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RETIRO SINODAL DO CLERO REÚNE PADRES NO CEFLÃ
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Dom Gil realiza Visita Pastoral 
em paróquias de Juiz de Fora 
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SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Segunda Sessão Sinodal aconteceu no Seminário Arquidio-
cesano Santo Antônio. Na ocasião, os participantes fizeram 
um apronfudamento na fé com momentos de oração e for-
mação.

Parte do clero realizou um aprofundamento da fé, refletindo sobre vocação, durante os dias de encontro.  Arcebispo acompanhou as atividades - Foto: Danielle Quinelato

Sessão Sinodal aconteceu no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio - Foto : Danielle Quinelato
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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

 Em fase de Coronavírus , COVID-19,  devemos ouvir os 
conselhos e acatar as ordens das autoridades legitimamente cons-
tituídas. Elas têm a missão divina, por exemplo, de nos orientar 
sobre o que fazer diante de flagelos como a pandemia que enfren-
tamos agora. O Apóstolo São Paulo escreve que “todos devem 
sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade 
que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele 
estabelecidas” (Romanos 13,1). De fato, em momentos graves, 
como o presente, Deus sempre usou das autoridades para falar 
com as pessoas. É preciso que o cristão esteja atento a voz de 
Deus, pois neste caso - momento de epidemia -, “aquele que se 
rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus 
instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre 
si mesmos” (Romanos 13,2). Em suma, em momentos como este, 
trazem a condenação não só sobre si, mas sobre todos os que estão 
ao seu redor, no planeta, a nossa casa comum.
 É bom que fique bem claro, na cabeça e no coração dos 
fiéis, o que São Paulo diz da autoridade: “é serva de Deus para o 
seu bem” (Rm 13, 4) e que “é necessário que sejamos submissos 
às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma pu-
nição, mas também por questão de consciência” (Rm 13,6). 
 Quanto às autoridades sanitárias, o autor do livro do 
Eclesiástico, diz para honrar “o médico por causa da necessidade, 
pois foi o Altíssimo quem o criou” (Eclo 38,1). Explica que “toda 
a medicina provém de Deus” e que “a ciência do médico o eleva 
em honra; ele é admirado na presença dos grandes”; e que o “Se-
nhor fez a terra produzir os medicamentos: o homem sensato não 
os despreza” (cf. Eclo 38, 2-4). São palavras e conselhos de Deus 
que fazem necessários retomar neste momento para que as pesso-
as não “brinquem” com a doença fazendo pouco das orientações 
das autoridades. O auto do Eclesiástico insiste que Deus “deu-lhes 
a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas; e dela 
se serve para acalmar as dores e curá-las” (cf. Eclo 38, 6-7a). 
 O autor sagrado eleva o trabalhos dos farmacêuticos e 
fala que é um trabalho perene, necessário enquanto vida huma-
na houver sobre a terra: “o farmacêutico faz misturas agradáveis, 
compõe unguentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará, até 
que a paz divina se estenda sobre a face da terra” (cf. Eclo 38, 7b-
8). 

 Portanto, em fase de Coronavírus COVID-19 e tempo de 

Quaresma o Senhor Deus nos envia um bilhete de pai: “Meu filho, 

se estiveres doente não te descuides de ti, mas ora ao Senhor, que 

te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu co-

ração de todo o pecado” (Eclo 38,9-10). Acatem os conselhos das 

autoridades, pois  Cristo afirma que o poder da autoridade vem do 

alto. Ele falou a Pilatos: “Não terias poder algum sobre mim, se 

não te fosse dado do alto” (Cf Jo 19, 11a).

OBEDECER AS ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDA-
DES EVITA O  CORONAVÍRUS - COVID-19 

Padre Antônio Camilo de Paiva

 A Igreja Católica realiza anualmente a 
Campanha da Fraternidade (CF),  uma iniciativa 
que coloca em pauta tempáticas a fim de ampliar a 
reflexão da sociedade sobre o assunto em questão.  
Neste ano a CF traz o tema “Fraternidade e vida: 
dom e compromisso” e o lema “Viu, sentiu compai-
xão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34), além de Santa 
Dulce dos Pobres no Cartaz Oficial.
 Em nossa Arquidiocese, a Campanha da 
Fraternidade deste ano foi apresentada à imprensa 
no dia 21 de fevereiro, no prédio da Cúria Metro-
politana. Na ocasião, Dom Gil Antônio Moreira, o 
Secretário Executivo da Pastoral Arquidiocesana, 
Padre Everaldo José Sales Borges, o Vigário Epis-
copal para o Mundo da Caridade, Padre Geraldo 
Dondici Vieira, e o Vigário Episcopal para Educa-
ção, Comunicação e Cultura, Padre Antônio Camilo 
de Paiva, abordaram o assunto.
 O Arcebispo Metropolitano iniciou recor-
dando os jornalistas sobre o significado Quaresma, 
marcado justamente pela CF e a amplitude do con-
vite feito para a campanha. “Quaresma é tempo de 
conversão. A Campanha da Fraternidade propõe 
uma mudança de vida, mas é também uma conver-
são social, dado que nós temos problemas no meio 
social para resolver, problemas que causam grandes 
prejuízos à dignidade humana. Ela não fala apenas 
para os católicos,  fala para toda a sociedade, por 
isso o tema da campanha é nunca é um tema confes-
sional.”
 Dom Gil explicou ainda o propósito da 
Campanha da Fraternidade 2020. “Baseado na pa-
rábola do Bom Samaritano, que Jesus nos contou, 
queremos sensibilizar a todos para que olhem ao 
seu redor, onde há pessoas sofrendo e façam como 
o Bom Samaritano. A Campanha quer despertar a 
atenção  para os pobres e sofredores, para termos  
sensibilidade, compaixão e uma atitude proativa de 
cuidar daqueles que necessitam de nós.”
 Padre Dondici reafirmou o convite para a 

