
Ano VIII                  -                  Arquidiocese de Juiz de Fora                  -              Dezembro /  2019                  -                   Nº 106 

FOLHA MISSIONÁRIA
Arquidiocese de Juiz de Fora

Uma Igreja Sempre em Missão

 50 diáconos colaboram na 
evangelização da Arquidiocese.
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           ARQUIDIOCESE                  ARCEBISPO        FORMAÇÃO E ORAÇÃO

28 DIÁCONOS ORDENADOS  E ENVIO DOS MISSIONÁRIOS 
SINODAIS MARCAM MISSA NA CATEDRAL

138 Delegados Sinodais incluindo Padres, leigos e a comissão ampliada do sínodo compõe o grupo de Missionários

Acesse através do Qr-Code todas as 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. 

Dom Gil comenta sobre a ceri-
mônia emocionante que aconte-

ceu na Catedral
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Três Diáconos transitórios estão 
entre os 28 ordenados           
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Diáconos permanentes durante a celebração na catedral  Diáconos Transitórios João, Kayo e Leandro 
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 No dia 27 de novem-
bro, o Seminário Arquidioce-
sano Santo Antônio esteve em 
festa pela formatura dos alunos 
dos cursos de Filosofia e Teolo-
gia do Centro de Ensino Supe-
rior de Juiz de Fora (CES/JF). 
Formadores, alunos e familiares 
estiveram reunidos para cele-
brar o final de mais um ciclo.
 Para iniciar a noite, o 
Arcebispo Metropolitano pre-
sidiu uma missa em ação de 
graças na Capela do Seminá-
rio. Estiveram presentes repre-
sentantes de outros seminários, 
como o Padre Edmilson Ferrei-
ra de Souza, Reitor do Semi-
nário Nossa Senhora de Gua-
dalupe de Leopoldina e o Pe.  

 
Marcos Ribeiro Silvestre, Reitor  
do Seminário São João XXIII.
 O Reitor do Seminário 
Santo Antônio, Monsenhor Luiz 
Carlos de Paula, e o Vice-Reitor, 
Padre Antônio Camilo de Paiva, 
estiveram presentes e falaram 
da alegria do momento. Para o 
Reitor, nesta oportunidade de-
ve-se agradecer a Deus e pedir 
as bênçãos do Senhor para que 
“eles possam colocar em pratica 
aquilo que aprenderam, ajudan-
do, assim, a construir um mundo 
melhor de acordo com o projeto 
de Deus.”
 Em entrevista, Padre 
Camilo falou sobre a importância 
da ocasião. “Isso vem de acordo 
com o que propõe a Arquidio-
cese de Juiz de Fora: trazer os 

leigos, trazer os padres para um 
conhecimento profundo da reali-
dade numa interpretação à luz do  
Evangelho. Ajudar o homem e a 
mulher que estudam Filosofia e 
Teologia a interpretar a realida-
de, apontando luzes e apontando 
Jesus Cristo, caminho, verdade e 
vida.”
 O Arcebispo afirmou 
sua felicidade em uma data sig-
nificativa, dia de Nossa Senhora 
das Graças. “É um momento de 
ação de graças no nosso seminá-
rio que vence mais um ano com 
muito sucesso, muito estudo e 
também para cada um desses 
alunos que vencem mais uma 
etapa.”
 A Coordenadora do 
Curso de Filosofia, Regina Lúcia 
Praxedes de Meirelles, declarou 
também sua satisfação. “A cada 
turma que conclui o curso a gen-
te fica muito feliz pela sensação 
de dever cumprido e principal-
mente por poder partilhar esse 
momento com os alunos, que 
estão completando uma parte da 
sua caminhada.”
 Após a Missa todos se 
dirigiram ao Auditório Mater Ec-
clesiae, no Edifício Christus Lu-
men Gentium (prédio da Cúria 
Metropolitana), para a cerimônia 
e entrega dos diplomas de gradu-
ação.
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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.

PREPARAÇÃO PARA O NATAL DO SENHOR 

 O Natal de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo é precedido 
pelo Tempo Litúrgico do Ad-
vento. São quatro Semanas que, 
com leituras bíblicas, ajudam os 
fiéis a prepar a alma e o espírito 
para o encontro com o Filho de 
Deus. Três pessoas nos mostram 
que isso é possível. São elas: o 
Profeta Isaías, Nossa Senhora e 
São João Batista. Se eles conse-
guiram e dão testemunho é por-
que é bom e todos as pessoas que 
quiserem podem conseguir esse 
encontro edificante com Deus.
 O encontro espiritual 
com Deus é precedido pelo en-
contro concreto consigo mesmo. 
Antes de mais nada, o Adven-
to propõe ao católico uma boa 
confissão sacramental. É preciso 
fazer uma faxina interior para 
deixar Jesus Cristo nascer no 
coração, iluminando a compre-
ensão da vida e das coisas. Uma 
pessoa que tem Cristo no coração 
saberá como enfrentar os pro-
blemas cotidianos, como tolerar 
pessoas difíceis e como buscar 
a Deus sobre todas as coisas.
 Outro encontro concre-
to que antecede o encontro com 

Cristo é o encontro com as pesso-
as. O “ser humano é a gramática 
para compreender Deus.” Neste 
sentido, o período de Advento 
é propício para campanhas de 
solidariedade. O Natal garimpa 
sentimento nobres no coração 
humano. Todas as pessoas têm na 
sua essência o desejo de ajuda e 
de ser bom. Entretanto falta mo-
tivação e incentivo. A celebração 
do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Amor dos amores, 
estimula o exercício da docilida-
de da alma para fazer o bem atra-
vés da caridade e da fraternidade.
 Neste ano, estamos vi-
vendo o 2º Sínodo. Sínodo é ca-
minhar juntos. É encontro. É iden-
tificação; portanto, é momento de 
encontrar com nossas realidades 
pastorais e identificar o rosto de 
Cristo nas atividades da Igreja. 
Encontrar o semblante de Cristo 
nas famílias. Que através da No-
vena de Natal em família possa-
mos rever e analisar o lugar de 
Cristo em nossas vidas e identifi-
car nossas “periferias pastorais.” 
Boa preparação para o Natal!

