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ARQUIDIOCESE INICIA TRABALHOS SINODAIS

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. 

Paróquia Nossa Senhora do 
Líbano celebra 60 anos
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Padres tomam posse em paró-
quias da Arquidiocese 
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DOM EDSON É EMPOSSADO EM 
LEOPOLDINA

O rito de posse foi conduzido pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz 

de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, Metropolita da Província. O 

Arcebispo de Belo Horizonte e Presidente da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 

esteve presente na cerimônia. 

Abertura dos trabalhos aconteceu com a inauguração dos novos portões da Cúria Metropolitana e do Seminário Arquidiocesano Santo Antônio - Foto: Danielle Quinelato

Báculo usado durante a posse pertenceu ao quarto Bispo Diocesano de Leopoldina, 
Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, falecido em 2018
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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

 Mais uma vez, uma das principais e 
maiores Romarias do Santuário Nacional, reú-
ne milhares de devotos dos grupos de Terços dos 
Homens, para celebrar e rezar aos pés de Senhora 
Aparecida.
 Faixas, cartazes, camisetas personaliza-
das e terços nas mãos, caracterizaram a presença 
dos diversos grupos que vieram dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Gros-
so do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe, 
Goiás, Distrito Federal, Paraíba e Bahia. Todos ca-
dastrados com antecedência na página oficial da 
Romaria, para garantir participação nesse impor-
tante encontro anual, além de ter a oportunidade 
de concorrer à peregrinação da Imagem da Mãe 

Aparecida.
 A programação da 11ª Romaria do Terço 
dos Homens teve início no dia 15, com a Santa 
Missa às 18h, presidida pelo Arcebispo de Juiz de 
Fora e Referencial para o Terço dos Homens, Dom 
Gil Antônio Moreira.
 Na celebração, os homens do terço en-
toaram o hino do movimento, mostrando a força 
dos homens que rezam e rogam pela intercessão da 
Mãe Aparecida, por suas famílias e pela caminha-
da pessoal na fé.
 A Folha Missionária trará no mês de Mar-
ço a reportagem completa sobre a 11ª peregrinação 
dos homens à Aparecida.

TERÇO DOS HOMENS NA 11ª ROMARIA NACIONAL EM 
APARECIDA

 A Comissão Bíblico-Catequética e a Co-
missão Regional de Catequese do Regional Leste 2 
da CNBB, em parceria com a PUC Minas e o Ins-
tituto Regional de Pastoral Catequética (IRPAC), 
promoveram, entre os dias 05 e 17 de janeiro, a Es-
pecialização em Catequética. Neste ano, a Pós-Gra-
duação de regime intensivo recebeu 103 estudantes 
do 1º, 2º e 3º módulos e ocorreu na Casa de Retiros 
São José, em Belo Horizonte (MG).
 Dentre os presentes, estiveram represen-
tantes da Província Eclesiástica de Juiz de Fora: Flá-
vio Aparecido Rufino Afonso (catequista da Diocese 
de Leopoldina), Márcio José Ferreira Júnior (semi-
narista da Diocese de Leopoldina), Pe. Jorge Wilson 
Carvalho Fonseca (Diocese de São João Del Rei) e 
Pe. Emerson de Assis Braz (Arquidiocese de Juiz de 
Fora) que participaram do I Módulo da Especializa-
ção em Catequese.
 De acordo com a Coordenadora da Comis-
são de Catequese do Regional Leste 2, Lucimara 
Trevizan, a Pós-Graduação tem o intuito de qualifi-
car o trabalho das coordenações diocesanas de cate-
quese. “A partir do curso é possível refletir sobre a 
prática catequética à luz das orientações da Igreja e 
conhecer as novas perspectivas e linguagens, sobre-
tudo na cultura urbana e digital,” esclarece. “Outro 

diferencial é o acompanhamento pessoal dos alunos, 
a troca de experiências e os estudos de casos que 
auxiliam na intervenção nos processos catequéticos, 
visando melhorar a coordenação dos trabalhos e a 
formação de catequistas,” concluiu.

Sobre o Instituto Regional de 
Pastoral Catequética

 O curso do IRPAC nasceu em janeiro de 
1987, com a aprovação dos bispos e a inspiração de 
Inês Broshuis, Dom Joaquim Mol, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Alberto 
Antoniazzi, Bernardo Cansi e Dom Mário Gurgel. 
Numa época de extrema carência de formação das 
coordenações de catequese do Regional Leste 2, o 
curso ajudou a melhorar o “rosto” da catequese nas 
(Arqui)Dioceses de Minas Gerais e Espírito Santo.
Para a coordenação de Catequese do Regional Leste 
2, o IRPAC é uma tentativa que deu certo, de ofere-
cer um espaço de formação mais densa e profunda 
com uma metodologia envolvente, além do cuidado 
especial com o acompanhamento dos alunos e com 
o cultivo da espiritualidade.

 ESPECIALIZAÇÃO EM CATEQUÉTICA 2020 ACONTECE
 EM BELO HORIZONTE 

 Especialização busca oferecer um espaço de formação mais densa e profunda em catequética 

 A Quaresma é um Tempo Litúrgico de quarenta dias, 

que começa na Quarta-Feira de Cinzas e termina na Quarta-Feira 

Santa, véspera o Tríduo Pascal, que introduz o dia da Páscoa do 

Senhor, ápice da vida litúrgica da Igreja. 

 Conforme atesta o professor Filipe Aquino em seu site, 

"o ritual das cinzas, com o significado das leituras da Escritura, 

não estava diretamente ligado ao princípio da Quaresma. Seu 

uso foi introduzido nas Igrejas locais, por volta do Ano 300, 

com o objetivo de excomungar ou expulsar, temporariamente, os 

pecadores públicos, das suas comunidades. Segundo o professor 

Aquino, esses pecadores públicos eram acusados de pecados 

públicos e escândalos, como apostasia, heresia, crime e adultério 

(os pecados capitais).

 Entretanto, no século VII, conforme estudos do profes-

sor Filipe, este costume se estendeu a muitas outras Igrejas com 

o ritual público da Quarta-Feira de Cinzas. É bom o leitor saber 

que as cinzas distribuídas no início da Quaresma "são feitas 

com os ramos das palmeiras que foram usadas na Procissão dos 

Ramos do ano anterior, elas são guardadas e queimadas para esse 

efeito".  E mais, “O costume de pôr as cinzas na cabeça (tes-

ta) dos fiéis, bem como o uso de fatos de serapilheira, era uma 

penitência muito antiga praticada entre o povo hebreu: Ó filha 

do Meu povo, veste-te de saco, revolve-te nas cinzas. Cobre-te 

de luto por um filho único..” (Jer.6,26). – “Cobri-vos de cinzas, 

guardas do rebanho, pois que chegou o dia da vossa destruição”. 

(Jer.25,34) conclui o professor Filipe.

 Diante de toda essa riqueza, acima exposta, a Quaresma 

se apresenta como uma oportunidade para o cristão se converter 

e pegar o trem da História da Salvação. Neste sentido, o tempo 

quaresmal apresenta aos fiéis alguns exercícios espirituais que 

são nobres oportunidades para reconciliar-se com Deus, com o 

próximo e consigo mesmo. Através do jejum, da penitência e da 

oração, o fiel pode chegar à cura espiritual, afetiva, emocional, 

psicológica e de todas paixões desordenadas e de todos os vícios. 

