
OLHANDO PARA O I SÍNODO DA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA 

1. I SÍNODO DA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA E AS DIRETRIZES 

GERAIS DA EVANGELIZAÇÃO NA IGREJA DO BRASIL 

A. O Primeiro Sínodo da Igreja de Juiz de Fora buscou olhar para quatro horizontes 
missionários pastorais colocados diante do anúncio do Evangelho hoje:  

1. A FAMÍILIA, a comunidade essencial de todo ser humano;  
2. A COMUNIDADE DE FÉ, lugar essencial do encontro com Deus e do discernimento 

da missão;  
3. O SERVIÇO DA CARIDADE, as portas e os corações sempre abertos aos últimos e 

sofredores;  
4. A EDUCAÇÃO DA FÉ, amadurecimento necessário a todos os missionários do 

Evangelho.  
 

B. Estes mesmo horizontes missionários aparecem nas Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora no Brasil (Doc. CNBB 109) apresentados com outras palavras 
enfoques. Existem dois eixos ao redor dos quais gira toda a ação evangelizadora da 
Igreja: A COMUNIDADE DOS DISCÍPULOS DE JESUS e a MISSÃO DESTES 
DISCÍPULOS.  
Estes eixos da vida da Igreja, por sua vez, estão fixados em quatro pilares 

característicos da ação de Jesus: 01. A PALAVRA anunciada; 02. O PÃO repartido; 03. 
O esforço constante da CARIDADE; 04. A saída de si mesmo: A MISSÃO.  

No presente momento da vida da Igreja no Brasil, ainda podem ser identificadas 05 
(cinco) urgências: A INICIAÇÃO CRISTÃ; ANIMAÇÃO BÍBLICA;A VIVÊNCIA DA 
LITURGIA;  A ESPIRITUALIDADE DA ENCARNAÇÃO; O SERVIÇO À VIDA PLENA. 

 

2. OS DOCUMENTOS NASCIDOS DO SÍNODO 
 

A. DIRETÓRIO LITURGICO SACRAMENTAL 

Dos 39 focos relevantes da ação evangelizadora levantados pelo I Sínodo, 10 destes 
destaques referem-se à vida litúrgica da Comunidade de Fé. Por isso, a primeira 
providencia pedida pelo I Sínodo foi à organização e aprovação do Diretório litúrgico 
sacramental promulgado por Dom Gil Antônio em12 de Outubro de 2013. 

Os Focos relevantes vindos do I Sínodo que constituem a base do Diretório Litúrgico 
sacramental são os seguintes: 01.O mistério de Cristo – A Eucaristia e a Vida Litúrgica da 
Igreja; 02. A liturgia dos Sacramentos: Batismo; Matrimônio e Unção dos Enfermos;04. 
Missas com maior participação de crianças; 06. A celebração da Palavra na ausência de 
presbíteros; 07. Formação Litúrgica Permanente; 08. Formação: lugar de Comunhão com 
Deus e com os Irmãos; 09. Liturgia: lugar de Ouvir, de Celebrar e de Viver a Palavra; 10. 
Liturgia: lugar privilegiado para a Lectio Divina; 11. Homilia, convite para o amadurecimento 
Espiritual; 12. Liturgia e Devoções Popular. 

B. NORMAS ADMINSTRATIVAS DA ARQUIDIOCESE 
 Dos 39 focos relevantes da ação evangelizadora levantados pelo I Sínodo, 08 

destes destaques tocam também a vida das comunidades de fé no qu se refere à sua 
organização administrativa e procedimentos contábeis em geral.  Diante disto, urgiu-se em 
buscar uma consolidação das práticas administrativas da Arquidiocese. Dom Gil Antônio 
promulgou as Normas administrativas revisadas à luz do I Sínodo em 12 de outubro de 
2013. 

Os pontos indicados pelo I Sínodo que estão nas bases das Normas Administrativas 
da Arquidiocese são os seguintes: 16. Pastoral Presbiteral; 17. Ministério da Coordenação; 
22. As Foranias; 24. A missão dos Vicariatos Episcopais; 25. A missão das diaconias 



(Hospitalar, Carcerária e da Esperança); 28. Integração eficaz Pastoral e Administração; 
35. Manutenção Financeira da missão.  