conversão através do cuidado com o outro e apre-
sentou o trabalho do Vicariato para o Mundo da 
Caridade. ” O Vicariato da Caridade reúne, animan-
do, sustentando e organizando,  os vários grupos de 
ação caritativa da arquidiocese. São mais de 100 
grupos. São milhares de pessoas em Juiz de Fora, 
sendo bons e boas samaritanas, cuidando dos mais 
pobres. O que os grupos fazem nos convidam a fa-
zer algo, todos podem fazer.”
 Padre Everaldo avalia o tema como de 
grande ajuda para o trabalho de pastorais do campo 
da caridade. “A Campanha da Fraternidade ajuda as 
pastorais a ampliarem seu trabalho também, reforça 
aquelas que já estão trabalhando na área do cuidado 
com a vida e ajuda a abrir o olhar e ver um leque de 
possibilidades muito grande para cuidar da vida.” 
 Padre Camilo falou a respeito do papel dos 
cristãos que também é destaque na temática da cam-
panha. “A vida é um dom, é uma felicidade, mas 
ninguém pode viver de forma irresponsável. Nin-
guém vem nesse mundo e vai embora do nada. Eu 
sou responsável pelo outro e o outro por mim. Então 
a vida é dom e também compromisso.”
  Na coletiva à imprensa, Dom Gil também 
falou sobre alguns trabalhos realizados na arquidio-
cese em prol dos mais necessitados. Dentre eles, o 
arcebispo destacou o Instituto Padre João Emílio, 
que oferece ações no âmbito da Proteção Social Bá-
sica e atende ao território correspondente ao muni-
cípio de Juiz de Fora, a Fundação Maria Mãe, que 
busca amparar, promover e recuperar adultos caren-

tes desabrigados em Juiz de Fora, a Fazenda da Es-

perança  uma comunidade terapêutica que atua no 

processo de recuperação de pessoas que buscam a 

libertação de seus vícios, principalmente do álcool 

e das drogas, e a Sociedade São Vicente de Paula, 

um movimento presente também nas cidades do in-

terior que realiza iniciativas destinadas a aliviar o 

sofrimento dos pobres.  

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 É APRESENTADA 
EM COLETIVA DE IMPRENSA

Coletiva aconteceu no prédio da Cúria Metropolitana - Foto: Danielle Quinelato
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

 Preparado pelas comissões orga-
nizadoras, realizado, sem pressa, com reu-
niões e celebrações variadas e frequentes 
durante um ano e meio, o I Sínodo Arqui-
diocesano de Juiz de Fora foi aberto a 13 
de dezembro de 2009 e concluído na festi-
va celebração de Santo Antônio, Padroeiro 
da Arquidiocese, a 13 de junho de 2011.
         A conclusão das sessões organi-
zativas, contudo, não correspondeu à pa-
ralização das atividades sinodais, uma 
vez que se decidiu que o espírito sinodal 
e missionário deveriam ser a marca de 
nossa vida eclesial. Após a publicação do 
Documento Sinodal com metas assumidas 
generosamente por todos, o Pastor Arqui-
diocesano se comprometeu a empreender 
revisões de dois em dois anos, em cada 
forania, com o objetivo de verificar a boa 
aplicação das decisões e revitalizá-las. O 
Documento Sinodal indicou quatro hori-
zontes para a vida eclesial que foram: 1) 
Vida e Família; 2) Paróquia, comunidade, 
movimentos; 3) Missão que parte do olhar 
para os pobres; 4) Formação, educação 

da fé para os discípulos -missionários.
         As revisões bianuais foram muito 
importantes para a revitalização da vida 
pastoral, do espírito sinodal e do ardor 
missionário. Mostraram também os pon-
tos fracos, o maior ou menor espírito apos-
tólico de padres e leigos, e a necessidade 
de conversão. Foi definido como lema do 
Sínodo: “Arquidiocese de Juiz de Fora, 
uma Igreja sempre em Missão” e como 
tema bíblico: “Fazei discípulos meus” 
(Mt. 28, 20). Foi composta a Oração e o 
Hino do Sínodo amplamente utilizados 
em todo o tempo das sessões sinodais, 
em todo o território arquidiocesano com 
suas 90 paroquias e centena de comu-
nidades. Em cada igreja foi exposto um 
baner com os dizeres: “Estamos em Sí-
nodo Arquidiocesano”. Palavra do Pastor
         Ao dar início ao II Sínodo de nossa Ar-
quidiocese juiz-forana, recordemos alguns 
acenos da caminhada de nossa Igreja Parti-
cular na última década, quando a iniciamos 
celebrando o I Sínodo Arquidiocesano.
         A missão da Igreja, e, por conse-