 Ademais, no Brasil celebramos a Campanha da Frater-

nidade, de forma mais intensa, na Quaresma. Conforme diz na 

introdução do texto base, a Campanha da Fraternidade ajuda "a 

não separar a conversão do serviço aos irmãos e irmãs, à socie-

dade e ao planeta, nossa casa comum". Com o tema "Fraternida-

de e vida: dom e compromisso" e o lema "Viu, sentiu compaixão 

e cuidou dele" (Lc 10, 31-34), a Campanha da Fraternidade 2020 

"olhando transversamente as diversas realidades, nos interpelará 

a respeito do sentido que estamos, na prática, atribuindo à vida 

nas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológi-

ca". Eis o um tempo de oportunidades! 

QUARESMA: TEMPO E OPORTUNIDADE

Padre Antônio Camilo de Paiva

Colaboração: A12



FOLHA MISSIONÁRIA   3  

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

 Com muita alegria, com muita 

gratidão a Deus, demos início às ativida-

des do II Sínodo Arquidiocesano de Juiz 

de Fora. No último sábado, 8 de fevereiro, 

celebramos a I Sessão Sinodal, reunindo 

todo o clero, religiosos (as) e represen-

tação dos milhares de leigos e leigas de 

nossas paroquias, incluindo aqueles or-

ganizados em associações, movimentos 

e comunidades, alguns vivendo a nova 

realidade de consagrados no mundo. 

Afinal, estavam representadas todas as 

forças vivas de nossa Igreja Particular.

 Sínodo significa “Caminhar jun-

tos”, andar humilde e alegremente unidos, 

como verdadeiros irmãos. Só assim, tere-

mos certeza da presença de Cristo em nos-

so meio, só assim teremos a certeza de es-

tar na estrada certa, só assim valerá à pena 

trabalhar e viver pela Igreja e na Igreja. 

Papa Francisco, na comemoração do cin-

quentenário da instituição do Sínodo dos 

Bispos, após o Concilio Vaticano II, aos 

17 de outubro de 2015, afirmou: “O cami-

nho da sinodalidade é o caminho que Deus 

espera da Igreja do Terceiro Milênio”.

 É mais que conhecida a expressão 

do Sucessor de Pedro no sentido de cons-

truir a “Igreja em saída”, dando-nos a ideia 

de movimento, de caminhada para dentro 

e para fora de si mesma. É o Espírito nos 

impulsionando para a missão, como temos 

cantado no Hino Sinodal: “Dizer sinodali-

dade é dizer fraternidade e comunhão; co-

nhecer as direções que o Espírito nos dá. ”

 Quem nos impele a viver em 

sinodalidade é o próprio Cristo, centro 

de nossa vida comunitária e pessoal. Je-

sus é tudo para nós! A Igreja existe para 

propagar esta verdade. Sem união plena, 

amorosa a Ele, nada terá sentido em nossa 

vida arquidiocesana e em nenhuma estru-

turação, por mais perfeita que seja em suas 

técnicas e em seus instrumentos. Jesus é o 

centro, é a luz, é o sentido de nossas vi-

das, de nossas vocações, de nossos estu-

dos, de nossas organizações. É força em 

nossas angústias e segurança em nossas 

carências. É superação de nossas crises 

e vitória em nossas lutas. Ele é tudo para 

nós, pois é o nosso Salvador, nosso Mes-

tre, nosso guia, condutor nos caminhos 

deste mundo. Ele nos ensina que a união 

é indispensável para que Ele ande conos-

co. Assim, certa vez, afirmou: “Onde dois 

ou mais estiverem unidos em meu nome, 

eu estarei no meio deles” (Mt 18,20).

 Contemplando a vida de Jesus 

Cristo, vemos que não só olhou para os 

pobres, mas assumiu a vida de simplici-

dade semelhante a deles. Nasceu numa 

gruta, encarnou-se na família simples 

de Nazaré e chegou a afirmar: “as ra-

posas têm suas tocas e os pássaros têm 

seus ninhos, mas o Filho do Homem não 

tem onde reclinar a cabeça” (Mt 8,20).

 Não há santidade sem oração 

e sem caridade. “O caminho que leva ao 

céu passa no coração do irmão” afirmava 

um santo bispo que conheci na juventude. 

É por isso que, reunindo-nos na I Sessão 

Sinodal, nesta rampa de lançamento das 

atividades em todo o território arquidio-

cesano, quisemos trazer para os momen-

tos iniciais os nossos irmãos pobres que 

vivem nas ruas. Eles são assistidos por 

várias entidades católicas, além de ou-

tras, mas sobretudo pela Fundação Ma-

ria Mãe, com a Obra dos Pequeninos de 

Jesus na qual trabalham vários irmãos, 

entre eles, alguns Diáconos Permanen-

tes. Quisemos trazê-los para que eles 

abençoem conosco as nossas atividades, 

vistam a camisa de nosso Sínodo para 

que sua situação de miséria fique sem-

pre diante de nós, recordando-nos outra 

vez a palavra de Jesus: “tudo aquilo que 

fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a 

mim que estareis fazendo” (Mt 25, 35).

 Após termos já experiência de 

viver em espírito sinodal, tendo celebrado 

o I Sínodo há dez anos e caminhado neste 

espírito com nossas revisões forânicas de 

dois em dois anos, já familiarizados com 

o método, teremos agora mais facilidade 

de construir o nosso II Sínodo, certos de 

que conquistaremos progressos espirituais 

e pastorais em nossa Igreja Particular juiz-

-forana. A beleza do restauro das pinturas 

das paredes e do teto, das abóbadas e da 

cúpula de nossa Catedral que vai ficando 

cada vez mais linda, graças à união de to-

dos, seja sinal visível do crescimento de 

nossa igreja nos sentidos acima mencio-

nados, enchendo de beleza e entusiasmos 

o coração do povo de Deus em marcha.

 Não nos abatamos e nem seja-

mos submissos aos rigores das discór-

dias, pois quem separa e divide é o Ma-

ligno, pai da mentira, o enganador. Nós 

cremos em Cristo e, por isso, caminha-

remos em espírito de união, formando, 

construindo uma igreja em sinodalida-

de, sempre e ada vez mais missionaria.

 Com estas palavras convoco a 

toda a nossa Arquidiocese a entrarmos 

de cheio nas atividades sinodais, abrin-

do e abençoando os portões do nosso II 

Sínodo Arquidiocesano. Deus nos aben-

çoe a todos, pelas Mãos de Maria San-

tíssima, Nossa Senhora da Igreja em Sa-

ída e de Santo Antônio nosso Padroeiro.