SEMINÁRIO SANTO ANTÔNIO CELEBRA FORMATURA 
DOS CURSOS DE FILOSOFIA E TEOLOGIA

 Na manhã de 15 de novembro, o 
Arcebispo Metropolitano, presidiu a San-
ta Missa com os participantes do 2° Semi-
nário Nacional de Escotismo Católico. O 
evento começara na noite do dia anterior 
e foi realizado até o sábado (16), na sede 
do Conselho Central Diocesano da Socie-
dade de São Vicente de Paulo (SSVP), em 
Juiz de Fora.
 Concelebraram com o  Sr. Arce-

bispo o Capelão Mundial dos Escoteiros 
Católicos, Padre Jacques Gagey (Fran-
ça), o Capelão Assistente Nacional dos 
Escoteiros do Brasil, Padre Hugo Gal-
vão, e o Capelão Nacional do Uruguai, 
Padre Ricardo. Participaram do evento 
os escoteiros de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, além de vicen-
tinos. 
 Fundado em 1907 pelo General 

Robert Baden-Powell, na Inglaterra, o 
Movimento Escoteiro fomenta não só a 
camaradagem, iniciativa, coragem e auto-
disciplina - características dos militares -, 
bem como técnicas que são úteis no de-
senvolvimento dos jovens. Apesar de não 
ter nascido na Igreja Católica - Baden-Po-
well era anglicano -, a iniciativa foi reco-
nhecida e abraçada. “Ele não nasce dentro 

de uma religião, mas está inserido dentro 
de todas as religiões, de todas as pessoas 
que querem contribuir com o desenvolvi-
mento e formação da juventude, levando 
a uma formação de caráter, de honra, de 
virtudes que fazem parte também do en-
sinamento de Jesus Cristo”, contou Padre 
Hugo.
 Para Dom Gil, o escotismo é 
uma organização que faz com que as pes-
soas se voltem para o bem. “É um movi-
mento que não olha religião, nem diferen-
ça de raça, nem nada, mas procura educar 
a juventude para o bem, para a fraterni-
dade, para vivermos como irmãos. Nós, 
católicos, acreditamos nessa fraternidade, 
nesse diálogo que supera qualquer divi-
são. A lei do escotismo é fazer o bem”. O 
francês Padre Jacques reiterou a ideia de 

fraternidade do movimento. “O escotismo 
é para todos que querem servir, católicos 
ou não. Por outro lado, os católicos dão 
inspiração ao escotismo, por conta do 
evangelho. Somos um movimento de paz 
e de fé,” afirmou.

“A LEI DO ESCOTISMO É FAZER O BEM”, DIZ DOM GIL DURANTE  
SEMINÁRIO NACIONAL REALIZADO EM JUIZ DE FORA

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

 
Acesse:

arquidiocesejuizdefora.
org.br

Padre Antônio Camilo de Paiva
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Arquidiocese de Juiz de Fora 
 abre seu 2º Sínodo e ordena 28 diáconos 

Palavra do Pastor

 A celebração do  dia 7 de 
dezembro do corrente ano de 2019, 
na Catedral Metropolitana de Juiz de 
Fora, foi um presente do céu. Muito 
bem preparada pela equipe litúrgica, 
participada por cerca de 3 mil pes-
soas que lotaram as naves central e 
laterais do templo e ainda os salões 
adjacentes, coral excelente, pieda-
de e unção, animação genuinamen-
te celebrativa foram contagiantes. 
 A inédita ordenação de 
28 pessoas numa mesma litur-
gia, 25 diáconos permanentes e 
três transitórios, causou um clima 
novo de expressiva eclesialidade. 
 A apresentação e envio de 
cerca de 100 delegados missionários 
sinodais, a oração do Sínodo reza-
da com fervor e o canto do seu hino 
cantado a plena voz deram a mar-
ca eloquente de que estamos literal-
mente em nova caminhada  sinodal. 
 Tudo se revelou maravilho-
so num ambiente de beleza sem par, 

na Catedral, cujo restauro das pin-
turas internas encontra-se em fase 
final. Rezar num ambiente belo e 
acolhedor tem outro sentido.  Nosso 
povo o merece tanto quanto o deseja. 
Iniciou-se desta forma o 2º Síno-
do Arquidiocesano que convida a 
todos com o lema bíblico “Procla-
mai o evangelho pelas ruas e so-
bre os telhados” ( cf Mt 19,27). 
 Sob o manto maternal de 
Maria, a Imaculada Conceição, todos 
entraram, de cheio, na nova estrada 
para oferecer a Cristo uma Igreja ain-
da mais viva , comprometida com os 
princípios dos santos evangelhos, im-
pulsionada com o espírito de unidade, 
com a força da missionariedade e com 
a santidade de cada  pessoa que crê. 
 Somos “Arquidiocese de Juiz 
de Fora, uma Igreja sempre em missão”.
 Sínodo é caminhar juntos 
na mesma direção, construindo um 
mundo novo na Igreja e nos corações. 

 No dia 17 de novembro, a Ca-
tedral Metropolitana sediou mais uma 
Missa da Misericórdia com os presos. A 
celebração foi promovida pela Pastoral 
Carcerária da Arquidiocesana em parceria 
com a Vara de Execução Penal da Comar-
ca de Juiz de Fora e teve a participação 
de dezenas de encarcerados, dentre eles 
algumas mulheres. Os familiares tam-
bém estiveram nesse momento especial.
 A Missa presidida pelo Vigário 
Episcopal da Caridade, Padre Geraldo 
Dondici Vieira e concelebrada pelo As-
sessor Eclesiástico da Pastoral Carcerária 
(PCr) Arquidiocesana, Padre Welington 
Nascimento e pelo administrador paroquial 
da Catedral, Padre José de Anchieta Mou-
ra Lima. Participaram também os Diáco-
nos Nivaldo Ferreira (assessor eclesiásti-

co da PCr), Waldeci Rodrigues (Catedral) 
e Jorge Lopes dos Santos, da Comunidade 
Evangelizadora Magnificat (CEM), que foi 
apresentado, ao final da celebração, tam-
bém como Assessor Eclesiástico da PCr.
 O Vigário Episcopal da Cari-
dade, Padre Geraldo Dôndici, em entre-
vista, expressou sua alegria em partici-
par deste momento tão importante. “Foi 
com muita alegria que aceitei o convite 
do Padre Welington e hoje estou aqui 
para viver esse momento de Misericór-
dia, tão lindo e importante, com nossos 
irmãos presos e suas famílias, pedindo 
que a graça da Eucaristia toque os seus 
corações, para que essa Missa seja para 
eles, como para nós todos, um momen-
to de transformação e de vida nova.”
 Também em entrevista, o As-