quência, de seus Pastores, é levar Cristo 
a todos e todos a Cristo. O fim de toda 
pastoral é fazer com que Cristo seja cada 
vez mais conhecido, amado, ouvido e 
acolhido. Ser missionário é o resultado 
da união pessoal e amorosa com Cristo, 
a plena confiança na sua palavra, atender 
aos seus acenos para que o mundo nele 
creia e todos vivam como ele ensinou. 
Como afirmou São João Paulo II, toda a 
pastoral da Igreja é programada tendo em 
vista a santidade, reforçando mesmo que o 
papel dos bispos é este: Convidar os cris-
tãos a serem santos, pois a santidade é a 
plenitude do ser humano. (cf Novo Mil-
lenium Ineunte). Na unidade dos filhos 
da Igreja, caminho de santidade pastoral, 
está expressa a força do mandamento do 
Senhor: “Amai-vos uns aos outros, como 
eu vos tenho amado. Nisto conhecerão 
que sois meus discípulos” (Jo. 13, 34-35).
         Concretamente, tudo se realiza pelo 
impulso que o Senhor deu aos seus dis-
cípulos, ao momento da Ascensão: Ide 
fazer discípulos entre todas as nações 

e batizai-os em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo, ensinando-lhes a ob-
servar tudo o que eu vos ordenei. Eis 
que estarei convosco até o fim dos tem-
pos (Mt. 28, 19-20). Como é consolador 
para um Pastor ouvir esta ultimíssima 
palavra do Senhor: estarei convosco!  
Para isso, ouvindo os apelos do Espírito 
pela voz do Concílio Vaticano II, do feliz 
Magistério dos Sucessores de Pedro destes 
tempos da graça, vivamente reforçado na 
atualidade pelo Papa Francisco, temos ten-
tado desenvolver o espírito sinodal, aten-
tos ao seu sentido etimológico, caminhar 
juntos, desenvolvendo ao máximo o espí-
rito missionário, ou seja, uma Igreja em 
saída, com olhos para as periferias não só 
geográficas, mas também as existenciais.
Neste sentido, a sintonia com a CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil), sobretudo suas Diretrizes Ge-
rais da Ação Evangelizador, têm sido 
centrais na organização e nossa vida e 
ação pastoral, porquanto significam ca-
minho de unidade e de colegialidade.

 Aconteceu, no dia 10 de feverei-
ro, a primeira reunião da Província Eclesi-
ástica de Juiz de Fora,  neste ano de 2020. 
Participaram da reunião o Arcebispo Me-
tropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil An-
tônio Moreira, o Bispo de São João Del 
Rei, Dom José Eudes Campos do Nas-
cimento e o novo Bispo de Leopoldina, 
Dom Edson José Oriolo dos Santos. Pa-
dres que auxiliam os Bispos nos trabalhos 
das dioceses também estiveram presentes. 
 O Arcebispo de Juiz de Fora des-
tacou a importância do Encontro e tam-
bém a preparação para a Novena de Natal 
de 2020, que é realizada em conjunto pe-
las dioceses. “ A Província Eclesiástica de 
Juiz de Fora é composta por Leopoldina, 
São João Del Rei e Juiz de Fora. Reuni-
mo-nos 4 vezes por ano e esta é a primeira 

de 2020. Tivemos como ponto central a 
preparação para a Novena de Natal, pen-
sando no Natal deste ano, que acontece-
rá, mais uma vez, em nível de Província. 
Como nas experiências dos anos anterio-
res, decidimos que a Novena será comum 
em uma parte e específica em outra. Co-
muns são a oração inicial, apresentação, 
os temas bíblicos e a oração final. As re-
flexões dos 9 dias da Novena serão feitas 
por cada diocese, segundo a sua realidade. 
No nosso caso, como estamos celebrando 
o Sínodo Arquidiocesano, este estará pre-
sente em nossa reflexões específicas. ” O 
Pastor falou também sobre a importância 
de pensar na Novena desde o início do 
ano.  “A composição da Novena de Natal 
é muito importante, pois ela atinge muitas 
famílias, não somente aquelas que vão à 

Igreja, mas aquelas que não têm condi-
ções, ou que não participam intensamente 
da vida das comunidades.” 
 Para Dom José Eudes, o momen-
to foi uma oportunidade de propor ideias 
e fazer uma avaliação sobre como as 
províncias estão caminhando.  “Bastante 
proveitosa a nossa reunião da província. 
Traz, assim, as ideias e propostas de como 
caminhar juntos, Diocese de São João Del 
Rei, Leopoldina e Arquidiocese de Juiz 
de Fora. Realmente essa grande troca de 
experiências é muito forte. Ficou para nós 
um pouquinho da avaliação da caminha-
da , do que vem acontecendo na vida de 
nossas dioceses, sobre tudo da campanha 
da fraternidade, (onde pudemos) per-
ceber que as  Dioceses estão abraçando 
com estudos , caminhadas penitenciais. 

