhor por nos dar uma graça pró-
pria para aquilo a que fomos chamados”
Durante sua fala, o Sr. Arcebispo com-
partilhou que, em um dia tão festivo, 
“é necessário fazer um exame de cons-
ciência de todo o episcopado. Primeiro, 
um momento de reflexão, para reconhe-
cermos as falhas e pedir ao Senhor sua 
misericórdia. Toda a Igreja é chamada a 
conversão, mas particularmente, fazemos 
um exame de consciência para pedir per-
dão ao Senhor. ”
 Metade do Episcopado de Dom 
Gil tem sido na Arquidiocese de Juiz de 
Fora. O Arcebispo agradeceu ao povo 
pela proximidade, carinho e acolhida. “O 
povo que Deus me deu em Juiz de Fora 
é maravilhoso. Estou aqui há 10 anos e 
tenho 20 anos de Bispo. Fiquei 5 anos 
como Bispo Auxiliar de São Paulo e 5 

como Bispo Diocesano de Jundiaí. Ao 
povo destas três Igrejas Particulares o 
meu carinho, agradecimento e a súplica 
para que tenham a caridade de rezar por 
mim, para que eu continue servindo ao 
Senhor apesar dos meus limites e defei-
tos.

Evento aconteceu no Seminário Santo Antônio na última semana de outubro

Dom Gil e padres convidados após a missa em comemoração aos 20 anos de Episcopado 

Leigos e amigos do Pastor também 
participaram da celebração 
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CELEBRAÇÃO MARCA INÍCIO LITÚRGICO DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO

 A Catedral Metropolitana de Juiz de Fora 
sediou, no dia 27 de outubro, uma Celebração Eu-
carística muito especial na história de nossa Igre-
ja Particular. Durante Santa Missa presidida pelo 
Arcebispo, Dom Gil, o II Sínodo Arquidiocesano 
foi aberto liturgicamente, depois de dez anos da 
realização do primeiro.
 A celebração marcou também o encerra-
mento solene, em sintonia com o Papa Francisco 
e a Santa Sé, do Mês Missionário Extraordinário 
e do Sínodo para a Amazônia. Toda a ornamenta-
ção da Catedral estava focada em para ambos os 
eventos: a Cruz Missionária e a imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia; as cores 
representativas dos cinco continentes, lembradas 
no Círio e nas bandeiras e cartazes trazidos por 
crianças; as imagens dos patronos das missões, 
Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco 
Xavier também representados por dois adolescen-
tes vestidos a caráter. 
 Durante entrevista, o Sr. Arcebispo res-
saltou o marco histórico daquela Eucaristia. “Este 
é um momento importante, porque celebramos o 
Sínodo há dez anos, tivemos uma caminhada pas-
toral e missionária intensa e agora vamos fazer o 
II Sínodo revisando toda a vida da Igreja na cida-
de, no interior, e isto é muito importante para o 
crescimento e a vivência da fé nesta nossa Igreja 
Particular. ” 

Admissão às ordens sacras

 Durante a missa solene, que contou com 
a presença de dezenas de padres, diáconos perma-
nentes e seminaristas, 28 candidatos ao Diaconato 
foram admitidos às ordens sacras. Segundo Dom 
Gil, outra marca a ser atingida pela Arquidiocese 
de Juiz de Fora. “Hoje admitimos esses irmãos às 
Ordens Sacras, momento que marca, de fato, a ca-
minhada da Igreja em nossa Arquidiocese. Mesmo 
porque nunca houve uma ordenação de 28 pessoas 
ao mesmo tempo, como, se Deus quiser, acontece-
rá no dia 7 de dezembro. ”
 O Reitor do Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio e Diretor da Escola Diaconal Santo 
Estevão, Monsenhor Luiz Carlos de Paula, falou 
sobre essa etapa da caminhada vocacional de rapa-
zes e senhores rumo à consagração definitiva. “A 
admissão às ordens é esta apresentação ao Arce-
bispo. O pedido foi feito para a ordenação e ele 
aceitou. Agora, são os preparativos finais até o 
momento da ordenação. Nós temos muito o que 
agradecer. São homens que querem servir a Deus, 
servir à missão da Igreja, que é evangelizar. ”
 Após a admissão às Ordens, os três candi-
datos ao Diaconato Transitório precisam terminar 
o curso de Teologia. “É como se fosse, ao mesmo 
tempo, uma conclusão e o início dessa caminhada 
de mais ou menos 40 dias para a nossa ordenação. 
Nos dias 11 a 15 de novembro estaremos na cidade 
de Bicas com nosso retiro espiritual em preparação 
para esse momento; o nosso pregador será o Frei 
Carlos. E também uma conversa individual com o 
Arcebispo, que tem o nome de exame de ordem”, 
explicou o seminarista João Carlos Ventura de Oli-
veira. Junto com ele, receberão o primeiro grau do 
Sacramento da Ordem Kayo Cerqueira de Paiva 
e Leandro de Senna Monaia, além dos 25 senho-
res casados que se prepararam nos últimos quatro 
anos para serem recebidos como Diáconos Perma-
nentes.
 