sessor Eclesiástico da Pastoral Carcerária 
(PCr) Arquidiocesana, Padre Welington 
Nascimento, falou sobre estar receben-
do, na Catedral, 30 pessoas encarcera-
das com as suas famílias para celebrar a 
Eucaristia. “Hoje é um dia muito feliz 
para a Pastoral Carcerária, pois esta-
mos celebrando a Missa da Misericórdia 
com os presos e hoje é a Missa da Jor-
nada Mundial pelos pobres”, explicou.
 Padre Welington agradeceu 
também a presença do Padre Dôndi-
ci que presidiu a missa representando 
o Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira, que es-
tava realizando compromissos pastorais. 
Também falou sobre o objetivo desta ce-
lebração que teve início no ano de 2016.
“O objetivo dessa Missa é buscar a apro-

ximação daqueles irmãos nossos que es-
tão desprovidos da sua liberdade, mas 
que não deixam de ser filhos amados de 
Deus. Que a nossa sociedade e a nossa 
comunidade Católica possam sempre se 
aproximar daquele que está preso, le-
vando a sua palavra e ajudando também 
para que cada um deles possa fazer esse 
processo de conversão”, completou.

 Logo após a celebração, os pre-

sos puderam almoçar com suas famílias 

no salão da Catedral. Os agentes da Pas-

toral Carcerária (PCr) da Arquidiocese 

de Juiz de Fora presentes também par-

ticiparam dessa confraternização, jun-

tamente com os agentes penitenciários 

e os diretores das unidades prisionais.

PASTORAL CARCERÁRIA REALIZA MISSA DA MISERICÓRDIA COM OS PRESOS

REITORES E FORMADORES DE COMUNIDADES DE 
 SEMINARISTAS PARTICIPAM DE REUNIÃO COM ARCEBISPO

 No dia 27 de novembro, o Semi-
nário Arquidiocesano Santo Antônio se-
diou a primeira reunião dos reitores e for-
madores das comunidades de seminaristas 
que estudam na instituição. O Encontro 
contou com a participação do Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, do Reitor do Seminário, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula e do Vi-
ce-reitor, Padre Antônio Camilo de Paiva.
 No Salão Nobre do Seminário, os 
formadores deram notícias e falaram sobre 
a organização das casas religiosas. “Inte-
ressante cada um contar um pouco sobre a 
dinâmica da formação nas suas casas e na 
pastoral do fim de semana. Depois, também 
demos algumas notícias sobre o nosso Se-
minário, como ele funciona e também as 
notícias sobre as modificações para o ano 

que vem”, contou Dom Gil. A partir de 
2020, a pedido do CES-JF (Centro de Ensi-
no Superior de Juiz de Fora), as aulas serão 
realizadas à noite e algumas disciplinas mi-
nistradas à distância, entre outras mudanças.
 Atualmente, cerca de 80 seminaris-
tas frequentam o Seminário Santo Antônio. 
Além dos Diocesanos, aqueles oriundos de 
paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora, a 
instituição recebe os aspirantes ao sacerdó-
cio das Dioceses Sufragâneas de Leopoldina 
(MG) e São João del-Rei (MG) - pertencen-
tes à Província Eclesiástica de Juiz de Fora 
-, da Diocese de Valença (RJ) e das casas 
religiosas da Congregação do Santíssimo 
Redentor, da Pequena Obra da Divina Pro-
vidência (Orionitas), Redentoristas, Filhos 
do Amor Misericordioso (FAM) e da Comu-
nidade Evangelizadora Magnificat (CEM).

Pastoral Carcerária leva consolo e uma nova oportunidade de fé e esperança aos que estão presos. 
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 Na tarde do dia 7 de dezembro a 
Catedral Metropolitana esteve repleta de 
fiéis para participar da cerimônia de or-
denação de 28 novos diáconos, sendo 25 
permanentes e três transitórios. A soleni-
dade, presidida pelo Arcebispo Metropo-
litano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, marcou também a abertura dos 
trabalhos do II Sínodo Arquidiocesano.
 A Santa Missa contou com 
a presença de Dom José Luiz Majella 
Delgado, C.Ss.R., Arcebispo de Pouso 
Alegre (MG), expressiva participação 
do clero diocesano, diáconos permanen-
tes e seminaristas.  Amigos, familiares e 
membros de diversas comunidades fize-
ram questão de prestigiar a celebração.
 Em entrevista, Dom Gil falou 
sobre a sua satisfação com o momento. 
“A nossa arquidiocese tem agora 50 di-
áconos permanentes, senhores casados 
que foram ordenados e prestam serviços 
muito preciosos para as nossas comuni-
dades. É um momento muito importante 
para nós, um momento histórico, nunca 
aconteceu na história da arquidiocese 
ordenar tantas pessoas e uma só vez”.  
Concluiu afirmando que tal conquista 
é uma bênção de Deus, que acarretará 
no crescimento dessa Igreja Particular.
 

 O rito da ordenação, com a 
apresentação dos 28 diáconos, foi ini-
ciado logo após a leitura do Evangelho. 
Na sequência, durante a homilia, o Ar-
cebispo lembrou a todos que a celebra-
ção dava início aos trabalhos do II Sí-
nodo Arquidiocesano na cidade de Juiz 
de Fora e explicou que se trata de “uma 
grande revisão da situação da Igreja, seja 
na cidade de Juiz de fora, seja nas cida-
des do interior ou nos campos”. Ele ain-
da explicou que estava usando o báculo 
que foi de Dom Justino José de Santana, 
primeiro bispo da Diocese de Juiz de 

Fora, representando assim o “caminhar 
juntos”, mesmo com aqueles que já nos 
deixaram, porém são parte da história.

 Destacou ainda a festividade 
da Imaculada Conceição, lembrando 
Nossa Senhora como modelo, força re-
novadora, um auxílio para nossos desa-
fios. Ela que tem marcado importantes 
episódios da Igreja, marcou mais este.
Na sequência se desenvolveu o rito de 
ordenação. Ao final, os novos diáconos 
receberam os paramentos e foram apre-
sentados oficialmente aos fiéis, que os 
cumprimentaram com uma calorosa salva 
de palmas. Neste momento, a emoção to-
mou conta de muitos deles, seja através 
das lágrimas ou dos sorrisos incontidos.
 Ao término deste momento, a 
Santa Missa prosseguiu como de cos-
tume. Ao final da celebração, os de-
legados sinodais foram convidados a 
subir ao altar para receberem uma bên-
ção e serem enviados por Dom Gil.