Uma grande experiência, sobre tudo, na 
proposta ao serviço da vida, baseando no 
exemplo da Santa Irmã Dulce. ” O Pastor 
de São João Del Rei destacou que o ano 
de 2020 será um ano de comemorações 
para a Diocese. “Nós estamos destacando 
em nossa diocese os 60 anos de criação e 
fundação, onde no dia 21 de maio, estare-
mos iniciando esta celebração na vida das 
nossas foranias .  Ao longo de todo ano, 
(estaremos) preparando as  grandes festi-
vidades para comemorarmos o Jubileu de 
Diamante da diocese e também meus 25 
anos de vida Sacerdotal, sobre tudo dia 18 
de abril, em São João Del Rei com uma 
grande celebração e nas paróquias por 
onde passei exercendo a missão sacerdo-
tal.”

REUNIÃO DA PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA ACONTECE EM JUIZ DE FORA

Comissão apresentou as diretrizes para o ano de 2020- Foto: Elias Arruda

Passos de Nossa Caminhada Sinodal - Parte II
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 Aconteceu no sábado (7), a Missa 
do Encontro Anual de Casal Responsável 
de Equipe (EACRE) da Região Minas 1, 
composta por casais de Juiz de Fora, Bar-
bacena e São João Nepomuceno. A Missa 
celebrada pelo Arcebispo Dom Gil Antô-
nio Moreira começou às 18h30. Centenas 

de casais lotaram a Catedral Metropolita-
na, a organização calcula que 140 casais 
participaram do encontro e, aproximada-
mente, 400 casais estiveram na Missa no 
sábado.
 Para o Diácono André Luiz Pe-
reira Machado, responsável pela região 
Minas 1,  juntamente com sua esposa Mi-
riam Raquel Piazzi Machado, falou sobre 
o momento emocionante da Missa conhe-
cida como “A Missa da Unidade”, por 
reunir responsáveis de equipes e casais do 
Movimento. “Tivemos um grande núme-
ro de casais na Catedral. Nas Missas que 
realizamos, pedimos aos casais que façam 
um gesto concreto e nesta, nós sugerimos 
que se fizesse uma coleta  de material de 
higiene e escolar, que foram doados para a 
Obra do Apostolado de Santa Edwiges, na 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Para 
a nossa surpresa, tivemos uma quantidade 

imensa de doações, isso foi muito rico.”
 O casal responsável pela Super-
-Região Brasil das Equipes de Nossa Se-
nhora, Lucilene Pereira e Nelson Pereira, 
da Arquidiocese de Goiânia (Goiás), esti-
veram no encontro em Juiz de Fora. Para 
Lucilene, o momento foi importante para 
um aprofundamento dos participantes 
com o movimento. “Este encontro tem o 
objetivo de animar os casais na missão, 
fazer com que eles levem as orientações 
do movimento a todos os equipistas de 
base. Para nós é uma  alegria e um privi-
légio participar destes encontros por todo  
o Brasil. Estivemos em oito dos 67 EA-
CRES que aconteceram de Janeiro a Mar-
ço pelo país.”  Segundo Nelson Pereira, os 
problemas enfrentados pelas famílias são 
temas constantes nos EACRES. “Estamos 
com um problema enorme no sentido de 

desvalorização da família, e nós trabalha-
mos a espiritualidade conjugal que reflete 
na família brasileira. Hoje, no Brasil, so-
mos aproximadamente 26 mil casais que 
trabalham também essa espiritualidade 
conjugal, abordando as famílias e essa va-
lorização”
 Para Dom Gil, o momento é mo-
tivo de graça para a Arquidiocese de Juiz 
de Fora, que possui diferentes grupos de 
Equipe de Nossa Senhora, em atuação em 
seu território. “Nossa Arquidiocese, pela 
graça de Deus, possui muitas equipes de 
Nossa Senhora. São equipes de famílias 
que se reúnem para meditar a palavra e 
rezar, sempre inspiradas na figura de Ma-
ria, Nossa Senhora, que foi a mulher mais 
aberta a palavra de Deus e a primeira dis-
cípula do Senhor.”

 Na manhã do dia 8 de fevereiro, 
aconteceu a 11ª edição da Via-Sacra Jo-
vem, o tradicional encontro da juventude 
de toda a Arquidiocese de Juiz de Fora 
para juntos celebrar a Eucaristia e refazer 
a caminhada rumo ao Morro do Cristo, re-
fletindo sobre a Paixão de Nosso Senhor. 
 A celebração da Santa Missa foi 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, concelebrada 
por vários padres, e com a presença de 
diáconos e seminaristas. Estima-se que 
estiveram presentes 7 mil pessoas, muitos 
tiveram que se acomodar do lado de fora 
da igreja, em todo o seu entorno.
 O evento este ano foi chamado 
de “ Via-sacra Sinodal”, pois acontece em 
meio aos trabalhos do II Sínodo Arquidio-
cesano. Em vista disso, houve o mesmo 
lema da iniciativa pastoral: “Proclamai o 
Evangelho pelas ruas e sobre os telhados” 
(cf. Mt 10,27). Outro diferencial foram os 
testemunhos sobre Servo de Deus Guido 
Schäffer, contando assim sua história.
 Dom Gil explicou sobre as novi-
dades. “Nosso Sínodo fala sobre evangeli-
zar e santificar-se no mundo urbano. Nós 
temos um exemplo muito bonito, que é  o 
jovem Guido, que se santificou no meio da 
juventude, no mundo atual. Saber que nós 
podemos subir o morro da santidade, em 
qualquer situação, em qualquer cultura, 
então,é muito importante para nós vermos 