Sínodo Arquidiocesano

 Ao final da celebração desse domingo, 
Dom Gil declarou oficialmente aberto o II Sínodo 
Arquidiocesano. Foram apresentados aos fiéis o 
hino, a oração e a logomarca da iniciativa pastoral, 
cujo início dos trabalhos está previsto para o dia 8 
de dezembro. Também foi lido o decreto de con-
vocação do Sínodo e a proposta dos missionários 
sinodais que vão representar paróquias, pastorais, 

movimentos, congregações religiosas e grupos de 
nossa Igreja Particular. Eles terão a responsabili-
dade de realizar as visitas e escutar às demandas 
das mais diversas realidades da Igreja Particular de 
Juiz de Fora. 
 O grupo de missionários sinodais vai ser 
composto por: um representante de cada paróquia; 
três representantes de cada vicariato; três integran-
tes da Pastoral Juvenil, três do Conselho Missio-
nário Diocesano (Comidi); três representantes das 
novas comunidades; um do Seminário Arquidio-
cesano Santo Antônio; um diácono permanente e 
dois religiosos da Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB) em nossa Arquidiocese.
 O secretário do II Sínodo, Padre Vander-
lei Santos de Sousa, explica o que vai acontecer a 
partir da sua abertura litúrgica. “A partir dessa be-
líssima celebração, a equipe do Sínodo vai se dedi-
car à leitura e estudo dos documentos que nos che-
garam pelos relatórios e questionários que foram 
para as paróquias. Nós vamos trabalhar durante 
este mês de novembro para que, a partir do dia 7 de 
dezembro, quando for feita a segunda celebração, 
já tenhamos algum conteúdo para começarmos a 
fazer as reuniões das comissões, dos grupos. ” 
 O lema do II Sínodo é “Proclamai o 
Evangelho pelas ruas e sobre os telhados” (cf. Mt 
10,27). De acordo com Padre Vanderlei, é uma de-
monstração da intenção da Arquidiocese de Juiz de 
Fora em dialogar com todas as realidades de seu 
território em prol da evangelização. “Nós perce-
bemos no processo de estudos para propor o tema, 
o lema e os objetivos do Sínodo, que a Igreja em 
Juiz de Fora, de um modo geral, precisa estar dia-
logando com as diversas realidades da cidade, das 
novas mídias, os desafios que nós encontramos nos 
tempos atuais. Com este 2º Sínodo de Juiz de Fora 
a Arquidiocese quer abrir a suas portas para ouvir, 
dialogar e também levar a mensagem do Evange-
lho para todas as realidades”, finalizou.
 A abertura dos trabalhos do II Sínodo está 
marcada para o dia 7 de dezembro, em missa so-
lene na Catedral, às 14h30. Na ocasião, além do 
envio dos missionários sinodais, os candidatos ao 
Diaconato Permanente e Transitório serão ordena-
dos.
 Para o próximo ano, já estão previstas 
quatro sessões sinodais. Os encontros estão mar-
cados para os dias 8 de fevereiro, 7 de março, 9 
de maio e 20 de junho. Essas serão reuniões de 
estudo, espiritualidade e avaliação da caminhada 
da Igreja Particular de Juiz de Fora.

Envio de missionário para a Amazônia

 Antes de bênção final, o Arcebispo Me-
tropolitano surpreendeu a todos os presentes, 
ao anunciar que o Padre Leonardo Loures Valle, 
atualmente pároco da Paróquia Santo Antônio do 
Paraibuna e assessor espiritual da Comissão Mis-
sionária Diocesana (Comidi), retornará à Paróquia 
São Martinho de Lima que fica na Diocese de Óbi-
dos (PA), nossa Igreja-irmã. 
 O sacerdote, que trabalhou no local por 
mais de três anos, já havia demonstrado vontade 
de voltar à comunidade, que fica na Amazônia. 
Sua ida deve acontecer no primeiro semestre de 
2020. Atualmente, a paróquia conta com o traba-
lho de dois sacerdotes do clero juiz-forano: Padre 
Bill Jônatas Silva Souza e Padre Samuel Carlos 
Moreira.

Paróquia dedicada à primeira santa 
brasileira
 
 Outro anúncio feito por Dom Gil ar-
rancou aplausos dos fiéis que acompanhavam a 
celebração na Catedral: o de que a Arquidiocese 
de Juiz de Fora ganhará uma paróquia dedicada 
a Santa Dulce dos Pobres. O local ainda será de-
finido, mas já está decidido que a primeira santa 
brasileira também dará nome a uma nova Forania.
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CELEBRAÇÃO MARCA INÍCIO LITÚRGICO DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO

 Mais de 70 comunicadores parti-
ciparam, no dia 5 de outubro, do Encontro 
de Comunicação da Província Eclesiásti-
ca de Juiz de Fora, realizado no prédio da 
Cúria Metropolitana. O evento foi volta-
do a jornalistas e agentes da Pastoral da 
Comunicação (Pascom) que atuam em 
paróquias, pastorais, associações e movi-
mentos da Arquidiocese de Juiz de Fora e 
das dioceses de São João Del-Rei e Leo-
poldina, além de profissionais católicos da 
área.
 O dia de convivência teve iní-
cio com café da manhã e, em seguida, os 
presentes participaram de retiro espiritual 
conduzido por seminaristas do Seminá-
rio Arquidiocesano Santo Antônio e pelo 
chanceler do Arcebispado, Padre Eder 
Luiz Pereira. Durante suas considerações, 
o sacerdote refletiu sobre a mensagem que 
o Papa Francisco divulgou este ano por 
ocasião do Dia Mundial das Comunica-
ções Sociais. O tema foi “Somos membros 
uns dos outros” (Ef 4,25). 
 “O primeiro motivo pelo qual nós 
nos encontramos aqui nesta manhã é por-
que temos fé, acreditamos em Jesus Cris-

to. É claro que precisamos das técnicas, 
dos meios e a tecnologia cada vez mais vai 
avançando. Mas é preciso, em primeiro lu-
gar, tomar consciência a quem e a verda-
de que nós estamos anunciando. Nós não 
anunciamos nenhuma ideia, nenhuma teo-
ria, mas uma pessoa, que é o próprio Jesus 
Cristo. E para anunciar essa pessoa, pre-
cisamos tomar consciência da nossa vida 
enquanto anunciadores”, afirmou Padre 
Eder; “por isso, o primeiro texto que utili-
zei foi o do Livro do Gênesis, que fala que 
nós somos criados à imagem e semelhança 
de Deus. Para nós anunciarmos essa Boa-
Nova, precisamos olhar para dentro de 
nós, tomarmos consciência de que somos 
esta imagem e transmitir Jesus Cristo não 
só com as palavras, mas acima de tudo, 
com a nossa vida”, finalizou.
 Na parte da tarde, jornalistas e 
agentes da Pascom assistiram a formações 
ministradas pelo ex-assessor de imprensa 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Padre Rafael Vieira, que 
também é graduado em Jornalismo. Ele 
falou sobre a forma como Assessoria e 
Pastoral da Comunicação se relacionam e 

se completam. Depois, destacou como o 
Papa Francisco se comunica.
 Em entrevista, Padre Rafael ob-
servou a importância que a comunicação 
tem nos dias de hoje. “Penso que hoje o 
mundo não se define mais pela economia 
e nem mesmo pela política, como muita 
gente pensa. O mundo hoje se define pela 
comunicação, porque é o que a comuni-
cação está fazendo com a política e com 
a economia que estão governando o mun-
do. Penso que todos aqueles que, diante de 
Deus, recebem um chamado especial para 
atuar no campo da comunicação, qualquer 
que seja, na paróquia ou na profissão, está 
no centro daquilo de que o mundo de hoje 
tanto precisa: melhorar a comunicação 
para melhorar o mundo”.
 O Vigário Episcopal para Edu-
cação, Comunicação e Cultura da Arqui-
diocese, Padre Antônio Camilo de Paiva, 
ressaltou a responsabilidade que emerge 
após o evento. “Foi um dia muito intenso, 
muito bonito. Nós tivemos a espiritualida-
de, uma oração forte que veio introduzir 
todos os outros trabalhos. Ficou, porém, 
a responsabilidade de dar continuidade. 

Agora é preciso fazer fluir tudo o que nós 
aprendemos nos meios de comunicação da 
Arquidiocese. ”
 A partir das impressões compar-
tilhadas por participantes, o Arcebispo, 
Dom Gil Antônio Moreira, que também é 
o bispo referencial para a Comunicação no 
Regional Leste 2 da CNBB, avaliou o en-
contro de forma muito positiva. “Este en-
contro representa um grande passo no que 
diz respeito à comunicação na Igreja em 
nossa Província Eclesiástica. Estiveram 
presentes pessoas de várias cidades para 
refletir sobre a espiritualidade do comuni-
cador e sua responsabilidade. A avaliação 
feita no fim do dia foi excelente. A Pascom 
sai crescida, sai renovada, sai reformada, 
sai reconstruída, eu posso dizer, dentro da 
nossa Província. ”
 Durante o evento, os comunica-
dores também assistiram a uma oficina de 
redes sociais, ministrada pelo jornalista 
Elias Arruda. Uma Celebração Eucarísti-
ca presidida por Dom Gil e concelebrada 
pelos padres Camilo e Rafael encerrou o 
encontro que acontece uma vez ao ano, 
sempre em Juiz de Fora.