II Sínodo Arquidiocesano em ação 

 No dia 2 de fevereiro, o Arcebis-
po Metropolitano de Juiz de Fora, presidiu 
a Santa Missa em ação de graças pelos 60 
anos da Paróquia Nossa Senhora do Lí-
bano. A Eucaristia, realizada na Matriz, 
foi concelebrada pelo Administrador Pa-
roquial, Padre Welington Nascimento de 
Souza.
 A Celebração teve início na por-
ta da igreja, onde Dom Gil abençoou as 
velas dos fiéis, em recordação da Festa da 
Apresentação do Senhor. Em entrevista, o 
pastor recordou o fato de ambas as datas 
serem celebradas no mesmo dia. “A voca-
ção desta paróquia é, de fato, espalhar a 
luz de Cristo na cidade onde ela está insta-
lada,” afirmou.
 Após seis décadas de história e 
dentro do contexto do 2º Sínodo Arqui-
diocesano, Dom Gil disse que a Paróquia 
Nossa Senhora do Líbano deve não só 
olhar para sua trajetória, mas também pla-
nejar o futuro. “O Sínodo é sempre orga-

nizado desta forma: a gente olha para trás 
para ver quantas coisas boas nós já temos e 
podemos aproveitar e também quantas coi-
sas precisam melhorar. Mas ele olha para 
frente. Depois de dez anos do 1º Sínodo, é 
bom que nós agora olhemos a nova reali-
dade. O mundo muda muito velozmente, 
a cidade muda, os problemas mudam. En-
tão, depois desse aniversário de 60 anos, 
esta paróquia deve olhar para frente: o que 
fazer diante dos desafios da cidade hoje, 
como ela deve se reorganizar para cumprir 
sua vocação de anunciar Cristo como luz 
dos povos,” finalizou.
 Segundo Padre Welington, a 
Missa foi a primeira de uma série de ativi-
dades que marcarão o Jubileu de Diamante 
ao longo de 2020. A preparação teve início 
no ano passado, com peregrinação ao San-
tuário Basílica Bom Jesus do Livramento, 
em Liberdade (MG). “Nós vamos celebrar 
durante todo o ano o nosso Jubileu com 
festas, orações, visitas. Vai ser, sem dúvi-

da, o ano de um encantamento ainda maior 
pela nossa Eucaristia, em agradecimento a 
todas as pessoas que colaboraram pela ins-
talação desta paróquia”.
 O atual administrador é o tercei-
ro sacerdote a conduzir a Paróquia Nossa 
Senhora do Líbano, tendo sido precedido 
pelos padres José de Matos e Vicente Za-
caron. Entre suas realizações à frente da 
comunidade, Padre Welington ressalta a 
criação de pastorais sociais e de visitação. 
“Nosso bairro é jovem, mas ainda assim 
existem muitas pessoas doentes, por isso, 
nós criamos aqui a Pastoral da Saúde que 
atende principalmente ao Hospital João 
Felício,” conta. Após a chegada do sacer-
dote, a paróquia ainda passou a sediar a 
Pastoral Carcerária Arquidiocesana – da 
qual é Assessor Eclesiástico – e a Comu-
nidade do Propedêutico (etapa de discerni-
mento vocacional que antecede o ingresso 
no Seminário Arquidiocesano Santo Antô-
nio).

 Centenas de pessoas participa-
ram da Missa, entre elas, duas das mais 
antigas paroquianas ainda vivas: Maria 
Juracy Rocha Amaral (conhecida como D. 
Neném), de 80 anos, e Maria da Trindade 
Monteiro Oliveira, de 83. Enquanto a pri-
meira integra a comunidade desde 1961, a 
segunda chegou à paróquia em 1976.
 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO LÍBANO CELEBRA 60 ANOS 

Colaboração: A12
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II SÍNODO ARQUIDIOCESANO: PRIMEIRA SESSÃO SINODAL REÚNE 
MISSIONÁRIOS DE JUIZ DE FORA E DO INTERIOR

 Dia 8 de fevereiro marcou o início efetivo 
do II Sínodo Arquidiocesano. A primeira Sessão Si-
nodal, realizada no Edifício Christus Lumen Gen-
tium, foi iniciada com a inauguração dos novos por-
tões da Cúria Metropolitana e do Seminário Santo 
Antônio, que estão com um visual mais moderno, 
bonito e atrativo. Aproximadamente 250 pessoas 
entre leigos, padres, diáconos e religiosos, estavam 
presentes . Dom Gil Antônio Moreira, conduziu os 
trabalhos.
 Após o café da manhã de acolhida, os 
missionários sinodais - como serão chamados os 
representantes de paróquias, vicariatos, novas co-
munidades, pastorais, movimentos e associações 
- reuniram-se na entrada do terreno que abriga o Se-
minário Santo Antônio, o prédio da Cúria e o Lar 
Sacerdotal. Os portões, as pinturas dos muros e a 
guarita, reformados nos últimos meses, foram aben-
çoados por Dom Gil.
 Do local, saiu uma caminhada orante até 
a entrada do Seminário, símbolo da formação dos 
presbíteros, diáconos e leigos de nossa Igreja Parti-
cular. Durante toda a procissão foi levada a réplica 
da imagem de Nossa Senhora em Saída, produzida 
pelo Movimento dos Focolares, inspirado no pedido 
de uma “Igreja em Saída” feito pelo Papa Francisco. 
Na chegada, o Arcebispo de Juiz de Fora foi pre-
senteado pelos padres com uma Cruz Peitoral com 
o símbolo do II Sínodo. O Secretário-executivo de 
Pastoral e coordenador desta iniciativa pastoral, Pa-
dre Everaldo José Sales Borges, teve a incumbência 
de entregar a lembrança. “Nós tivemos a intenção de 
marcar os dez anos que ele está na nossa Arquidio-
cese e foi um presente dos padres que fizeram uma 
oferta pessoal. É a cruz que está na logomarca do Sí-
nodo: se observada bem de pertinho, percebe-se que 
aqueles raios que aparecem na cruz são um conjunto 
de pessoas de mãos dadas. São os padres ao redor do 
bispo, é a Igreja ao redor do bispo, é o bispo integra-
do com todo o seu povo”, contou Padre Everaldo.
 A última parada do cortejo foi a entrada do 
prédio da Cúria, onde os presentes receberam saco-
las contendo uma camisa que os identificarão como 
missionários sinodais. A sessão aconteceu no Audi-
tório Mater Ecclesiae e foi iniciada com testemunhos 
de voluntários que atuam na Obra dos Pequeninos de 
Jesus e na Fazenda da Esperança.
 Logo após, houve explanação de Dom Gil 
que explicou o significado de Sínodo. “Caminhar 
juntos é aquilo que identifica o espírito sinodal. O 
que nós estamos iniciando aqui agora, ou reinician-
do, é todo um esforço de caminhada, caminhada de 
Igreja. O Concílio Vaticano II definiu a Igreja como 
‘o povo de Deus em marcha’. Jesus vai à frente e 
nós todos vamos atrás, unidos. Todos nós temos um 
sacerdócio batismal e, a partir daí, vai crescendo na 
nossa Igreja essa consciência sinodal”. O Arcebis-
po ainda ressaltou o motivo de sua realização. “Para 
que a gente possa melhorar sempre nossa Igreja, 
nunca ficar parado, mas sempre melhorar, porque 
nós, na verdade, somos missionários de Cristo. Ele 
nos enviou para evangelizar e evangelizar não é ou-
tra coisa senão levar Jesus para as pessoas.”
 A parte da manhã ainda contou com mo-
mento de espiritualidade bíblica conduzido pelos 
professores Davi Maçaneiro e Mariana Venâncio. 
Eles abordaram o lema do II Sínodo - “Proclamai 
o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados” (cf. Mt 
10,27) - com base no documento “Sinodalidade e 
missão na vida da Igreja”.
 Após o almoço, as atividades foram reto-
madas com uma palestra do Arcebispo Emérito de 

Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, 
sobre o tema “Um olhar sobre a Realidade Urbana 
e seus desafios Pastorais – A Igreja de Juiz de Fora 
diante da urbanização”. O Bispo, filho da Arquidio-
cese de Juiz de Fora, se baseou no Documento de 
Aparecida e nas Diretrizes Gerais da Ação Evangeli-
zadora da Igreja no Brasil. 
 Dom Eduardo apontou o principal desafio 
da Igreja nos dias atuais. “A presença naquilo que 
São João Paulo II chamou dos areópagos modernos: 
universidades, colégios, instituições que cuidam de 
saúde, uma série de espaços onde a religião já não 
se faz mais presente como estava numa sociedade 
rural. Hoje, nas cidades, há espaços mais diversos, 
formas de pensar, formas de viver, e a Igreja tem que 
encontrar meios de se fazer presente.”
 Em seguida, o Assessor Teológico do II Sí-
nodo, Padre Geraldo Dondici Vieira, e o Secretário-
-executivo de Pastoral e Coordenador do II Sínodo, 
Padre Everaldo José Sales Borges, conduziram ex-
plicação prática sobre o trabalho dos missionários 
sinodais. Durante sua fala, Padre Dondici encorajou 
os presentes. “Devemos encontrar no Sínodo um lu-
gar para crescer na fé.” E completou: “Essa é uma 
oportunidade que temos de oferecer à nossa Igreja 
um caminho, uma luz.”
 Padre Everaldo, por sua vez, ressaltou que 
o Sínodo é feito pelo esforço espiritual e pastoral dos 
leigos e consagrados que representam as forças vivas 
da Igreja de Juiz de Fora. Os missionários sinodais 
devem ser elo de ligação: dar notícias do andamento 
dos trabalhos em suas respectivas comunidades e, ao 
mesmo tempo, levar à Comissão Sinodal as reações 
do lugar onde estão atuando. O sacerdote também 
explicou a dinâmica do II Sínodo. “Esta é a primeira 
de uma série de sessões que vão acontecer ao lon-
go do ano, mais direcionadas à cidade de Juiz de 
Fora. Ela acontece para nós nos conhecermos, nos 
inteirarmos do que vai ocorrer ao longo do ano e em 
2021, porque o Sínodo vai acontecer em duas fases: 
a primeira na cidade de Juiz de Fora e a segunda, no 
ano que vem, nas cidades do interior da Arquidio-
cese. A sessão de hoje é uma motivação geral para 
a gente fazer a caminhada sinodal, tanto na cidade 
quanto no interior.”
 De acordo com o Secretário do II Sínodo, 
Padre Vanderlei Santos de Sousa, CSsR, nas próxi-
mas sessões sinodais os missionários terão contato 
com os questionários respondidos por paróquias, es-
colas e instituições em 2019. “Esses questionários 
nos mostraram quais os apelos, as necessidades, os 
desafios que a Igreja de Juiz de Fora tem enfrentado 
nos últimos dez anos. Nas próximas sessões sinodais 
vamos estudar esse material com os missionários e, a 
partir desses estudos, vamos estabelecer as priorida-
des que a Igreja de Juiz de Fora vai assumir enquan-
to seu trabalho evangelizador daqui para frente.”
 A primeira Sessão Sinodal, para Padre Van-
derlei, também teve o objetivo de despertar nos mis-
sionários a consciência de saber corresponder com 
diálogo aos apelos que chegam da sociedade. “Qual 
é a realidade da Igreja hoje, quais são os desafios que 
a Igreja tem enfrentado, onde a Igreja está presente, 
como ela tem respondido a esses desafios e como 
a cidade, como o mundo hoje apela, ou provoca, a 
nossa evangelização.”
 A Sessão Sinodal foi encerrada com a bên-
ção e entrega, aos missionários, das cruzes sinodais. 
O segundo encontro está marcado para o dia 7 de 
março, no auditório do Seminário Santo Antônio, 
sendo voltado para os voluntários de Juiz de Fora.Primeira sessão aconteceu no auditório da Cúria Metropolitana - Fotos: Danielle Quinelato 
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DIA SINODAL DA VIDA CONSAGRADA É CELEBRADO EM JUIZ DE FORA

 Aconteceu na manhã do dia 2 de 
fevereiro, no Mosteiro Santa Cruz, a Mis-
sa celebrando a festa da Apresentação do 
Senhor no Templo e o Dia da Vida Consa-
grada. Na Arquidiocese de Juiz de Fora, 
o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil An-
tônio Moreira, nomeou a data como Dia 
Sinodal da Vida Consagrada, devido às 
atividades do 2º Sínodo Arquidiocesano. 
No início da celebração, os fiéis partici-
param da bênção da luz e de uma pequena 
procissão. Dom Gil rezou pelos religioso 
(a), monges (as) e novas comunidades 
presentes em nossa Arquidiocese. “Neste 
dia se celebra no mundo inteiro o dia da 
vida consagrada. Na Arquidiocese de Juiz 
de Fora estamos celebrando o dia dos reli-
giosos no Mosteiro Santa Cruz. Queremos 
rezar pela vida consagrada, pelos religio-
sos (as) e monges (as) que vivem em nos-
sa Arquidiocese, para que o Senhor lhes 
dê sempre a luz e a força em sua missão e 

multiplique as suas vocações.” 
 Durante a homilia, o Pastor 
destacou as ordenações realizados nos 
últimos anos em nossa Igreja Particular, 
incluindo os 42 novos diáconos perma-
nentes e os 3 transitórios, na abertura do 
2º Sínodo, em dezembro de 2019. “Pela 
primeira vez, fizemos uma ordenação tão 
numerosa em nossa Arquidiocese,” desta-
cou Dom Gil.  
 Ao falar sobre a Apresentação do 
Senhor no Templo, o Arcebispo destacou 
que a luz dos religiosos e de todos aque-
les que creem é Jesus. “Jesus é tudo para 
nós. Quantas vezes não ouvimos da boca 
de religiosos esta frase? Ouvimos também 
de muitos jovens que vão encontrando a 
luz no caminho. Cristo é a luz que ilumina 
minha vida e que clareia minha estrada.”
Frei Carlos Roberto de Oliveira Charles, 
OFM Conv., Coordenador do Núcleo 
da Conferência dos Religiosos do Bra-

sil (CRB) na Arquidiocese, falou sobre a 
alegria em celebrar a data. “É uma ale-
gria celebrar na Apresentação do Senhor 
o encontro de vários carismas, institutos, 
congregações e ordens, presença e força 
em nossa Arquidiocese, justamente neste 
ano em que estamos celebrando o 2º sí-
nodo arquidiocesano. Queremos celebrar 
pelas ruas e sobre os telhados a grande e 
boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, 
através dos nossos carismas tão diversos e 
distintos. Portanto, a celebração de hoje, 
presidida pelo nosso Arcebispo, é um 
ponto muito forte e marcante para mostrar 
tanto essa colegialidade, como a sinoda-
lidade, frente a esse grande exército de 
mulheres e homens consagrados em nossa 
Igreja Particular.”
 Segundo Frei Carlos há, atual-
mente, em toda a Arquidiocese 9 institutos 
masculinos, 14 femininos e 11 expressões 
de novas comunidades. “Cada qual se or-

ganiza em suas estruturas e instituições, 
com suas regras e estatutos, sendo fiel ao 
seu carisma, buscando servir a Deus na-
quele momento especial e específico de 
ser Igreja. Então, cada congregação e ins-
tituto fazem valer o Reino de Deus e sua 
catolicidade em meio ao seu carisma.”
 Irmã Deise Maia da Silva faz 
parte da Congregação das Irmãs da Ima-
culada de Santa Clara. Segundo ela, a 
festa é uma oportunidade para agradecer 
a Deus pela vida religiosa e por sua con-
gregação. “Hoje é uma data na qual se 
celebra a vida religiosa, (o que) seria, de 
certa forma, uma maneira de exaltar a vida 
religiosa. Somos seguidoras de Jesus e de 
Maria, por isso, temos toda uma devoção. 
Nossa congregação, por exemplo, é da 
Imaculada Santa Clara, que já é uma Con-
gregação que nasceu totalmente devota a 
Nossa Senhora. Então, toda festa de Nossa 
Senhora para nós é muito importante.” 