o exemplo de um jovem que buscou de 
fato a santidade.”
 Um dos padres presentes foi o 
Padre Miguel Campos, que está à frente 
da Pastoral Universitária e da Pastoral Vo-
cacional Arquidiocesana. Segundo ele, a 
Via-Sacra é uma ferramenta importante no 
processo de Evangelização. “Para se levar 
esse Jesus, é necessário o jovem perceber 
(aqui) a linguagem do dia. Para o sacer-
dote o momento da Via-Sacra deveria ser 
como um diálogo. “A pessoa ouve, olha 
a realidade do jovem, eles trazem no seu 
coração e nós levamos Jesus Cristo nesse 
diálogo de amor, nesse diálogo de filhos 
para com o pai, diálogo de irmão, de ami-
go,” explicou ele. 
 A jovem Marina, do Grupo Jo-
vem JUC (Jovens Unidos em Cristo), da 
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em 
Juiz de Fora, participou pelo terceiro ano 
e falou de sua satisfação com o momen-
to. “O evento reúne sempre muita gente. 
Nós vemos que é uma Arquidiocese muito 
movimentada em relação à juventude e, 
graças a Deus, é muito bom estar aqui e 
ter essa experiência, todo mundo em con-
junto para mostrar que realmente somos 
uma igreja viva.” 
 Durante a celebração, o Arcebis-
po falou sobre a importância do sínodo. 
Na homilia ele explicou como têm sido 
as atividades do ano sinodal e pediu a to-

dos para “caminharmos juntos.” O Pastor 
fez, aos presentes, o seguinte pedido: “não 
tenham medo!” Lembrou da necessidade 
que temos de estar com Jesus. “Juventude 
você é a luz do mundo mas para vocês ser 
a luz, você tem que estar ligado a usina 
central: Jesus.”  
 Ao final da celebração, Dom Gil 
chamou os familiares do Servo de Deus 
Guido Schäffer para darem testemunho. 
Sua mãe, Maria Nazareth França Schäffer, 
seu irmão, Maurício França Schäffer e 
um amigo, Eduardo da Silva Martins. 

Guido Shäffer, modelo para a juven-
tude

 Guido nasceu em 22 de maio de 
1974, na cidade de Volta Redonda (RJ). 
Filho de Guido Manoel Vidal Schäffer e 
de Maria Nazareth França Schäffer, desde 
o nascimento residiu com os pais na cida-
de do Rio de Janeiro, no bairro de Copa-
cabana.
 Cursou Medicina na Faculda-
de Técnica Educacional Souza Marques 
(1993 a 1998), no Rio de Janeiro. No ano  
em que se formava para medicina, iniciou 
o Grupo Fogo do Espírito Santo, com o 
Pe. Jorjão (grupo de oração da RCC, na 
Paróquia de Nossa Senhora da Paz, Ipane-
ma).
 Aproximou-se da pastoral da 

saúde quando trabalhava como médico, na 
Santa Casa de Misericórdia. Após retiro 
na Comunidade Canção Nova, conheceu 
as Irmãs da Ordem fundada por Madre 
Teresa de Calcutá (Missionárias da Ca-
ridade), a quem ofereceu seu trabalho, e 
começou a atender os pobres em situação 
de rua. Sobre a participação nestas obras 
de caridade, há relatos de curas inexplicá-
veis, de conversões e de moradores de rua 
que decidiram lutar contra os vícios.
 Chamado ao sacerdócio, foi 
acompanhado pelo Bispo Auxiliar do Rio 
de Janeiro, Dom Karl Josef Romer. Cur-
sou Filosofia (2002 a 2004) e Teologia 
(2006/2007) no Instituto de Filosofia e Te-
ologia do Mosteiro de São Bento do Rio 
de Janeiro. Como aluno externo, Guido 
conseguiu conciliar os estudos preparató-
rios para o sacerdócio com o apostolado 
que exercia como leigo.
 Em 2008, ingressou no Seminá-
rio São José (Rio de Janeiro) para cursar 
os dois últimos anos do curso de teologia, 
pois é necessário um período mínimo de 
vida no seminário para a ordenação sacer-
dotal.
 Em 01 de maio de 2009, com 
trinta e quatro anos de idade, Guido fale-
ceu vítima de uma contusão na nuca que 
gerou desmaio e afogamento, enquanto 
surfava, na praia da Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro.