 A Comissão para a Comunicação 
e Cultura, por meio da Pastoral da Comu-
nicação (Pascom), promoveu, nos dias 18 
e 19 de outubro, o Muticom do Regional 
Leste 2 da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB). O evento aconte-
ceu na PUC Minas – Unidade Coração 
Eucarístico, em Belo Horizonte (MG) e 
teve como tema “A Comunicação como 
Estratégia para as Relações Humanas.”
 A segunda edição do Muticom 
Leste 2 recebeu, aproximadamente, 200 
participantes vindos de diversas (Arqui)
Dioceses do Espírito Santo, Minas Ge-
rais, também de São Paulo e Paraná. Seu 
objetivo foi propor reflexões sobre a co-
municação feita de maneira mais huma-
na e seu papel dentro das atividades dos 
agentes da Pascom e nas redes sociais. Tal 
temática foi bastante explorada ao longo 

do evento, reforçando a necessidade deste 
olhar e da espiritualidade.
 O evento levou os comunicado-
res a compartilhar suas vivências, anseios 
e dúvidas acerca de sua missão na Igreja, 
em especial em suas comunidades. Era 
possível notar aspiração por novos co-
nhecimentos, ideias e técnicas para serem 
levadas aos seus trabalhos pastorais. 
 Na sexta-feira (18) as atividades 
foram abertas com uma Solenidade de 
Abertura, em que os principais envolvi-
dos na organização do evento falaram da 
importância da comunicação para a Igreja 
e da satisfação em prover tal oportunidade 
de debater sobre esta temática. Na sequ-
ência, o Prof. Alan Domingues, da PUC 
Minas, fez a palestra de abertura sobre 
“Gestão Estratégica das Mídias Sociais”. 
Neste momento os agentes das Pascom ti-

veram contato com uma análise das redes 
sociais, novas estratégias e receberam di-
cas.
 No sábado (19), segundo dia de 
Muticom, o dia começou com um mo-
mento de espiritualidade. Em seguida, 
uma palestra com o tema “A comunicação 
no ambiente virtual: pistas para a supera-
ção da violência nas redes sociais”, com 
a Profa. Ma. Belkys Moya que alertou a 
todos os episódios de violência que ocor-
rem nas redes, suas formas e apresentou 
soluções possíveis a serem tomadas nes-
tes casos. Mais tarde, aconteceu a palestra 
“Estratégias e perspectivas pastorais na 
Comunicação Institucional”, com o Pe. 
Tiago Silva. Ele apresentou exemplos de 
práticas comunicacionais que auxiliam 
na realidade vista no cotidiano dos agen-
tes pastorais e explicou a importância do 

uso de estratégia na comunicação. Além 
disso, ocorreram 12 oficinas sobre temas 
variados.
 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora  e Bispo referencial para a 
Pascom no Regional Leste 2 da CNBB, 
Dom Gil Antônio Moreira, esteve pre-
sente e com ele o Vigário Episcopal para 
Educação, Comunicação e Cultura, Padre 
Antônio Camilo de Paiva, a jornalista 
Monalisa Lima e o seminarista Robert 
Teixera.
 No encerramento do Muticom 
Leste 2, Dom Gil avaliou positivamente 
os conteúdos apresentados, como extre-
mamente úteis na prática da comunicação 
pastoral e agradeceu a presença de todos. 
Uma oração do Pai Nosso foi feita, com o 
pedido de que todos voltassem para a casa 
guiados pelo Senhor.

COMUNICADORES DA PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA PARTICIPAM 
DE ENCONTRO FORMATIVO E DE ESPIRITUALIDADE

Encontro aconteceu no Edifício Christus Lumen Gentium, na Cúria Metropolitana 

MUTICOM LESTE 2 REÚNE 200 PARTICIPANTES EM BELO HORIZONTE
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CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA 
REÚNE 500 PESSOAS  EM JUIZ DE FORA 

 Aconteceu entre os dias 1º e 5 de 
novembro, o 1º Congresso Internacional 
de Educação Católica promovido pela Ar-
quidiocese de Juiz de Fora. O evento re-
cebeu 500 pessoas entre pais, professores, 
diretores e alunos de diferentes cidades, 
todos interessados em refletir sobre os 
rumos da educação à luz da Doutrina da 
Igreja.

Primeiro dia:

 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
abriu o evento destacando a importância 
em estar atento aos desafios da atualidade 
na educação. “Este é o primeiro Congres-
so de Educação Católica que fazemos na 
Arquidiocese de Juiz de Fora, que nasce 
de uma preocupação nossa, de educa-
dores e pais de alunos de nossas escolas 
católicas. Nós desejamos que as escolas 
cumpram seu ideal de serem um local de 
formação integral dos alunos, sobretudo 
da pessoa humana na parte física, intelec-
tual, moral, social e espiritual”, destacou 
o Arcebispo.  
 A primeira palestra começou por 
volta de 20h30. Padre Rafael Capelato 
abordou o tema “Metodologia historio-
gráfica”. 