De modo específico os números 28. Integração eficaz Pastoral e Administração,e o 
35. Manutenção Financeira da missão. 

 
C. DIERETÓRIO PARA OS CONSELHOS PASTORAIS 

Dos 39 focos relevantes da ação evangelizadora apresentados pelo I Sínodo, 09 destas 
indicações falam também da Comunidade de Fé no que se refere à sua dinamicidade e 
articulação pastoral. Assim, foi organizado um primeiro e experimental diretoria dos 
Conselhos de Pastoral. Dom Gil Antônio promulgou este Primeiro Diretório de Conselhos 
em13 de junho de 2017. 
 Os números do I Sínodo que estão na base do Diretório dos Conselhos de Pastoral 
são os seguintes: 17. Ministério da Coordenação; 19. Mística da comunhão e participação; 
20. Paróquias Missionárias; 21. A aprendizagem da comunhão: os conselhos; 22. As 
Foranias; 23. Áreas missionárias nas Paróquias, Foranias e Arquidiocese; 24. A missão dos 
Vicariatos Episcopais; 27. Os movimentos e associações na comunhão eclesial; 37. Jovens 
e planejamento pastoral.  

De modo bem específico os números 19. Mística da comunhão e participação, e o 
21. A aprendizagem da comunhão: os conselhos. 

 
D. Juventude 

O setor Juventude da Arquidiocese tem sido motor fundamental da Ação 
Evangelizadora. Muitos projetos pastorais e missionários em sido mantidos e incrementado 
com a força da juventude. Especialmente podem ser citados: a Via Sacra da Juventude; os 
Jovens Missionários Continentais; os muitos projetos pastorais com jovens universitários. 

As indicações do I Sínodo para a juventude estão nos seguintes números:05. 
Desafios da Pastoral do Sacramento da Crisma (evangelização da primeira juventude – 
adolescência); 13. A face Juvenil da Igreja; 14. Formação para a Liderança dos jovens; 15. 
Pastoral Vocacional e Renovação dos Ministros; 18. Formação Especial para Assessores 
que trabalham com os Jovens; 31. Missão dos Jovens e missão permanente no meio dos 
jovens: trabalho, lazer, colégios e Universidades católicas (pastoral da Educação); 36. Setor 
juventude: riqueza e pluralidade; 37. Jovens e planejamento pastoral; 38. Metodologia e 
caminhos pastorais construídos pelos jovens; 39. Juventude em situação de risco. 

E. Missão 
Além das missões em Óbidos e no Haiti, muitos projetos missionários foram 

desenvolvidos na Arquidiocese. Estes 10 anos foram marcados pelas missões realizadas 
em muitas paróquias pelos Jovens Missionários Continentais. Também, recentemente 
tivemos a criação do COMIDE e um crescimento nos trabalhos com a Infância e 
Adolescência missionária (IAM). 

Os números do Documento do I Sínodo que apontam os caminhos da missão na 
Arquidiocese são os seguintes: 19. Mística da comunhão e participação; 20. Paróquias 
Missionárias; 22. As Foranias; 23. Áreas missionárias nas Paróquias, Foranias e 
Arquidiocese; 24. A Missão dos Vicariatos Episcopais; 25. A missão das Diaconias 
(Hospitalar, Carcerária e da Esperança); 26. O rosto missionário de toda pastoral e de cada 
movimento eclesial; 29. A espiritualidade da missão e da missionariedade; 30. Pastoral da 
acolhida e da Visitação; 31. Missão dos Jovens e missão permanente no meio dos jovens: 
trabalho, lazer, colégios e Universidades católicas (pastoral da Educação); 32. Missão na 
Amazônia (Prelazia de Óbidos); 35. Manutenção Financeira da missão; 39. Juventude em 
situação de risco. 