VIA SACRA JOVEM CONCENTRA MULTIDÃO EM JUIZ DE FORA

Pais de Guido Shäffer, em processo de Canonização, estiveram neste momento de oração - Foto: Monalisa Lima

EACRE REÚNE CENTENAS DE CASAIS NA CATEDRAL METROPOLITANA

Encontro reuniu 400 casais na Catedral - 
Foto: Elias  Arruda
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 Uma Missa em Ação de Graças, 
realizada dia 1º de Fevereiro, no primei-
ro domingo do tempo quaresmal, marcou 
o fim da Visita Pastoral Sinodal de Dom 
Gil Antônio Moreira à Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima do Bairro Barbosa Lage. 
A Eucaristia, realizada na Comunidade 
Verbo Divino – Santo Arnaldo Janssen, 
foi concelebrada pelo Administrador Pa-
roquial, Padre Expedito Lopes de Castro, 
e contou com o auxílio do Diácono Márcio 
Ramos de Castro e dos seminaristas Mar-
cus Vinícius e José Roberto.
 A visita teve início no dia 27 de 
Janeiro. Durante o período, o Pastor presi-
diu Missas e momentos de oração, se reu-
niu com as lideranças locais e passou por 
todas as comunidades paroquiais. O Ecô-
nomo da Cúria Metropolitana, Padre Lio-
mar Rezende de Moraes, e o responsável 
pela Contabilidade da Mitra, José Dimas 
Rocha Sales, também passaram pela paró-
quia para elucidar questões financeiras e 
administrativas.
 Ao fim de sua passagem pela pa-
róquia, Dom Gil fez uma avaliação muito 
positiva, ressaltando o comprometimento 
e a organização dos sacerdotes e do diáco-
no permanente que estão à frente do traba-
lho. “Nos dá muita alegria de ver uma pa-
róquia bem organizada, com a dedicação 
dos dois padres, do diácono e de muitos 
leigos: vi muitos líderes leigos completa-
mente dedicados à obra da Igreja. Vejo que 
a paróquia tem seus desafios, mas também 
suas grandes vantagens. E a presença dos 

padres e irmãos verbitas aqui, durante 35 
anos, deixou uma marca forte de evangeli-
zação, de missão”, pontuou.
 O Arcebispo ainda explicou a im-
portância da visita pastoral. “É uma insti-
tuição da Igreja que o Bispo deve fazer em 
todas as paróquias, na medida do possível, 
para conviver com o povo mais de perto 
celebrando, fazendo reuniões, ouvindo e 
também dando as orientações que forem 
necessárias. Também há a convivência 
com os padres e a parte administrativa, de 
analisar o arquivo e os livros paroquiais”. 
Para o Pastor, a iniciativa se reveste de, 
ainda mais importância, quando realizada 
no contexto do II Sínodo Arquidiocesano. 
“O Sínodo é um instrumento que procura, 
através da união de todas as forças vivas 
da Igreja, analisar como estamos andan-
do, procurando melhorar o nosso trabalho 
evangelizador. É uma revisão, e a procura 
de novos caminhos de evangelização para 
melhorar a atuação da Igreja na cidade, 
com todos os seus desafios e vantagens”, 
finalizou.
 O Administrador Paroquial, Pa-
dre Expedito, afirmou que a visita de Dom 
Gil levou uma mensagem de esperança e 
força aos paroquianos. Além disso, tam-
bém ressaltou a continuidade, nos últimos 
14 meses, do bom trabalho feito pelos 
missionários do Verbo Divino. “Procura-
mos dar continuidade a esse trabalho, apri-
morando as nossas atividades, formando 
ainda mais os nossos agentes de pastoral. 
Considero que é uma paróquia muito espe-

cial e estamos felizes de termos a oportu-
nidade de exercemos aqui o nosso minis-
tério, ao lado desse povo maravilhoso que 
nós muito amamos”, finalizou o sacerdote, 
que é auxiliado pelo Vigário Paroquial, 
Padre Nilo Sérgio Franck Junior.
 Durante a passagem pela pa-
róquia da Zona Norte de Juiz de Fora, o 
Arcebispo Metropolitano visitou também 
as dependências do Monastério Santa Ma-
ria Mãe de Deus, da Obra dos Pequenos 
Monges do Pater Noster. A experiência 
de rito Melquita, de responsabilidade do 
Frei Flávio Henrique de Castro, pmPN e 
que abriga jovens consagradas, deve ser 
regularizada canonicamente em relação à 
Eparquia Nossa Senhora do Paraíso.