Segundo dia:

 O segundo dia do aludido Con-
gresso Internacional de Educação Cató-
lica foi de intensos trabalhos. Iniciou-se 
com uma Santa Missa em memória dos fi-
éis falecidos. Em seguida, a primeira con-
ferência do sábado (2) foi ministrada pelo 
Professor Luis Eduardo Duarte Novais, 
doutorando e mestre em Educação pela 
PUC-SP. Ele dissertou sobre “Os quatro 
nãos da história”. Durante a palestra, o 
professor abordou o que é necessário para 
tornar os alunos mais santos e lembrou a 
importância de os professores usarem sua 
essência em todos os lugares, incluindo 
nas escolas não católicas em que traba-

lham.
 Logo após, o Professor Luiz Ra-
phael Tonon, pós-graduado em Docência 
Superior pelo Centro Universitário Clare-
tiano, falou sobre a “História da Igreja no 
Brasil”. Ao abordar o tema que, segundo 
ele, é bastante complexo, o palestrante 
deu algumas pistas, caminhos e pontos de 
partida para pesquisa, indicando biblio-
grafias e arquivos que podem servir para 
o estudo. “A história da Igreja no Brasil é 
um tema bastante denso e pouco explo-
rado, tanto no meio historiográfico como 
no eclesiástico. Neste âmbito de escolas 
católicas fala-se pouco. É uma temática 
acostumada à pouca bibliografia que nós 
temos”, revelou. 
 No período da tarde, os partici-
pantes do Congresso de Educação Cató-
lica assistiram à primeira conferência de 
Dom Vincenzo Zani, na qual foi tratado 
“Como ensinar História em nossas esco-
las católicas ou públicas diante das ide-
ologias morais e políticas do mundo de 
hoje”. 
 O nosso Arcebispo metropoli-
tano, Mestre em História da Igreja pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma, foi o último palestrante do dia. O 
pastor falou sobre a “Doutrina Social da 
Igreja”, apresentando os principais docu-
mentos e ensinamentos sobre o tema. 

Terceiro dia: 

 O terceiro dia do Congresso 
Internacional marcou o fim da primeira 
parte do evento voltada para os historia-
dores. Durante a manhã, os participantes 
assistiram à nova palestra de Dom Vin-
cenzo Zani e a primeira fala de Dom José 
Francisco Falcão de Barros, além de me-
sa-redonda envolvendo ambos. À tarde, a 
programação incluiu uma visita guiada à 
Catedral Metropolitana e Santa Missa.
 O Bispo Auxiliar do Ordinaria-
do Militar do Brasil, Dom José Francisco 
Falcão, doutor e mestre em Direito Ca-
nônico, fez uma “Revisão historiográfica 
sobre o ensino da Inquisição.” A aborda-
gem, segundo ele, foi feita com base na 
documentação que a Igreja Católica dis-
ponibiliza para todos, fruto de um simpó-
sio que aconteceu de 29 a 31 de outubro 
de 1998.
 No período da tarde os partici-
pantes, muitos deles oriundos de outros 
estados, tiveram a oportunidade de fazer 
uma visita guiada à Catedral de Juiz de 
Fora, conduzidos pelo Arcebispo Dom 
Gil e pelo coordenador das obras de res-
tauro do templo, Marcos Monteiro.

Quarto dia:

 O quarto dia começou com uma 
mesa-redonda entre Dom Vincenzo Zani, 
Secretário da Congregação para Edu-
cação Católica e os gestores das escolas 
confessionais de Juiz de Fora. Em pauta, 
os documentos da Igreja, as discussões 
sobre o amor humano e a religiosidade na 
educação.
 Na sequência, com uma palestra 
mais ligada à espiritualidade, Dom Hen-
rique Soares tratou da “Mística da gestão 
da escola católica”, frisando a necessida-
de da “voltar sempre ao Cristo. Encontrar 
Nele sua motivação, referência e seus cri-
térios”. O Bispo da Diocese de Palmares 
(PE), Mestre em Teologia Dogmática, 
lembrou que a escola deve dar testemu-

nho de ser cristã, porque educar é a fina-
lidade dessas instituições, mas que suas 
atividades não devem se resumir apenas a 
isto. 
 A noite foi aberta por apresen-
tações culturais. O projeto Acorde, do 
Instituto Padre João Emílio, se apresen-
tou primeiro com um repertório variado, 
passando por diversos clássicos e popula-
res. Na sequência, as atenções se voltaram 
às crianças do Centro Educacional Santa 
Clara que jogaram capoeira com seus 
mestres. 
 Fechando o quarto dia de Con-
gresso, a palavra foi dada a Dom Vincenzo 
Zani para discorrer sobre gênero e ideolo-
gias. À luz do documento da Congrega-
ção para Educação Católica “Homem e 
mulher os criou. Para uma via de diálogo 
sobre a questão de gênero na educação”, 
trouxe um histórico das principais teorias 
sobre a temática e contextualizou-as. 