CONSELHOS CENTRAIS DA SSVP RECEBEM RELÍQUIA DO BEATO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM

 O Conselho Metropolitano de Juiz de Fora 
(CMJF) da Sociedade de São Vicente de Paulo 
(SSVP) receberá, de 1º a 29 de fevereiro, a Pere-
grinação da Relíquia do Beato Antônio Frederico 
Ozanam, principal fundador da instituição. Durante 
este período, os nove Conselhos Centrais vincula-
dos ao CMJF serão visitados.
 A Relíquia do Beato Antônio Frederico 
Ozanam foi um presente do Conselho Geral In-
ternacional (CGI) ao Conselho Nacional do Brasil 
(CNB), que disponibilizou a peça para uma pere-
grinação por todo o território nacional. Ela con-
siste em um pedaço de linho na cor creme, que o 
Bem-Aventurado usava quando foi enterrado e foi 
afixada em uma imagem de cerâmica que retrata 
Ozanam.
 A acolhida da Relíquia acontecerá neste 
sábado (1º), às 7h, no estacionamento da Casa São 
Vicente de Paulo, no Centro de Juiz de Fora. Em se-
guida, será realizada uma carreata até o Seminário 
Sagrado Coração, onde, durante todo o dia, lideran-
ças vicentinas estarão em Retiro Espiritual.
 Ao final do evento, o objeto sacro será 
acolhido pelo Conselho Central de Muriaé, que fica 
com a Relíquia até a segunda-feira (3). Confira o 

calendário da peregrinação:

De 1º a 3 de fevereiro: Conselho Central de Mu-
riaé
De 4 a 6 de fevereiro: Conselho Central de Cata-
guases
De 7 a 9 de fevereiro: Conselho Central de Ubá
De 10 a 12 de fevereiro: Conselho Central São 
João Nepomuceno
De 13 a 18 de fevereiro: Cidade de Juiz de Fora
De 13 a 15 de fevereiro: Conselho Central Santo 
Antônio 
De 16 a 18 de fevereiro: Conselho Central Cristo 
Redentor
De 19 a 21 de fevereiro: Conselho Central de Lima 
Duarte 
De 22 a 26 de fevereiro: Conselho Central de San-
tos Dumont
De 27 a 29 de fevereiro: Conselho Central Dio-
cesano 
  
 A peregrinação será encerrada na cidade 
de Juiz de Fora, no dia 27 de fevereiro (sábado), 
às 17h, com Missa em Ação de Graças na Catedral 
Metropolitana. 

Missa aconteceu no Mosteiro de Santa Cruz - Foto: Elias Arruda 



6   FOLHA MISSIONÁRIA   6  

 Dia 25 de janeiro, foi um dia de 
festa para a Diocese de Leopoldina. Essa 
Igreja Particular, pertencente à Província 
Eclesiástica de Juiz de Fora, acolheu seu 
novo Bispo, Dom Edson José Oriolo dos 
Santos, durante cerimônia na Catedral de 
São Sebastião e Santa Missa na quadra do 
Colégio Imaculada Conceição.
 A posse ocorreu menos de três 
meses depois da nomeação, feita pelo 
Papa Francisco em 30 de outubro de 2019 
e pouco mais de um ano após a diocese 
ficar vacante  com a transferência de Dom 
José Eudes Campos do Nascimento para a 
Diocese de São João del-Rei, em dezem-
bro de 2018. 

Metropolita entrega a Dom Edson 
símbolos de seu pastoreio

 O rito de posse teve início na Ca-
tedral, onde Dom Edson foi recepcionado 
por Monsenhor Antônio José Chamel, de-
cano do clero local. Após beijar o crucifi-
xo e aspergir com água benta a si mesmo 
e aos presentes, o Bispo teve breve mo-
mento de oração e adoração na capela do 
Santíssimo Sacramento. Em todo o tempo, 
ele esteve ladeado pelo Arcebispo Metro-
politano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, Metropolita da Província, e pelo 
Arcebispo de Belo Horizonte e Presidente 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo. 
 Já no Presbitério, diante do altar, 
os três religiosos assistiram à apresenta-

ção e leitura da Bula de Nomeação assina-
da pelo Papa Francisco. Em seguida, Dom 
Gil entregou a Dom Edson o Báculo pas-
toral que simboliza o seu papel de pastor e 
convidou-o a tomar lugar em sua Cátedra. 
 Quando tomou a palavra, o Me-
tropolita da Província Eclesiástica de Juiz 
de Fora lembrou que aquele dia marcava a 
festa litúrgica da conversão de São Paulo 
e falou da unidade pastoral entre as igrejas 
particulares da Província composta pela 
Arquidiocese de Juiz de Fora e pelas Dio-
ceses de Leopoldina e São João del-Rei. 
Em entrevista, Dom Gil reafirmou a ale-
gria pela chegada de Dom Edson. “Uma 
grande ajuda no trabalho missionário de 
levar Jesus Cristo para os outros e trazer 
os outros para Jesus Cristo. Esta é a mis-
são do apóstolo: levar Cristo para as pes-
soas, motivá-las a encontrar Jesus Cristo. 
Um bispo, quando chega numa diocese, 
vem com esse propósito: servir a Cristo, 
servir à Igreja.” 
 Logo após, o até então Admi-
nistrador Apostólico, Padre Volnei Fer-
reira Noro, que conduziu os trabalhos da 
Diocese enquanto esteve vacante, saudou 
o novo Bispo e a ele apresentou as prin-
cipais características da Igreja Particular. 
“Embora rural, a Diocese de Leopoldina 
traz características urbanas muito fortes, 
organizada e muito bem localizada. Possui 
inúmeros leigos e leigas valorosos, pron-
tas para o trabalho de evangelização. São 
diversas frentes de trabalho, já com o seu 
Conselho de Leigos formado. Os padres 
são trabalhadores, criativos, homens ínte-

gros em suas obrigações, trazendo expec-
tativas de serem ouvidos,” ressaltou.
 Depois, os sacerdotes da Dioce-
se de Leopoldina manifestaram respeito 
e obediência a Dom Edson a quem cum-
primentaram com abraços. A cerimônia, 
acompanhada por outros 13 (arce)bispos 
e dezenas de padres, diáconos, seminaris-
tas, religiosos e religiosas oriundos de di-
versas (arqui)dioceses, foi transmitida ao 
vivo pela TV Aparecida.