Caminhos percorridos

 A caminhada dos novos diá-
conos permanentes teve início há mais 
de quatro anos, quando, em suas paró-
quias, foram indicados para essa missão. 
A formação foi realizada pela Escola 
Diaconal Santo Estevão. “Nós fizemos 
o propedêutico, um período de análise 
da nossa vocação, se realmente a pessoa 
está apta para seguir nessa vocação, de-
pois iniciamos os estudos de Teologia, 
Filosofia e de Bíblia e chegamos nes-
se momento”, conta André Luiz Perei-
ra Machado, diácono recém-ordenado.
 O diácono recém-ordenado, 
João Roberto da Silva, explica como 
foi a trajetória até o dia de sábado. “Foi 
uma caminhada árdua, de muito estudo, 

de muito discernimento, muita orienta-
ção dos nossos formadores e muito apoio 
deles. Durante o rito isso foi confirmado 
pelo Diretor da Escola Diaconal e tam-
bém Reitor do Seminário Santo Antô-
nio, Monsenhor Luiz Carlos de Paula, 
que atestou a aptidão dos 28 senhores.
Já para os diáconos transitórios, João Car-
los Ventura de Oliveira, Kayo Cerqueira de 
Paiva, Leandro de Senna Monaia, foram 
cerca de nove anos de formação no Se-
minário Santo Antônio. Uma preparação 
intelectual, espiritual e também humana.
 Todos os caminhos os levaram 
a felicidade de ser servidores em favor 
do Reino. Carlos Augusto Duque des-
creveu sua alegria com todo o percorrido 
até a ordenação. “Foram mais de quatro 
anos de formação de reflexão sobretudo 
discernimento, compreendendo o que 
Deus pede da gente. E vai lapidando o 
nosso coração, vai nos abrindo a essa 
proposta de amor que ele tem para co-
nosco. Depois desse tempo é com muita 
alegria que a gente chega nesse dia, pra 
abraçar mais essa missão. Que o Espí-
rito Santo nos fortaleça no caminho.”

 Kayo Cerqueira de Paiva também 
compartilha desse sentimento. “É sempre 
uma alegria estar mais a serviço da Igreja, 
servindo o Povo de Deus, as pessoas, seja 
no exercício da caridade seja anunciando o 
evangelho com palavras e ações. A gente se 
coloca inteiramente a serviço do Senhor.”
 Antes da Ordenação, Monsenhor 
Luiz Carlos atestou a alegria como comum 
a todos. “É um momento que a gente sente 
que a Igreja ganha uma grande força. São 
sinais sacramentais do Cristo servo. O diá-
cono é aquele que serve pela palavra, pela 
liturgia e pela caridade. Então nossa Ar-
quidiocese ganha muito. Deus nos dá essa 
graça muito grande de termos hoje, depois 
da devida preparação, esta ordenação.”

Próximos passos
 
 O diaconato transitório, como 
indica o nome, não é o objetivo final de 
três dos ordenados. É uma etapa a ser 
vivida no processo do caminho do sa-
cerdócio.  Com o ministério ordenado 
a entrega é maior ao serviço e a Deus. 
“Já vamos abraçar o celibato, vamos 
começar as promessas – de fidelidade 
de obediência ao nosso Arcebispo”, ex-
plicou João Carlos Ventura de Oliveira.
 Os diáconos transitórios pro-
visoriamente continuarão nas paróquias 
onde já faziam o estágio pastoral como 
seminaristas. Diácono João Carlos na 
Paróquia Nossa Senhora das Dores, em 
Bias Fortes. O Diácono Kayo, na Paró-
quia São Pedro, e o Diácono Leandro, 
na Paróquia Santa Rita de Cássia, as 
três em Juiz de Fora. Assim, estarão se 
desenvolvendo no trabalho pastoral, até 
que os Conselhos de Formação e o Con-
selho Presbiteral se reúnam e marquem 
a ordenação sacerdotal desses diáconos.
 “Gostamos de falar que a dia-
conia não pode passar. Deve ficar sem-
pre o intuito do serviço da caridade, no 
serviço na gratuidade e também na gra-
tidão por tudo aquilo que Deus tem fei-
to para nós,” esclarece João Carlos. “É 
tudo muito novo. Tenho pedido a Deus 
pra nos orientar, juntamente com a bem 
aventurada Virgem Maria,” completa ele.

DIÁCONOS E MISSIONÁRIOS À SERVIÇO DA EVANGELIZAÇÃO

Arcebispo Metropolitano e Diáconos após a missa de ordenação 



FOLHA MISSIONÁRIA   5  

 No último dia 10, a Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Fran-
cisco Bernardino esteve em festa, pois seu 
Pároco, Padre Gil Condé, completou 25 
anos de sacerdócio. A Missa em ação de 
graças pelas bodas de prata foi presidida 
por Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo 
Metropolitano, e contou com a participa-
ção de muitos membros do clero, além de 
alguns diáconos e familiares.
 Ao iniciar a celebração Eucarísti-
ca, Dom Gil apresentou mais motivos para 
toda a Diocese agradecer: os aniversários 
de sacerdócio do Padre Luiz Eduardo Ávi-
la (presente no local), Padre Tarcísio Mar-
celino Ferreira Monay, Dom Roberto José 
da Silva, Bispo da Diocese de Janaúba que 

também completam um quarto de século 
de dedicação ao Senhor; além de outros 
aniversários de padres, dele mesmo e do 
Papa Francisco – que completa 83 anos no 
próximo dia 17.
 O pastor também destacou que a 
celebração estava marcando os 10 anos da 
Comissão de Bens Culturais. Oficialmen-
te lançada no início de 2010, a Comissão 
tem como objetivo principal a valorização, 
preservação e divulgação dos bens cultu-
rais da Igreja.
 Na homilia, o Arcebispo parabe-
nizou o aniversariante da noite e lembrou 
de sua caminhada, deixando-o emociona-
do. Falou sobre o serviço do sacerdote e 
como as leitura do dia tratavam justamente 

deste assunto ao trazer como temas cen-
trais: o preparar os caminhos do Senhor 
e da misericórdia de Deus. “O serviço do 
padre serve para arar a terra de diversas 
formas.  Também quando organiza a paró-
quia e nós sabemos o quanto você é orga-
nizado, o povo e os padres reconhecem,” 
pontuou Dom Gil.
 Ao final da Missa, homena-
gens foram realizadas pelos paroquianos 
e familiares presentes. Uma mensagem 
de agradecimento foi lida, ressaltando o 
aprendizado que a comunidade tem, ao 
conviver com seu Pároco. Na sequência, 
crianças das capelas pertencentes à Pa-
róquia o presentearam com imagens de 
seus santos padroeiros, de São João Ma-

ria Vianney, patrono dos padres, além de 
apresentarem um vídeo com fotos de todas 
sua trajetória.