Último dia:  

 No dia 05, Dom Gil agradeceu a 
todos por seus trabalhos, suas participa-
ções, colaborações. “O 1º Congresso que 
nós realizamos no campo da Educação, o 
que eu posso dizer é que foi uma bênção 
extraordinária [...] nós reunimos aqui mais 
de 400 pessoas, muitas vindas de fora, de 
outros estados, até de outros países. Posso 
dizer que o evento saiu melhor do que eu 
esperava. ”

Participantes puderam tirar dúvidas com os palestrantes nos 5 dias de Congresso

Participantes durante o credenciamento Dom Vincenzo Zani 
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Fala aos professores e estudantes -  Universidade Católica, Qui-
to, Equador.

Homilia do Papa

Fonte: Canção Nova

 No Evangelho, acabamos de ou-
vir como Jesus, o Mestre, ensinava a mul-
tidão e o pequeno grupo dos discípulos, 
adaptando-se à sua capacidade de compre-
ensão. Fazia-o com parábolas, como a do 
semeador (Lc 8, 4-15), de forma que to-
dos pudessem entender. Jesus não procura 
«doutorear»; pelo contrário, quer chegar 
ao coração do homem, à sua inteligência, 
à sua vida, para que esta dê fruto.
 A parábola do semeador fala-nos 
de cultivar. Mostra-nos os tipos de terra, 
os tipos de semente, os tipos de fruto e a 
relação que se gera entre eles. Já desde 
o Gênesis, Deus sussurra ao homem este 
convite: cultivar e cuidar.
 Os nossos centros educativos são 
uma sementeira, uma possibilidade, terra 
fértil que devemos cuidar, estimular e pro-
teger. Terra fértil, sedenta de vida.
 Convosco, educadores, eu me 
interrogo: Velais pelos vossos alunos, aju-
dando-os a desenvolver um espírito críti-
co, um espírito livre, capaz de cuidar do 
mundo atual? Um espírito que seja capaz 
de procurar novas respostas para os múlti-
plos desafios que a sociedade nos coloca? 
Sois capazes de os estimular para não se 

desinteressarem da realidade que os ro-
deia? Como entra, nos currículos univer-
sitários ou nas diferentes áreas do trabalho 
educativo, a vida que nos rodeia com as 
suas perguntas, interpelações, controvér-
sias? Como geramos e acompanhamos o 
debate construtivo que nasce do diálogo 
em prol de um mundo mais humano?
 Há uma reflexão que nos envol-
ve a todos, famílias, centros educativos, 
professores: Como ajudamos os nossos 
jovens a não olhar um grau universitário 
como sinônimo de maior posição, dinhei-
ro, prestígio social? Ajudamos a ver esta 
preparação como sinal de maior respon-
sabilidade perante os problemas de hoje, 
perante o cuidado do mais pobre, perante 
o cuidado do meio ambiente?
 E convosco, queridos jovens, 
presente e futuro do Equador, semente de 
transformação desta sociedade, gostaria 
de me interrogar: Sabeis que este tempo 
de estudo não é só um direito, mas um 
privilégio que tendes? Quantos amigos, 
conhecidos ou desconhecidos, queriam 
ter um lugar nesta casa, mas, por várias 
circunstâncias, não conseguiram? Em que 
medida o nosso estudo nos ajuda a ser so-

lidários com eles.
 As comunidades educativas têm 
um papel fundamental, essencial na cons-
trução da cidadania e da cultura. Não basta 
realizar análises, descrições da realidade; 
é necessário gerar as áreas, espaços de 
verdadeira pesquisa, debates que gerem 
alternativas para as problemáticas espe-
cialmente de hoje.
 Perante a globalização do para-
digma tecnocrático que tende a «crer que 
toda a aquisição de poder seja simples-
mente progresso, aumento de segurança, 
de utilidade, de bem-estar, de força vital, 
de plenitude de valores, como se a reali-
dade, o bem e a verdade desabrochassem 
espontaneamente do próprio poder da tec-
nologia e da economia» (LS 105), é-nos 
pedido, com urgência, que nos animemos 
a pensar, a debater sobre a nossa situação 
atual, sobre o tipo de cultura que queremos 
ou pretendemos não só para nós, mas tam-
bém para os nossos filhos, para os nossos 
netos. Esta terra, recebemo-la como he-
rança, como um dom, como um presente. 
Far-nos-á bem interrogarmo-nos: Como 
queremos deixá-la? Qual é a orientação, 
o sentido que queremos dar à existência? 

Com que finalidade passamos por este 
mundo? Para que lutamos e trabalhamos? 
(LS 160).
 As iniciativas individuais são 
sempre boas e fundamentais, mas é-nos 
pedido para dar um passo mais: animar-
nos a olhar a realidade organicamente e 
não de forma fragmentária; a fazer per-
guntas que nos envolvam a todos, uma vez 
que «tudo está interligado» (LS 138).
 Como Universidade, como cen-
tros educativos, como professores e estu-
dantes, a vida desafia-vos a responder a 
esta pergunta: Para que precisa de nós esta 
terra? Onde está o teu irmão?
 Que o Espírito Santo nos inspire 
e acompanhe, pois foi Ele que nos con-
vocou, convidou, deu a oportunidade e, 
por sua vez, a responsabilidade de dar o 
melhor de nós mesmos. Oferece-nos a for-
ça e a luz de que precisamos. É o mesmo 
Espírito que, no primeiro dia da criação, 
pairava sobre as águas com a vontade de 
transformar, de dar vida. É o mesmo Espí-
rito que deu aos discípulos a força do Pen-
tecostes. É o mesmo Espírito que não nos 
abandona, fazendo-se um conosco para 
encontrarmos caminhos de vida nova.