Celebração Eucarística

 Após a cerimônia de posse, re-
ligiosos e leigos seguiram em procissão 
para a quadra do Colégio Imaculada Con-
ceição, que já estava repleta de fiéis à es-
pera do novo pastor. No local, Dom Edson 
José Oriolo dos Santos presidiu sua pri-
meira Missa como Bispo de Leopoldina. 
 Em sua homilia, o novo Bispo 
Diocesano falou aos religiosos e leigos 
pertencentes à Igreja Particular de Leopol-
dina. “Hoje vocês se reúnem para acolher 
o novo pastor e eu me apresento, com hu-
milde disponibilidade e esperança. Assim 
como vocês, também trago no coração an-
siedades, dúvidas e expectativas, as quais 
deposito no altar da Eucaristia, em espírito 
de fé e confiança na Divina Providência. 
Vocês, conjuntamente com o nosso clero, 
são os principais artífices da ação evange-
lizadora da Igreja e a razão de ser desta 
diocese e de minha presença. Agradeço a 
disponibilidade, o testemunho e a gratui-
dade confiante com que me acolhem!”

 Dom Edson também falou da sua 
expectativa com a nova missão. “Venho 
para esta Diocese com o coração sereno 
e tranquilo, pois tenho convicção de que 
realizo a vontade de Deus nesta etapa de 
meu caminho vocacional. A Divina Pro-
vidência para cá me conduz, pela sábia e 
amadurecida decisão da Igreja, para jun-
tos formarmos Igreja. Somos a Igreja de 
Cristo!”
 O Bispo arrancou palmas dos 
presentes quando contou que o báculo que 
estava usando pertenceu ao quarto Bispo 
Diocesano de Leopoldina, Dom Ricardo 
Pedro Chaves Pinto Filho, que faleceu 
em abril de 2018 em Pouso Alegre. “Ao 
término das exéquias, da qual participei, 
fui procurado por dois sacerdotes, infor-
mando-me que, no período em que esta-
va consciente no hospital, Dom Ricardo 
manifestou o desejo de que seu báculo 
me fosse entregue como recordação, para 
que continuasse sendo usado. Pensei, de 
imediato: ‘Irei usá-lo apenas quando for 
Bispo titular’. Com este mesmo báculo, 
á pouco, tomei posse como oitavo Bispo 
da iocese de Leopoldina, dando continui-
dade ao ministério de Dom Ricardo e dos 
demais seis bispos que me antecederam. 
O báculo é símbolo do serviço pastoral, é 
sinal de que a missão do bispo é zelar pela 
santidade do rebanho,” ressaltou.
 Ao final da Eucaristia, ele se con-
sagrou a Nossa Senhora, sob o título do 
Imaculado Coração de Maria, padroeira 
da Diocese.

DOM EDSON JOSÉ ORIOLO DOS SANTOS É EMPOSSADO BISPO DE LEOPOLDINA

 No dia 8 de Janeiro, a Paróquia Santo 
Antônio, em Chiador, recebeu o Padre Sebastião 
Cândido de Carvalho para ser empossado como vi-
gário paroquial. A Missa de apresentação foi presi-
dida por Monsenhor Luiz Carlos de Paula. 
 Os fiéis compareceram em peso, todos na 
expectativa da chegada dos novos padres na cida-
de. Por motivos de saúde, Padre Liomar Rezen-
de de Moraes, novo administrador paroquial não 
pôde comparecer à celebração e mandou uma pro-
curação para Padre Sebastião responder ao rito de 
provisão por ele.
 Na homilia, Monsenhor Luiz Carlos res-
saltou que sem a comunidade os Padres não são 
nada e que padre e comunidade devem caminhar 
juntos. “Sem o povo não precisa de padre. Nós 
precisamos de vocês. Precisamos estar no meio do 

povo, unidos a vocês “
 Ele continuou fazendo um apelo à co-
munidade de Chiador. “Rezem pelos padres que 
hoje assumem a paróquia, rezem pelo Arcebispo, 
rezem pelo Papa Francisco”. Após a Santa Missa, 
os sacerdotes foram acolhidos pelos paroquianos 
no salão paroquial.
 Em entrevista, Padre Liomar explicou 
que recebeu com alegria o pedido do Arcebispo no 
dia de ontem e que a atuação dos padres tratará 
de duas frentes de trabalho. “Eu terei a missão de 
auxiliar e conduzir o processo de continuação do 
restauro da igreja e o padre Sebastião dará aten-
ção às atividades pastorais. Queremos contar com 
a colaboração de todo o povo de Deus, para que 
possamos juntos continuar construindo o Reino de 
Deus”.

PADRES SEBASTIÃO CARVALHO E LIOMAR REZENDE ASSUMEM PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE CHIADOR

Posse aconteceu na Catedral de São Sebastião e a Santa Missa celebrada na quadra do Colégio Imaculada Conceição - Foto: Danielle Quinelato 
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54° DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

Mensagem do Santo Padre

Resumo: Vatican News

 Foi divulgada no dia 24 de Ja-
neiro, memória de São Francisco de Sa-
les, padroeiro dos jornalistas, a mensagem 
do Papa Francisco para o 54° Dia Mun-
dial das Comunicações Sociais, intitulada 
«“Para que possas contar e fixar na me-
mória” (Ex 10, 2). A vida faz-se história». 
A data será celebrada em 24 de maio pró-
ximo, Solenidade da Ascensão do Senhor.
O Santo Padre dedicou a mensagem des-
te ano ao tema da narração. Segundo ele, 
“para não nos perdermos, precisamos res-
pirar a verdade das histórias boas: histó-
rias que edifiquem e não as que destroem. 
Histórias que ajudem a reencontrar as ra-
ízes e a força para prosseguirmos juntos. 
Na confusão das vozes e mensagens que 
nos rodeiam, temos necessidade duma 
narração humana, que nos fale de nós 
mesmos e da beleza que nos habita; uma 
narração que saiba olhar o mundo e os 
acontecimentos com ternura, conte a nos-
sa participação num tecido vivo, revele o 
entrançado dos fios pelos quais estamos 
ligados uns aos outros.”

Tecer histórias

 Segundo o Papa, “o homem é um 
ente narrador. As narrativas marcam-nos, 
plasmam as nossas convicções e compor-
tamentos, podem nos ajudar a compreen-
der e dizer quem somos. O homem não 
só é o único ser que precisa de vestuário 
para cobrir a própria vulnerabilidade mas 
também o único que tem necessidade de 
narrar-se a si mesmo, «revestir-se» de his-

tórias para guardar a própria vida. O ho-
mem é um ente narrador, porque se desco-
bre se e enriquece com as tramas dos seus 
dias. Mas, desde o início, a nossa narração 
está ameaçada: na história, serpeia o mal”.

Nem todas as histórias são boas

 “Mas, enquanto as histórias utili-
zadas para proveito próprio ou ao serviço 
do poder têm vida curta, uma história boa 
é capaz de transpor os confins do espaço 
e do tempo: à distância de séculos, per-
manece atual, porque nutre a vida. Ocorre 
paciência e discernimento para descobrir-
mos histórias que nos ajudem a não perder 
o fio, no meio das inúmeras lacerações de 
hoje; histórias que tragam à luz a verdade 
daquilo que somos, mesmo na heroicida-
de oculta do dia a dia.”