Uma das homenagens da 
noite

 Em seguida, Padre Gil tomou a 
palavra para agradecer o carinho e contou 
sobre sua vocação e vida dedicada a Deus. 
O sacerdote ressaltou sua alegria em estar 
celebrando tal festa. “Tenho certeza que a 
felicidade de um padre está na comunida-
de, quando ele é amado, respeitado e va-

lorizado. Eu posso dizer isso, todo mundo 

sabe, aqui sou amado, respeitado e as pes-

soas aqui trabalham para valer.”
 

PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA FAZ SUA ÚLTIMA REUNIÃO DO ANO DE 2019

 No dia 26 de novembro, a Provín-
cia Eclesiástica de Juiz de Fora se reuniu 
pela última vez em 2019. O encontro foi 
realizado no Seminário São Tiago, perten-
cente à Diocese de São João del-Rei, mas 
localizado em Juiz de Fora. 
 A reunião foi conduzida pelo ar-
cebispo metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, pelo Bispo anfitrião, Dom José 
Eudes Campos do Nascimento, e pelo 
Administrador Apostólico da Diocese de 
Leopoldina, Padre Volnei Ferreira Noro. 
Também participaram os coordenadores 
de pastoral, vigários episcopais, represen-
tantes dos presbíteros, vigários gerais e 
reitores de seminários das três igrejas par-
ticulares. 

 Após o café da manhã e a oração 
inicial, uma série de assuntos foram abor-
dados. Entre eles, as definições da última 
Assembleia Pastoral do Regional Leste 
2 da CNBB, realizada este mês em Belo 
Horizonte. Na ocasião, foram indicadas as 
Diretrizes para a Ação Evangelizadora da 
Igreja em Minas Gerais e no Espírito San-
to e seus pilares para os próximos quatro 
anos: Palavra, Pão, Caridade e Missão.
 A Novena de Natal, que pelo ter-
ceiro ano seguido será realizada em con-
junto pelas três dioceses, também foi tema 
da reunião, além do Seminário Santo An-
tônio e a ressonância da vida pastoral nas 
igrejas particulares. “O Seminário Santo 
Antônio é um elemento que une a provín-

cia, porque todos os seminaristas vêm para 
estudar aqui em Juiz de Fora, e temos pro-
fessores das três dioceses”, explicou Dom 
Gil.

 Segundo Dom José Eudes, o últi-

mo encontro do ano é de avaliação e plane-

jamento. “Momento em que vamos avaliar 

um pouco a nossa caminhada deste ano e 

também planejarmos já as atividades para 

o próximo, quando a nossa Província vai 

estar completa com a chegada de Dom Ed-

son”. O Bispo de São João del-Rei refere-

se a Dom Edson José Oriolo dos Santos, 

nomeado Bispo de Leopoldina pelo Papa 

Francisco e que será empossado no dia 25 

de janeiro de 2020.

 Segundo o Padre Volnei Ferreira 

Noro, que participou pela última vez da 

reunião da Província Eclesiástica enquan-

to Administrador da Diocese de Leopoldi-

na, os preparativos já são intensos para a 

chegada do oitavo bispo diocesano. “Nós 

estamos num momento muito rico e feliz, 

porque estamos aguardando já o nosso 

Bispo para compor a Província. Enquan-

to estive à frente, posso dizer que foi uma 

experiência muito rica. Encerro nesta reu-

nião esse oficio. Sinto-me muito honrado 

pela confiança dos padres que me elege-

ram e do trabalho que pude compor junto 

com todos da nossa diocese”, finalizou.

PADRE GIL CONDÉ CELEBRA 25 ANOS DE VIDA SACEDOTAL 

Dom Gil e Padres convidados participaram da celebração 
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INSTITUTO PADRE JOÃO EMÍLIO ENCERRA AS ATIVIDADES DESTE ANO

 No dia 5 de dezembro, foi cele-
brada uma missa em ação de graças pelas 
atividades realizadas, ao longo de 2019, 
no Instituto Padre João Emílio. Dom Gil 
Antônio Moreira, Arcebispo Metropolita-
no, presidiu a missa e os Padres Liomar 
Rezende de Moraes e José Domício Fer-
reira da Silva concelebraram.
 A ocasião, além de marcar o en-
cerramento as atividades escolares, foi 
uma grande confraternização que contou 
com a Primeira Eucaristia de 12 crianças 
assistidas pela Instituição. Diversas vezes, 
ao longo da noite, os celebrantes afirma-
ram ser um “dia de ação de graças para 
todos”, momento de agradecer ao Senhor 
por tudo o que foi realizado.
 No último ano, a Obra aumentou 
o número de assistidos, criou o Projeto 
Acorde e continuou oferecendo atividades 
para estimular o crescimento e inclusão 
de crianças e jovens. A respeito do ano, 
o Arcebispo se mostrou satisfeito. “Nós 
temos 136 crianças, que representam 136 
famílias das periferias de Juiz de Fora. 
Pudemos, durante este ano, aumentar o 
número dos atendimentos; isso para nós 
é uma alegria. Queremos sempre atender 
melhor e mais numerosas famílias que de-
pendem da nossa solidariedade da nossa 
colaboração. ” As crianças que lá estavam 
recebera, o Sacramento da Eucaristia pela 
primeira vez. 
 Na homilia, o Pastor falou da 
importância de seguir a Cristo verdadei-
ramente, com atitudes condizentes  com 
o Evangelho. Ele começou explicando, 
“precisamos de um forte alicerce. Esse 
alicerce é Cristo, é a pedra firme sobre a 
qual nós construímos a nossa vida. Se nós 
não vivermos a Palavra, nossa vida não 
vai valer nada.” E completou: “E qual é a 
palavra dele? Tudo se resume em um úni-
co mandamento: amar a Deus sob todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo.”
 Ao final da Celebração Eucarísti-
ca, Padre Liomar agradeceu a presença de 
todos e o trabalho de todos os envolvidos 
na obra. Voluntários e funcionários foram 
apresentados e devidamente homenagea-
dos por todos com aplausos. O sacerdote, 
membro da diretoria do local, destacou 
a colaboração e apoio de Dom Gil e dos 

padres Domício, pela contribuição no 
âmbito da espiritualidade e João Fran-
cisco – também presente na festividade-, 
que colabora na parte pedagógica e com o 
Projeto Acorde.
 Em entrevista, Dom Gil também 
expressou sua gratidão. “Quero agrade-
cer a nosso Senhor pelos padres que aqui 
trabalham, Padre Liomar, Padre Dôndici, 
Tarcísio, Domício e todos os demais, os 
funcionários e voluntários, e a família 
dessas crianças, todos que colaboraram 
com esse grande ato de caridade que pro-
curamos fazer.”
 Logo após o término da cele-
bração, os jovens do Projeto Acorde rea-
lizaram uma apresentação. No repertório 
músicas populares e uma canção de natal. 
Em seguida, as crianças de até 10 anos do 
Projeto Esperança cantaram todas juntas.