 Aconteceu, no dia 8 de outubro, 
a Missa de Ordenação dos novos Diá-
conos Jorge Lopes dos Santos e Wilians 
Ferreira Silva, da Comunidade Evangeli-
zadora Magnificat (CEM). Estiveram na 
cerimônia o Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
o Fundador da Congregação, Padre Pedro 
Paulo dos Santos (Pepê), o Reitor do Se-
minário Arquidiocesano Santo Antônio, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula, além de 
padres, seminaristas e convidados. 
 Durante a homilia Dom Gil falou 
sobre a importância do caminhar voca-
cional que antecede o sacerdócio. “Vocês 
meus filhos, estão se preparando para o 
Presbiterato. Mas se não passassem pelo 
Diaconato não chegariam lá. A Igreja nos 
ensina que, para exercer qualquer ministé-

rio, é preciso antes ter um coração de ser-
vo, saber o que significa servir, se entre-
gar, estar 24 horas à disposição de Deus, 
por isso o sacramento do servir”. 
 O Pastor lembrou ainda que ser-
vir não é se humilhar ou deixar-se escra-
vizar, mas se entregar com amor e com-
paixão aos que são mais necessitados. “O 
diácono tem duas grandes missões: cuidar 
dos pequeninos e servir à liturgia. O ser-
viço que o diácono presta ao pobre não é 
apenas social, ele serve aos pobres por ter 
escolhido servir à Jesus, pois ele nos ensi-
nou: ‘tudo o que fizerdes aos meus irmãos 
é a mim que o fizestes’”.
 O Arcebispo, que esteve em 
Roma na última semana, lembrou das pa-
lavras do Santo Padre, o Papa Francisco, 
sobre os trabalhos dos diáconos para a 

Igreja. “Eu estava em Roma e assisti às 
palavras do Papa Francisco chamando a 
atenção dos diáconos para isso, que não 
devem servir em primeiro lugar para a li-
turgia, mas aos pobres. O diácono é para 
os pobres, diz o Papa”.
 Agora Diácono, Willians falou 
da alegria e emoção em receber a Ordem. 
“Depois de um longo caminho de forma-
ção, luta, trabalho e oração, finalmente 
chegamos a este dia tão sonhado, em pre-
paração para nossa ordenação presbiteral. 
Ser diácono é buscar servir a Deus nas 
pessoas, especialmente nos mais pobres e 
na liturgia. Neste intuito, nosso coração se 
enche de alegria. Na verdade, não é pos-
sível acreditar em tanta graça que Deus 
derrama em nossos corações”. O Diácono 
também lembrou o processo de adaptação 

e mudanças que aconteceram durante a 
busca pela vocação. “Eu não sou natural 
desta terra, sou paulista. Aqui eu fui aco-
lhido pelo povo, pela Igreja e aqui posso 
hoje exercer este ministério diaconal. ”
 Quem também se emocionou 
foi o Diácono Jorge. “É uma alegria mui-
to grande. Temos a consciência de que o 
nosso trabalho, o Diaconato, é um serviço 
ao próximo. Agradecemos muito a Deus 
por esta oportunidade que o nosso Arce-
bispo Metropolitano nos deu de acolher o 
nosso pedido na Santa Igreja Católica, e 
servirmos de acordo com o que a Igreja 
nos pede”. 

 Após a ordenação, todos os pre-

sentes foram convidados para um jantar. 

DOM GIL ORDENA DIÁCONOS DA COMUNIDADE EVANGELIZADORA MAGNIFICAT

Participantes puderam tirar dúvidas com os palestrantes nos 5 dias de Congresso

Dom Vincenzo Zani 

Celebração aconteceu na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro Linhares - Juiz de Fora
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Homenagem Especial Dom Edson José Oriolo dos Santos

Bispo de Leopoldina - MG 

 Com o tema: “Arquidiocese de 
Juiz de Fora, uma Igreja sempre em mis-
são” e com o lema: “Proclamai o Evan-
gelho pelas ruas e sobre os telhados” (Mt 
10,27), a Arquidiocese de Juiz de Fora 
está vivendo o II Sínodo Arquidiocesano, 
que teve início no mês de outubro.
 O II Sínodo da Igreja de Juiz de 
Fora, como um verdadeiro caminhar jun-
tos, tem como principal apelo a missão, e 
quer, também nesta sua 2ª edição, continu-
ar juntos: os ministros ordenados – Bispo, 
Padres e Diáconos, assim como os leigos, 
unidos ao Bispo de Roma. 
 Estes ministros ordenados servem 
a Igreja como coordenadores, animadores, 
promotores da unidade, pois possuem a 
missão de auxiliar o povo no seguimento 
do plano de Deus que é vida para todos e 
vida em abundância (Jo 10,10).
 Nas palavras de São João Crisós-
tomo: “Igreja e Sínodo são sinônimos”, 
pois a Igreja é puramente o caminhar jun-
tos do Rebanho de Deus pelos caminhos 
da história ao encontro de Jesus Cristo.
 O Papa Francisco quis valorizar 
o Sínodo desde o princípio de seu minis-