Visita Pastoral na Paróquia Nos-
sa Senhora de Lourdes

  
 Na noite do dia 6 de Fevereiro, 
foi celebrada na Matriz da Paróquia Nos-
sa Senhora de Lourdes a missa de encer-
ramento da visita Pastoral-Sinodal feita 
pelo Arcebispo Metropolitano. O 
Pastor esteve na paróquia nos dias 5 e 6 de 
março, percorrendo as sete comunidades, 

realizando reuniões com os membros dos 
conselhos e conhecendo melhor a realida-
de do local. Além disso, juntamente com 
os padres Gil Condé e Edson Antônio So-
ares da Costa, ele teve a oportunidade de 
manifestar sua solidariedade às famílias 
atingidas pela enchente do Rio Paraibuna 
no Bairro Industrial. Visitando as casas, 
ele abençoou as famílias, rezando por cada 
uma. 
 Muito satisfeito, Dom Gil falou 
sobre o trabalho realizado. “Termino essa 
visita dando ação de graças, dando teste-
munho de que vi uma paróquia muito bem 
organizada, de um povo muito feliz, entu-
siasta por Jesus, muito presente na igreja.”
 Segundo Pe. Gil Condé, pároco 
local, foi cumprida uma programação in-
tensa e toda visita foi bastante proveitosa. 
“Reunimos o administrativo, o pastoral, 
com agentes de pastoral... Fico muito fe-
liz. Celebramos a missa de encerramento 
com a presença de muitos fiéis e eu só te-
nho a agradecer.”
 Dom Gil encerrou o momento 
agradecendo aos padres, ao Diácono Nel-
son Colares e a todos os leigos que com-
põe os a vida da Igreja da paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes. “Desejo que Deus 
continue os abençoando, para que possam 
crescer e ser um povo cada vez mais  mis-
sionário, trazendo os desaminados para a 
Igreja, aumentando não só o número mas 
a qualidade no nosso coração”, estimou o 
Arcebispo. 

 No dia 17 de fevereiro, o Seminá-
rio Arquidiocesano Santo Antônio acolheu 
seis novos vocacionados que comporão a 
Comunidade do Propedêutico, que é o pe-
ríodo inicial dos candidatos ao sacerdócio. 
Os jovens, oriundos das cidades de Juiz de 
Fora, Santos Dumont (MG) e Liberdade 
(MG), terão orientação formativa do Padre 
Welington Nascimento e serão acompa-
nhados de perto pelo Reitor do Seminário, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula.
 Enquanto Gabriel Lima de Pau-
la, Ronald Mendes Borges (ambos da 
Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
- Granjas Betânia), João Vitor Aparecido 
Lopes (Santuário Basílica Bom Jesus do 
Livramento - Liberdade/MG) e Rodrigo 
Luciano de Almeida Assis (Paróquia San-
ta Teresinha - Santa Terezinha) passaram 

pela experiência do DIVES em 2019, 
Antônio Gabriel Pires (Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida - Nossa Senhora Apa-
recida) e Katriel de Paula (Paróquia São 
Joaquim e Sant’Ana - Santos Dumont/
MG) frequentaram o Seminário Menor 
Bento XVI há algum tempo. 
 Durante o próximo ano, os pro-
pedeutas passarão por um período de dis-
cernimento vocacional. Viverão em local 
separado, no Seminário, e terão contato 
com temas filosóficos e teológicos, além 
de disciplinas como português, literatura, 
artes, latim e educação física. Serão res-
ponsáveis pelos serviços internos da casa 
e pela vida litúrgica da comunidade, sendo 
acompanhados por padres, professores, di-
retores espirituais e de estudo.
 “A formação do Propedêutico é 

uma formação preliminar, inicial, de aco-
lher o jovem no seminário, de conhecê-lo, 
conhecer a sua família, a sua realidade 
pastoral, de onde despertou a sua vocação. 
Conhecer esse jovem e fazer com que ele 
experimente Jesus de maneira mais próxi-
ma, discernindo de maneira mais profunda 
a sua vocação, o seu querer estar no semi-
nário e, quem sabe, se tornar um sacerdote 
da Igreja”, explica o Formador, Padre We-
lington.
 Segundo o Reitor do Seminário, 
Mons. Luiz Carlos, as etapas da forma-
ção compreendem as dimensões humano-
-afetiva, espiritual, intelectual e pastoral-
-missionária. “São rapazes que já tinham 
uma vida de engajamento nas paróquias e 
foram apresentados pelos párocos, o que 
é muito importante. Todos eles já têm ex-

periência pastoral e agora, aqui, começam 
esse período de aprofundamento. Eles vão 
estudar alguns conteúdos para reforçar 
tudo aquilo que já conhecem”, afirma.
 Ao final do período de discerni-
mento, o Conselho de Formação do Semi-
nário, presidido pelo Arcebispo Metropo-
litano, Dom Gil Antônio Moreira, analisa 
a caminhada de cada candidato e indica se 
ele está apto a passar para a outra etapa 
formativa, que é o curso de Filosofia.