Instituto Padre João Emílio e crianças 
recebem doações da Unimed

 Crianças do Instituto Padre João 
Emílio receberam um grupo de funcioná-
rios da Confederação Nacional das Coo-
perativas Médicas, a Unimed. Os visitan-
tes participaram de uma ação em que, a 
cada venda realizada, um presente seria 
entregue a uma criança, como explica Mi-
chelle Severo Ferreira, consultora de ven-
das da empresa. “Nós iniciamos a campa-
nha com duas instituições, o Instituto João 
Emílio e o Ceprom. Fomos divididos por 
equipes pela Unimed e a campeã daria um 
presente para a Instituição.” O Instituto 
Padre João Emílio foi contemplado com 
um computador pela equipe campeã.
 Além dos brinquedos, as crian-
ças contaram com pipoca, algodão doce e 
picolé. Entre os presentes recebidos esta-
vam bonecas, carrinhos, casinhas, bolas e 
outros. A consultora Michelle, muito emo-

cionada, destacou a importância da ação 
para a Unimed, as crianças e os envolvidos 
na ação. “Foi muito bacana. Estamos aqui 
hoje para presentear estas crianças. Estou 
muito encantada e emocionada. Este pro-
jeto da Unimed, nesta campanha, foi dire-
cionado para estas crianças que precisam 
do nosso carinho. A Unimed tem esse jeito 
de cuidar, um jeito especial e único. Foi a 
coisa mais linda do mundo para mim.”

 
Colégio Jesuítas realiza campanha de 

Natal no Instituto 

 Pais e estudantes do Colégio dos 
Jesuítas estiveram na Instituição. A visi-
ta, que contou com a presença do Papai 
Noel, alegrou as crianças que receberam 
presentes de natal, como explica Luciana 
Rodrigues Pereira, participante da Asso-
ciação de pais dos Jesuítas.  “A associação 
de pais, juntamente com o grêmio estu-
dantil, realiza uma ação todos os anos. Já 
viemos aqui, como todos os anos escolhe-
mos uma para apadrinhar, resolvemos vir 
participar.”  Luciana reforçou também, a 
importância dos estudantes da escola nes-
te ato de solidariedade. “Os meninos do 
grêmio trabalharam muito. Foram de sala 
em sala, pediram presentes, ajudaram a 
distribuir as cartinhas. Foi muito lindo ver 
eles participando.”
 Para a diretora pedagógica do 
Instituto, Helaine Viana, a ação foi de 
muita importância para a Instituição e 
uma forma de unir parcerias. “Estes mo-
vimentos e atividades extracurriculares 
são importantes pela valorização e envol-
vimento de outras pessoas com a nossa re-
alidade. Neste caso foi o Colégio Jesuítas 
promovendo esta atividade com os alunos. 
Dessa forma eles conheceram também a 
realidade que vivenciamos aqui.” Helaine 
reforça também a importância do momen-
to para os pequenos. “Para as crianças é 
motivo de alegria.  Eles não tem isso todos 
os dias, não estão acostumados a receber 
estes presentes, carinho e afeto.”

                         O Instituto:

 Em 1896, o Padre João Emílio 
Ferreira da Silva fundava, em Juiz de Fora, 
um asilo para atender idosos, mendigos e 
desamparados, a fim de proporcionar-lhes 
abrigo e sustento. Afetado por grave en-
fermidade, o sacerdote não conseguiu dar 
continuidade à obra e acabou doando o 
estabelecimento, em 1901, por escritura 
pública, a Dom Silvério Gomes Pimenta, 
então bispo de Mariana, diocese à qual 
pertencia Juiz de Fora.
 Em 1901, no primeiro Congres-
so Católico do Brasil, os mineiros pre-
sentes levantaram comentários sobre os 
trabalhos realizados pelas irmãs da Con-
gregação de Nossa Senhora da Caridade 
do Bom Pastor, de acolhimento de mães 
solteiras e crianças órfãs ou abandonadas, 
em cidades do Rio de Janeiro, Bahia e São 
Paulo. Eles pediram ao bispo de Mariana 
que intercedesse em favor da obra do Pa-
dre João Emílio.
 O religioso atendeu ao pedido e 
a obra passou a ser responsabilidade das 
irmãs da Congregação do Bom Pastor. 
Ao mesmo tempo, de asilo passou a ser 
chamado de Instituto Padre João Emílio 
e, mais recentemente, de Associação de 
Assistência Social João Emílio. Naquela 
época, o instituto passou a atender mulhe-
res e crianças em situação de risco social e 
abandono, oferecendo moradia, alimenta-
ção, educação e reinserção social.
 Em 1990, a Irmã Maria da Graça 
Diniz Peixoto teve a ideia de criar um es-
paço para as crianças atendidas receberem 
também reforço escolar, fazerem refei-
ções e participarem de atividades lúdicas, 
dando início ao projeto “Comunidade es-
perança”. Iniciativa que permanece fun-
cionando até os dias atuais.