 
 

 



 
3. OS TRÊS VICARIATOS 

 
A. Vicariato Episcopal da Vida e Família 
O  Vicariato está apresentado pelo Documento Sinodal no número 24. O vicariato 

atingiu nestes 10 anos maturidade e plena articulação com os muitos movimentos e 
associações a serviço da vida e da família. Com uma pauta de atividades muito extensa e 
com um considerável número de agentes pastorais,o vicariato tem cumprido otimamente 
suas atribuições.  
 Os números que se referem ao Vicariato da Vida e da Família são os seguintes: 02. 
A liturgia dos Sacramentos: Batismo; Matrimônio e Unção dos Enfermos;03. Pastoral do 
Batismo e missão Permanente; 04. Missas com maior participação de crianças; 05. 
Desafios da Pastoral do Sacramento da Crisma (evangelização da primeira juventude – 
adolescência); 24. A missão dos Vicariatos Episcopais; 27. Os movimentos e associações 
na comunhão eclesial; 30. Pastoral da acolhida e da Visitação; 39.Juventude em situação 
de risco.  

B. Vicariato Episcopal da Educação; Cultura e Juventude 
O Vicariato Episcopal da Educação, Cultura e Juventude realizou um grande trabalho 

pastoral nestes 10 anos. Especialmente, fez com que se consolidasse uma pastoral da 
educação desenvolvida a partir das Escolas Católicas. O Congresso Internacional de 
Educação Católica de 2019 foi o cume de todas as atividades neste tempo. Também é no 
número 24 do Documento do I Sínodo que o Vicariato é apresentado.  

O Documento do I Sínodo indica caminhos para o Vicariato da Educação, Cultura e 
Juventude nos seguintes números: 05. Desafios da Pastoral do Sacramento da Crisma 
(evangelização da primeira juventude – adolescência); 13. A face Juvenil da Igreja; 14. 
Formação para a Liderança dos jovens; 15. Pastoral Vocacional e Renovação dos 
Ministros; 18. Formação Especial para Assessores que trabalham com os Jovens; 24. A 
missão dos Vicariatos Episcopais; 31. Missão dos Jovens e missão permanente no meio 
dos jovens: trabalho, lazer, colégios e Universidades católicas (pastoral da Educação); 33. 
Pastoral da Comunicação; 36. Setor juventude: riqueza e pluralidade; 37. Jovens e 
planejamento pastoral; 38. Metodologia e caminhos pastorais construídos pelos jovens; 
39.Juventude em situação de risco. 

C. Vicariato Episcopal para a Caridade 
O Vicariato Episcopal para a Caridade nasceu, cresceu e se firmou ao longo destes 

10 anos. Tem reunido e articulado os trabalhos de mais de 20 associações e movimentos 
sociocaritativos dentro da cidade de Juiz de Fora. Organiza a cada ano o Seminário da 
Caridade no mês de setembro e, a cada coisa anos, a Feira da Caridade.  
 Os números do Documento do I Sínodo da Arquidiocese que tocam este vicariato 
são os seguintes: 19. Mística da comunhão e participação; 21. A aprendizagem da 
comunhão: os conselhos; 23. Áreas missionárias nas Paróquias, Foranias e Arquidiocese; 
24. A missão dos Vicariatos Episcopais; 25. A missão das Diaconias (Hospitalar, Carcerária 
e da Esperança); 27. Os movimentos e associações na comunhão eclesial; 30. Pastoral da 
acolhida e da Visitação; 39. Juventude em situação de risco. 
 

4. As três visitas de revisão do I Sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora 
As três visitas de revisão do I Sínodo realizadas por Dom Gil Antônio nas Foranias 

foram muita ricas e mantiveram vivo o espírito sinodal nestes 10 anos. Todas as três 
visitas foram preparadas com esmero em cada paróquia e realizadas em cada uma das 
Foranias.  
 A primeira visita levou até as Foranias e paróquias o Diretório Litúrgico Pastoral 
que foi recebido com grande alegria e entusiasmo.  



 
 A Segunda visita teve como proposta o confronto da atual ação pastoral em cada 
paróquia e Forania com as propostas para a Evangelização na Igreja particular de Juiz de 
Fora vindas do I Sínodo Arquidiocesano. 

 A III Revisão Sinodal pediu às paróquias, a partir de algumas perguntas, um 
PEQUENO INVENTÁRIO DA COLEGIALIDADE PAROQUIAL (trabalhos nos Conselhos e 
comissões), PEQUENO INVENTÁRIO DA AGAPESIDADEPAROQUAI (a 
caridade/solidariedade)) e PEQUENO INVENTÁRIO DA MISSIONARIEDADE 
PAROQUIAL (ações missionárias); 