tério, considerando que ele se tornou uma 
das mais preciosas heranças do Concílio 
Vaticano II. Por isso, uma Igreja que va-
loriza a escuta e o diálogo conta com a 
colaboração dos promotores do processo 
Sinodal, ou seja, os ministros ordenados, 
sendo que, na escuta recíproca, cada um 
tem algo a ensinar e a aprender.
 O Documento 48, da Comissão 
Teológica Internacional, que trata da Si-
nodalidade na Vida e na Missão da Igreja, 
lembra que os apóstolos foram testemu-
nhas de importantes momentos no cami-
nho da Igreja Apostólica, onde “o povo de 
Deus foi chamado a exercer de maneira 
comunitária o discernimento da vontade 
do Senhor ressuscitado”. O caminho desse 
povo foi guiado pelo Espírito Santo, que 
veio a eles em Pentecostes (At 2,2-3). Da 
mesma maneira, os ministros ordenados, 
ao exercerem suas funções na Igreja, que-
rem se colocar na atitude de ouvir a voz 
do Espírito Santo, procurando discernir o 
melhor caminho a seguir na missão evan-
gelizadora da Igreja.
  No primeiro Sínodo Arquidio-
cesano, o Arcebispo Dom Gil Antônio 

Moreira reitera que o apelo do Sínodo é 
a Missão e que a Arquidiocese de Juiz de 
Fora é uma Igreja sempre em missão e, 
neste segundo Sínodo, complementa que 
com o auxílio e animação de todos os mi-
nistros ordenados devemos proclamar o 
Evangelho pelas ruas e sobre os telhados.
 O Papa Francisco acredita que 
se deve continuar nesta estrada, pois este 

mundo moderno exige da Igreja que po-

tencialize suas energias em todas as áreas 

da sua missão e convida o povo a um salto 

de qualidade, despertando a Igreja para o 

caminho da sinodalidade, que é, de fato, 

o caminho que Deus espera da Igreja no 

terceiro milênio.

OS MINISTROS ORDENADOS E O II SÍNODO ARQUIDIOCESANO

 Dom Edson José Oriolo dos 
Santos é mestre em Filosofia Social 
pela PUC Campinas, especialista 
em Aristóteles, pela Unicamp, e em 
Marketing, pela Universidade Gama 
Filho. Também pela Universidade 
Gama Filho é pós-graduado em Ges-
tão de Pessoas. Filho de José Eugênio 
dos Santos e Alzira Oriolo dos San-
tos, nasceu no dia 18 de setembro de 
1964, em Itajubá (MG), cidade onde 
foi ordenado presbítero na Matriz de 
São José Operário, no dia 5 de maio 
de 1990.
 É formado em Filosofia pelo 
Seminário Nossa Senhora Auxiliadora 
de Pouso Alegre e em Teologia, pelo 
Instituto Teológico Sagrado Coração 

de Jesus, de Taubaté (SP). Dom Ed-
son exerceu na Arquidiocese de Pou-
so Alegre os cargos de Vigário Paro-
quial da Paróquia São Sebastião, em 
São Sebastião da Bela Vista, vigário 
paroquial da Paróquia São Francisco 
de Paula, em Ouro Fino, Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 
em Borda da Mata, Pároco da Paró-
quia Bom Jesus e Cura da Catedral 
Metropolitana de Pouso Alegre. Além 
disso, exerceu a função de professor 
em várias disciplinas relacionadas à 
Filosofia no Seminário da Arquidio-
cese de Pouso Alegre e também atuou 
como promotor de justiça do Tribunal 
Eclesiástico da Arquidiocese. Na Pa-

róquia Bom Jesus implantou a Pasto-
ral Urbana, que o tornou referência no 
país sobre o tema.
 Dom Edson foi nomeado 
pelo Papa Francisco, no dia 15 de 
abril de 2015, como Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de Belo Horizonte.  
Baseado na carta de São Paulo aos 
Efésios (3,8), seu lema episcopal é 
“Evangelizare Misericordiae Divi-
tias” e significa “Anunciar as riquezas 
da misericórdia”. No dia 30 de outu-
bro, o Papa Francisco nomeou Dom 
Edson José Oriolo dos Santos como 
novo Bispo para a Diocese de Leopol-
dina que estava vacante desde o dia 
12 de dezembro de 2018.

Dom Gil Antônio Moreira durante uma Ordenação Diaconal na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Linhares - Juiz de Fora
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