Instituto contou com diversas atividades durante  o mês natalino 
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Admirabile Signum -  “Admirável Sinal”

Carta Apostólica

Fonte: Canção Nova

 Admirável sinal” (Admirabile 
Signum) é o título da Carta Apostólica que 
o Papa Francisco dedica ao presépio para 
ressaltar o seu significado e valor. O texto 
é dirigido a todo o povo de Deus, sobre-
tudo ao núcleo familiar, como uma for-
ma de valorizar a transmissão da fé entre 
avós, pais, filhos e netos. “Com esta Carta, 
quero apoiar a tradição bonita das nossas 
famílias de prepararem o Presépio, nos 
dias que antecedem o Natal, e também o 
costume de o armarem nos lugares de tra-
balho, nas escolas, nos hospitais, nos es-
tabelecimentos prisionais, nas praças…”, 
escreveu o Pontífice.
 Para Francisco, se trata de um 
“exercício de imaginação criativa” e faz 
votos de que esta prática “nunca desapa-
reça”. E “onde porventura tenha caído em 
desuso, se possa redescobrir e revitalizar”. 
Dividido em 10 pontos, o texto recorda a 
origem do presépio com São Francisco de 
Assis, a sua obra de evangelização e as fi-
guras e o simbolismo que o compõem. A 
palavra presépio vem do latim praesepium, 
que significa “manjedoura”. As Fontes 

Franciscanas narram de forma detalhada o 
que aconteceu na cidade de Greccio, que 
fica no Vale de Rieti, a menos de 100 km 
de Roma.
 Quinze dias antes do Natal, São 
Francisco chamou João, um homem da-
quela terra, para lhe pedir que o ajudasse a 
concretizar um desejo: “Quero representar 
o Menino nascido em Belém, para de al-
gum modo ver com os olhos do corpo os 
incómodos que Ele padeceu”. E assim foi: 
no dia 25 de dezembro de 1223, chegaram 
a Greccio muitos frades, e também homens 
e mulheres das casas da região, trazendo 
flores e tochas para iluminar aquela noite 
santa num lugar designado. Francisco, ao 
chegar, encontrou a manjedoura com pa-
lha, o boi e o burro. “Assim nasce a nossa 
tradição: todos à volta da gruta e repletos 
de alegria, sem qualquer distância entre o 
acontecimento que se realiza e as pesso-
as que participam no mistério”, escreve o 
Papa, que completou: “Com a simplicida-
de daquele sinal, São Francisco realizou 
uma grande obra de evangelização. ” Se-
gundo o Pontífice, armar o Presépio aju-

da a reviver a história que aconteceu em 
Belém. Imaginando as cenas, estimulam-
se os afetos e os sentimos envolvidos na 
história da salvação.
 “O Presépio é um convite a ‘sen-
tir’, a ‘tocar’ a pobreza que escolheu, para 
Si mesmo, o Filho de Deus na sua encar-
nação, tornando-se assim, implicitamente, 
um apelo para O seguirmos pelo caminho 
da humildade, da pobreza, do despojamen-
to”, escreveu o Papa. Francisco comentou 
também o simbolismo presente nas várias 
partes que compõem o presépio: a escu-
ridão da noite, a paisagem e os persona-
gens.
 As ruínas e os pobres ali repre-
sentados recordam que eles são os privi-
legiados deste mistério. A mensagem que 
surge do presépio é clara: “não podemos 
deixar-nos iludir pela riqueza e por tantas 
propostas efémeras de felicidade”. “Jesus 
nasceu pobre, levou uma vida simples, 
para nos ensinar a identificar e a viver do 
essencial”, afirmou o Santo Padre.
 Nascendo no presépio, escreveu 
o Pontífice, Deus dá início à única verda-

deira revolução: a revolução do amor e da 
ternura, através da “força meiga” de um 
menino. “Do Presépio, Jesus proclama 
o apelo à partilha com os últimos como 
estrada para um mundo mais humano e 
fraterno, onde ninguém seja excluído e 
marginalizado”. Deste modo, o presépio 
se torna para os fiéis um convite a se tor-
nar discípulos de Cristo, a refletir sobre a 
responsabilidade de evangelizar e ser por-
tador da Boa Nova com ações concretas de 
misericórdia, incentivou Francisco.
 Em outras palavras, o Papa afir-
mou que pouco importa como o presépio é 
montado: “O que conta é que fale à nossa 
vida”. o Santo Padre concluiu: “Queridos 
irmãos e irmãs, o Presépio faz parte do su-
ave e exigente processo de transmissão da 
fé. (…) E educa para sentir que nisto está 
a felicidade. Na escola de São Francisco, 
abramos o coração a esta graça simples, 
deixemos que do encanto nasça uma prece 
humilde: o nosso ‘obrigado’ a Deus, que 
tudo quis partilhar conosco para nunca nos 
deixar sozinhos”.

 No dia 10 de dezembro, o clero 
da Arquidiocese de Juiz de Fora reuniu-se 
pela última vez em 2019. O Encontro que 
teve caráter de confraternização contou 
com a presença do Arcebispo Metropoli-
tano e de cerca de 130 religiosos, entre pa-
dres e diáconos. O Arcebispo Emérito de 
Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Sales 
Rodrigues, também participou. 
 Após café da manhã, houve mo-
mento de oração e uma breve explanação 
de Dom Gil. Durante sua fala, o Pastor fa-
lou sobre o início do 2º Sínodo Arquidio-
cesano e levou padres e diáconos a refleti-
rem sobre o ano que passou, destacando a 
importância do coração grato a Deus. Ele 

também recordou o aniversário de 55 anos 
de ordenação sacerdotal de Dom Eduardo 
– a serem completos no próximo dia 13 -e 
do Jubileu de Prata dos padres Gil Condé 
da Silva, Luiz Eduardo de Ávila e Tarcísio 
Marcelino Ferreira Monay, que comemo-
ram a data neste mês. O Padre Luiz Al-
berto Duque Lima, que celebra 60 anos de 
sacerdócio em 19 de dezembro, também 
foi homenageado. Em seguida, foi reali-
zada uma Santa Missa de ação de graças e 
almoço festivo.
 A confraternização foi preparada 
pelos representantes dos presbíteros da 
Igreja Particular de Juiz de Fora, Padres 

José Leles da Silva e Pierre Maurício de 
Almeida Cantarino. Segundo Padre Leles, 
a festa antecipa o Natal para que os reli-
giosos possam celebrar bem o nascimento 
de Jesus. “Hoje em dia a gente fala que a 
missão do padre é a missão do cuidado, é 
a missão do samaritano, que dá o azeite 
da ternura, da consolação, que dá o vinho 
da vida, que purifica, que limpa as feridas. 
Mas, antes de ser um bom samaritano, é 
preciso que o padre também cuide de si 
mesmo. Então, esses momentos são mui-
to fecundos, onde nós nos encontramos, 
reforçamos a nossa fraternidade presbi-
teral com vistas a servir melhor ao nosso 

povo”.
 O Arcebispo Metropolitano res-
saltou que o final do ano é período de 
agradecimentos. “Todas as nossas reuni-
ões do ano são de estudo e trabalho. Uma 
vez por ano, na época do Natal, nós nos 
reunimos para nos confraternizarmos, vi-
ver como irmãos, agradecer a Deus o ano 
que vai terminando e pedir as graças para 
o ano que vai começar. Quero agradecer a 
Deus pelo trabalho do clero, que é muito 
dedicado, tanto os presbíteros quanto os 
diáconos. É gente que está sempre dispo-
nível para fazer aquilo que Deus pretende 
e que a Igreja lhes pede”.