A História das histórias

 “A Sagrada Escritura é uma His-
tória de histórias. Quantas vicissitudes, 
povos, pessoas nos apresenta! Desde o 
início, mostra-nos um Deus que é si-
multaneamente criador e narrador. Deus, 
através deste seu narrar, chama à vida as 
coisas e, no apogeu, cria o homem e a mu-
lher como seus livres interlocutores, ge-
radores de história juntamente com Ele,” 
ressalta Francisco na mensagem. “Não 
nascemos perfeitos, mas necessitamos de 
ser constantemente «tecidos» e «recama-
dos». A vida nos foi dada como convite 
a continuar a tecer a «maravilha estupen-

da» que somos. Neste sentido, a Bíblia é 
a grande história de amor entre Deus e a 
humanidade. No centro, está Jesus: a sua 
história leva à perfeição o amor de Deus 
pelo homem e, ao mesmo tempo, a histó-
ria de amor do homem por Deus. Assim, 
o homem será chamado, de geração em 
geração, a contar e fixar na memória os 
episódios mais significativos desta Histó-
ria de histórias: os episódios capazes de 
comunicar o sentido daquilo que aconte-
ceu. Jesus falava de Deus, não com dis-
cursos abstratos, mas com parábolas, bre-
ves narrativas tiradas da vida de todos os 
dias. Aqui a vida se faz história e depois, 
para o ouvinte, a história se faz vida: tal 
narração entra na vida de quem a escuta e 
a transforma.”

Uma história que se renova

 “A história de Cristo não é um 
patrimônio do passado; é a nossa história 
sempre atual. Depois que Deus se fez his-
tória, toda a história humana é, de certo 
modo, história divina. Cada história hu-
mana tem uma dignidade incancelável, 
por isso, a humanidade merece narrações 
que estejam à sua altura, àquela altu-
ra vertiginosa e fascinante a que Jesus a 
elevou. Cada um de nós conhece várias 
histórias que perfumam de Evangelho: 
testemunham o Amor que transforma a 
vida. Estas histórias pedem para ser par-
tilhadas, contadas, feitas viver em todos 
os tempos, com todas as linguagens, por 
todos os meios.”

Uma história que nos renova

 O Papa conclui a mensagem fri-
sando que “em cada grande história, entra 
em jogo a nossa história. Ao mesmo tem-
po que lemos a Escritura, as histórias dos 
Santos e outros textos que souberam ler a 
alma do homem e trazer à luz a sua bele-
za, o Espírito Santo fica livre para escre-
ver no nosso coração, renovando em nós a 
memória daquilo que somos aos olhos de 
Deus. Quando fazemos memória do amor 
que nos criou e salvou, quando colocamos 
amor nas nossas histórias diárias, quando 
tecemos de misericórdia as tramas dos 
nossos dias, nesse momento estamos mu-
dando de página. Já não ficamos atados a 
lamentos e tristezas, ligados a uma me-
mória doente que nos aprisiona o coração, 
mas, abrindo-nos aos outros, abrimo-nos 
à própria visão do Narrador. Com o olhar 
do Narrador, o único que tem o ponto de 
vista final, aproximamo-nos depois dos 
protagonistas, dos nossos irmãos e irmãs, 
atores juntamente conosco da história de 
hoje. Sim, porque ninguém é mero figu-
rante no palco do mundo; a história de 
cada um está aberta a possibilidades de 
mudança. Confiemo-nos a uma Mulher 
que teceu a humanidade de Deus no seio 
e, diz o Evangelho, teceu tudo o que a ela 
acontecia. A Virgem Maria tudo guardou, 
meditando-o no seu coração. Peçamos sua 
ajuda, a ela que soube desatar os nós da 
vida com a força suave do amor.”

 A Paróquia São Pio X recebeu, 
na manhã do domingo, 5 de janeiro, seu 
novo administrador paroquial, o Padre 
Adeilson Carlos da Silva. O sacerdote 
da Congregação dos Missionários do Sa-
grado Coração (MSC), que administra a 
paróquia do Bairro Ipiranga, estava na 

Paróquia São Pedro de Alcântara, em São 
Gonçalo (RJ) e assume agora essa nova 
missão em Juiz de Fora.
 A Santa Missa de posse foi presi-
dida pelo Vigário Geral da Arquidiocese, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula; con-
celebrada pelo superior da Congregação, 
Padre Valentim Fagundes de Meneses, 

MSC; e ainda pelos Padres Francisco, 

MSC (vigário paroquial); Bruno, MSC; 

Rafael, MSC; e Padre Magno Luiz da Sil-

va, MSC, que estava atuando na paróquia.

 Padre Adeilson ressaltou a ale-

gria ao assumir este novo trabalho com 

essa porção do Povo de Deus. “Pra mim 

o espírito e o sentimento que vem no co-

ração é de muita alegria e disponibilida-
de, para estar trabalhando com o povo de 
Deus nessa paróquia e também na Arqui-
diocese de Juiz de Fora, onde fui muito 
bem recebido. Que Deus possa continuar 
nos abençoando, nos fortalecendo, ani-
mando nossa vida, para que possamos 
cada dia mais continuar dando testemu-
nho do Reino e da presença de Deus no 
meio do seu povo aqui na terra. “

 Depois de um ano, deixa a Paró-

quia o Padre Magno Luiz. A celebração de 

despedida foi realizada na última sexta-

-feira (3). O sacerdote falou do tempo fru-

tuoso que esteve à frente da comunidade. 

“Minha congregação me convocou para 

uma nova missão, nós estamos abrindo 
uma nova área missionária na diocese de 
Itumbiara (GO) e eu, junto com o diáco-
no Fábio Júnior, fomos convocados para 
essa equipe missionária. Quero agradecer 
a Deus por esse tempo que passei aqui em 
Juiz de Fora, de modo especial a acolhida 
de Dom Gil para comigo, de todo o clero 
da Arquidiocese. Também agradecer o ca-
rinho de cada paroquiano da Paróquia São 

Pio X, todos os trabalhos, as atividades, 

sobretudo o tempo de convivência.” 

 A Matriz São Pio X fica na Rua 

Walter Nascimento Campos, 20 – Bairro 

Ipiranga. A paróquia é composta ainda 

por outras dez comunidades.

PARÓQUIA SÃO PIO X RECEBE NOVO ADMINISTRADOR PAROQUIAL

Posse aconteceu na Catedral de São Sebastião e a Santa Missa celebrada na quadra do Colégio Imaculada Conceição - Foto: Danielle Quinelato 

Foto  - Paróquia São Pio X 
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 O 2º Sínodo Arquidiocesano, 

que acabou de ser aberto, tem como fina-

lidade promover o anúncio do Evangelho 

“pelas ruas e sobre os telhados”, isto é, 

da forma mais ampla, mais eficaz e mais 

completa possível, como se pode enten-

der. Isso só pode alegrar a comunidade 

arquidiocesana reunida em torno de seu 

pastor, o Sr. Arcebispo Metropolitano. 