REUNIÃO FESTIVA DO CLERO:  DOM GIL REUNIU COM PADRES E DIÁCONOS 

Instituto contou com diversas atividades durante  o mês natalino 

Encontro aconteceu em um sítio localizado na Zona Norte de Juiz de Fora 



8   FOLHA MISSIONÁRIA   8  

Homenagem Especial

Dom Zdzislaw Stanislaw Blaszczyk 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese  de São Sebastião do Rio de Janeiro

  Padre Zdzislaw Sta-
nislaw Blaszczyk (Tiago) é 
natural de Gdów, na Polônia. 
O presbítero tem 50 anos. In-
gressou no Seminário Maior 
da arquidiocese de Cracóvia 
em 1988 e fez mestrado na 
Pontifícia Academia de Te-
ologia também na Cracóvia.
 Recebeu a orde-
nação sacerdotal no dia 
14 de maio de 1994, tra-
balhou como vigário pa-
roquial nas paróquias São 
Pedro e São Paulo, em Bo-
lechowice, e da Exaltação 
da Santa Cruz na Cracóvia.
 Em 2000, como 
padre missionário diocesa-
no “Fidei Donum”, mudou 

para a Arquidiocese de São 
Sebastião do Rio de Janei-
ro. Trabalhou como pároco 
na paróquia São Judas Ta-
deu, em Bangu. Atualmente 
é pároco da paróquia São 
Pedro do Mar, no Recreio 
dos Bandeirantes, e integra 
o Conselho dos Presbíteros.

Saudação da CNBB 
ao padre Zdzislaw 

Stanislaw Blaszczyk 
(Tiago)

 A Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) expressa alegria 
com sua nomeação como 
Bispo Auxiliar de São Se-

bastião do Rio de Janeiro 
(RJ), anunciada pelo Papa 
Francisco na manhã desta 
quarta-feira (4).
 Sua nomeação rea-
firma o seu caminho missio-
nário e o compromisso maior 
com a Igreja no Brasil .

 Neste Advento, 

assim como Maria aco-

lheu o mistério de Deus 

em sua vida, manifesta-

mos gratidão pelo seu sim 

a esta nova missão confiada 

pela Igreja e fazemos vo-

tos de que seu ministério 

seja abençoado e fecundo. 

Em Cristo!

 Ao anúncio do segundo Sínodo Ar-
quidiocesano de Juiz de Fora, toma-se, opor-
tunamente, uma palavra sobre Vida Religiosa 
Consagrada. Ela que está presente no mundo 
inteiro e, desde o amanhecer até o anoitecer 
busca a face do Senhor! E, ao “ritmo do sol”, 
manifesta-se para o louvor e a gratidão ao 
Deus da vida e, assim como o brilho da luz, 
por menor que seja, consegue penetrar e ilu-
minar qualquer espaço, acredita-se na força 
dos Religiosos que, com seu toque delicado, 
pode chegar aos confins do universo, o raio 
de sua luz. Os Consagrados, cotidianamente, 
mesmo que não usem palavras, comunicam, 
em suas especificidades de dons, nas cidades 
ou nos campos, no segredo da pequena cela, 
ou nos telhados do maior dos prédios, que o 
Reino de Deus está próximo e mesmo possí-
vel de ser realizado.  
 A história eclesial sempre foi assina-
lada por declínios e ascensões, caracterizadas 
pelas fluências de cada época, trazendo, assim, 
as marcas próprias do tempo em suas crenças 
peculiares e estas, algumas vezes, aproxima-
ram ou distanciaram os corações dos valores 
de Jesus Cristo. Contudo a Vida Religiosa 
Consagrada sempre veio como um despontar 
para uma nova cultura e, em cada movimento 
histórico, se fazia presente, e, discretamente, 
indicava novos e verdadeiros caminhos que 
levavam as pessoas ao encontro com a Verda-
de e a Vida. Assim, como a pequena luz bri-

lhando nas trevas, sempre trouxe a iluminação 
e a vida de santidade na Igreja. 
 Hoje, vive-se não somente um tempo 
de mudanças, mas a mudança de um tempo, 
no qual a herança dos valores construídos e 
assumidos ao longo dos séculos deu-se lugar 
ao relativismo; apenas o presente é o que im-
porta e às escolhas definitivas? Uma “loucura” 
abraçada por poucos. A própria experiência de 
Deus também passou a ser condicionada às 
satisfações de necessidades físicas ou afetivas 
que são, hoje, sintomas de uma época, na qual 
se fala muito e pouco se escuta e muito menos 
se encontra, se vive nas multidões de recados 
e numa solidão infinita de proximidades.  Nes-
te sentido, faz-se oportuno uma olhada para a 
história, pois esta, com certeza, pode trazer, 
em suas fases, a presença da Vida Consagrada 
como um sinal da fraternidade e da alegria. 
 Vê-se na Arquidiocese de Juiz de 
Fora “rostos consagrados” de tantas Famílias 
Religiosas, presenteando a cidade com a luz 
e a Alegria do Senhor, seja na saúde, na edu-
cação, na vida oculta de oração diária, dentre 
outras formas, o consagrado comunica a vi-
vência dos valores permanentes do Reino dos 
Céus, ela pode mudar a essa história, transfor-
mando-a numa nova civilização. A civilização 
do AMOR.  

 
Padre Vanderlei Santos de Sousa, CssR

   Irmã Sebastiana Pereira Pires

TEXTO DO SÍNODO:  
VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA NO SÍNODO

NOMEAÇÕES - NOVEMBRO DE 2019 

Padre fransergio garcia da silva - Pároco da Paróquia 
santo antônio - Passa vinte - mg 

padre sérgio renato de souza - pároco da paróquia são 
joão batista - são joão da serra /   
administrador paroquial da paróquia nossa senhora da 
conceição - conceição do formoso / santos dumont - MG

decreto em vigor desde a sua publicação