Esta carta que envio pretende, além de 

manifestar a alegria pelo sínodo, apre-

sentar algumas humildes ponderações no 

intuito de colaborar. Não pertenço a ne-

nhuma instituição do sínodo, mas, creio, 

não estou dispensado de manifestar-me.  

Bento XVI escreveu quando da procla-

mação do Ano da Fé (2012):

 “Sucede não poucas vezes que 

os cristãos sintam maior preocupação 

com as consequências sociais, culturais e 

políticas da fé do que com a própria fé, 

considerando esta como um pressuposto 

óbvio da sua vida diária. Ora um tal pres-

suposto não só deixou de existir, mas fre-

quentemente acaba até negado. Enquan-

to, no passado, era possível reconhecer 

um tecido cultural unitário, amplamente 

compartilhado no seu apelo aos conteú-

dos da fé e aos valores por ela inspirados, 

hoje parece que já não é assim em gran-

des sectores da sociedade devido a uma 

profunda crise de fé que atingiu muitas 

pessoas” (Carta Apostólica Porta fidei, 

2).

 O mesmo pensamento foi ex-

presso pelo Papa Francisco em seu re-

cente Discurso à Cúria Romana para as 

felicitações natalinas (22-12-19):

 “Hoje, já não somos os únicos 

que produzem cultura, nem os primeiros 

nem os mais ouvidos. Por isso precisa-

mos duma mudança de mentalidade pas-

toral, o que não significa passar para uma 

pastoral relativista. Já não estamos num 

regime de cristandade, porque a fé – es-

pecialmente na Europa, mas também em 

grande parte do Ocidente – já não consti-

tui um pressuposto óbvio da vida habitu-

al.”

 Todos sabemos o quão é impor-

tante refletir sobre as consequências da 

fé e estimular o seu alcance prático em 

âmbito pessoal e comunitário, eclesial e 

político. Mas, como bem notou o Bento 

XVI, muitas vezes nosso pensamento e 

nossa fala, bem como nossos documen-

tos, partem do pressuposto de que a fé é 

algo óbvio. 

 É verdade que na nossa Améri-

ca Latina a secularização e o fenômeno 

do ateísmo não têm os índices dos países 

da Europa ocidental. Muitas pessoas de 

nossas comunidades vivem a fé em sua 

simplicidade e sem questionamentos. No 

entanto, aqui também cresce o número 

dos que não creem no mistério cristão. 

Principalmente entre os intelectuais, há 

mesmo quem considera a fé cristã como 

algo que pertence a uma etapa ultrapas-

sada da cultura. Atente-se também para 

o politeísmo dos valores e das crenças, 

que é a marca constitutiva da era que al-

guns chamam de tarda modernidade ou 

pós-modernidade. Entre os próprios cató-

licos, as bases da fé não estão bem assen-

tadas em muitos casos. Se podemos dizer 

isso da minoria de católicos que partici-

pa das missas dominicais, que dizer da 

maioria que ocasionalmente aparece nas 

nossas igrejas?

 Os tempos atuais pedem criati-

vidade no anúncio do Evangelho, como 

bem reconhece o sínodo. Pedem também 

a capacidade do diálogo e a coragem de 

apresentar as razões de nossa esperança 

(cf. 1Pd 3,15). O proselitismo não ajuda, 

o fundamentalismo não serve, mas vejo 

que temos de encontrar meios de anun-

ciar o Evangelho com a consciência de 

que a fé não é algo óbvio para um número 

crescente de pessoas.  

 A questão que levanto é a se-

guinte: o sínodo reservará algum espa-

ço para o anúncio àqueles para os quais 

a fé já não é um pressuposto? Dedicará 

algum espaço ao diálogo entre fé e razão, 

de modo especial a razão científica, que 

tem caracterizado amplamente o conhe-

cimento do nosso tempo? Muitos que se 

formam em ciências naturais, por exem-

plo, têm enorme dificuldade de aceitar a 

fé, seja porque não conseguem ver o que 

diz realmente a fé, seja porque assumem 

a metodologia das ciências naturais (que 

prescinde de Deus) como um pressuposto 

metafísico. 

Homenagem Especial

 Nasceu na cidade de São Paulo/SP, em 1956. 
Incorporou-se à Prelazia do Opus Dei aos 18 anos. Con-
ciliou os anos de formação universitária com a direção 
de diversas iniciativas para a formação da juventude. Foi 
diretor do clube juvenil Nautilus da Associação de Cultu-
ra e Educação (em São Paulo, de 1976 a 1983). Graduou-
-se em Direito Civil pela Universidade de São Paulo em 
1979. Inscreveu-se na Ordem dos Advogados do Brasil, 
seção São Paulo, em 1981. Iniciou os Cursos de Filosofia 
e Teologia no Studium Generale da Prelazia do Opus Dei 
no Brasil e concluiu os Estudos Institucionais de Teologia 
entre os anos 1983-1984, no Seminário Internacional da 
Prelazia do Opus Dei em Roma. Recebeu a Ordenação 
Sacerdotal das mãos de Santo Padre João Paulo II, na Ba-
sílica de São Pedro em Roma, no dia 2 de junho de 1985, 
juntamente com um numeroso grupo de diáconos. 
Obteve o Doutorado em Teologia Dogmática em 1987, 
em Roma, no Centro Acadêmico Romano da Santa Cruz, 
hoje Pontifícia Universidade da Santa Cruz. Ingressou 
como professor do Studium Generale da Prelazia do Opus 
Dei em 1985. Desde 1998 é Professor Extraordinário de 
Teologia Moral e Teologia Espiritual do mesmo Studium 
Generale. Desempenhou o seu ministério sacerdotal no 

atendimento de diversas atividades pastorais da Prelazia, 
especialmente entre jovens universitários e pais de famí-
lia. Foi capelão do Centro de Estudos e Atividades Cul-
turais (CEAC), em Brasília, de 1988 a 1994. Capelão do 
Centro Cultural Itaim, em São Paulo (entre 1994 e 1997), 
Capelão do Centro Cultural Mirador e Centro Cultural 
Porto Belo, em Porto Alegre, de 1997 a 2004. Também 
foi coordenador das atividades da Sociedade Sacerdotal 
da Santa Cruz em Brasília (1988-1994) e em Porto Alegre 
(1997-2004). Atualmente é Capelão do Centro Cultural 
Aclimação em São Paulo. Além do atendimento sacerdo-
tal das tarefas pastorais da Prelazia realizadas entre fiéis 
de todas as condições sociais, de 2004 a 2010 exerceu 
a função de Vigário Secretário da Delegação da Prelazia 
do Opus Dei em São Paulo. Desde 2010 desempenha o 
cargo de Diretor Espiritual da Prelazia no Brasil. Também 
é responsável pelas atividades formativas da Sociedade 
Sacerdotal da Santa Cruz: o Curso de Atualização para 
Sacerdotes e da organização de encontros de reflexão e 
retiros espirituais para sacerdotes diocesanos. Sua orde-
nação episcopal ocorreu em 29 de junho de 2014 na Cate-
dral Metropolitana de São Paulo (Catedral da Sé), mesma 
data de sua posse canônica.

Dom Carlos Lema Garcia 
Bispo Auxiliar de São Paulo

TEXTO DO SÍNODO: CARTA ENVIADA À COMISSÃO ORGANIZADORA DO 2º SÍNODO - PARTE 1
Pe. Elílio de Faria Matos Júnior