DOM GIL REALIZA VISITA PASTORAL EM PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE 

Dom Gil durante a visita na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, bairro Barbosa Lage

JOVENS VOCACIONADOS SÃO ACOLHIDOS NA COMUNIDADE DO PROPEDÊUTICO 
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 Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, 
parte do Clero da Arquidiocese de Juiz de 
Fora participou de um Retiro Espiritual no 
Ceflã. O Encontro, realizado anualmente, 
contou com a presença de cerca da metade 
dos sacerdotes de nossa Igreja Particular.
 Neste ano, o responsável pelas 
pregações foi o Bispo Auxiliar de São 
Paulo (SP), Dom Carlos Lema Garcia, que 
conduziu as reflexões dentro do contexto 
do II Sínodo Arquidiocesano. As medita-
ções propostas, afirmou, dizem respeito 

ao ministério do sacerdote enquanto ex-
tensão do sacerdócio de Cristo. “Nós esta-
mos pensando na nossa vocação, na nossa 
missão, nas virtudes, nas condições para 
o sacerdote realizar bem o seu ministério, 
para que, durante o retiro, nós consiga-
mos uma renovação espiritual de cada um 
para depois caminharmos juntos. A ideia 
do Sínodo é sempre esse caminhar juntos, 
caminhar em direção a Deus. Primeiro os 
sacerdotes caminharem bem, junto de Je-
sus, e depois levarem o povo junto com 
eles nesse caminho.”
 Como sempre acontece, o Arce-
bispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, acompanhou todas as atividades. 
Para ele, o Retiro é um dos momentos 
mais importantes da vida do clero du-
rante o ano. “É quando os padres se co-
locam pessoalmente diante de Deus, com 
exclusividade; reservam quatro ou cinco 
dias apenas para rezar, meditar, agradecer, 

louvar ao Senhor e pedir as graças para o 
tempo que vem pela frente. Eu faço ques-
tão de estar presente para conviver nessa 
espiritualidade com o meu clero, dado que 
nós somos todos irmãos, caminhamos na 
mesma direção e o bispo tem uma fun-
ção, dada pela Igreja, de pai”. Para Dom 
Gil, se todo ano o afastamento espiritual 
é essencial, ele tem ainda mais valor neste 
ano sinodal. “Nós não queremos apenas 
renovar estruturas da Igreja. O que precisa 
renovar mesmo é o coração, para que nós 
possamos crescer sempre no amor a Deus 
e, amando a Deus, termos condições de 
evangelizar ainda melhor.”
 O Padre Fernando Augusto Mar-
tins da Silva participou pela segunda vez 
do Retiro do Clero, durante o qual vê a 
oportunidade de se reabastecer para o 
trabalho de todo o ano. “É uma necessi-
dade para nós, enquanto presbíteros, dar 
uma parada, respirar um pouco e estar aos 

pés do Senhor, ouvindo um pouco dele, 

abastecendo-nos para poder, fortalecidos 

espiritualmente, servir ao povo de Deus e 

ter uma força renovada para a nossa cami-

nhada.”

 E o recolhimento não é impor-

tante somente para os presbíteros recém-

-ordenados. O Padre Augusto Antônio da 

Silva, que completará 55 anos de sacer-

dócio em 2020 e que já participou de 48 

retiros espirituais em Juiz de Fora, sempre 

sentiu necessidade de uma pausa anual. 

“Sair um pouco da paróquia, sair um pou-

co daquela amarra do mundo. O retiro, so-

bretudo, é para retirar-se mesmo, fugir do 

ambiente normal, passar o dia com mais 

oração, com mais cautela. Ele nada mais é 

que esse aconchego de Deus, para depois 

voltarmos para casa e ser instrumento dele 

para o povo.”

 Nos dias 29 de Feveiro e 01 de 
março, aconteceu o Primeiro Retiro Si-
nodal para Leigos. Representantes das 45 
paróquias de Juiz de Fora estiveram pre-
sentes para dois dias de aprofundamento 
formativo e espiritual no Centro de For-
mação de Liderança Cristã (Ceflã).
 Cerca de 70 leigos participaram 
deste momento, agora chamados leigos 
sinodais, dando, assim, mais um passo 
na realização do II Sínodo Arquidiocesa-
no. O evento teve o objetivo de ajudar os 
leigos a aprofundar, na fé, na oração, na 
meditação, o sentido do Sínodo.
 Para o Coordenador da Comis-
são do II Sínodo Arquidiocesano e Secre-
tário-executivo de Pastoral, Padre Eve-
raldo José Sales Borges, os participantes 
do Retiro foram inseridos em um novo 

ritmo para ajudar a compor as equipes pa-
roquiais, constituídas pelos padres e mis-
sionários sinodais “Vamos devagarinho 
formando as pessoas na espiritualidade e 
no conhecimento. E elas, voltando para 
as suas paróquias, vão constituir equipes 
cada vez mais fortes, melhor estruturadas 
e maiores, para celebrar e tocar aquilo que 
vão ser as conclusões sinodais, adiante”, 
explicou Pe. Everaldo.
 A partir do lema sinodal, “Pro-
clamai o evangelho pelas ruas e sobre os 
telhados” (cf. Mt 10,27), foram realizadas 
palestras. A primeira delas foi proferida 
por Elton Firmino, membro da Comissão 
do II Sínodo, sobre a saída em missão 
para proclamar o evangelho. “Nessa pri-
meira palestra motivamos os participan-
tes a levar o anúncio de Jesus a todos os 

povos, independentemente do local ou da 
situação, perdendo o medo do anúncio”, 
explicou ele.
 Concluiu falando das expectati-
vas do evento, “esperamos que as pessoas 
sejam contagiadas por esse anúncio, por 
essa palavra. Que os participantes saiam 
desse Retiro motivados, para que a pala-
vra de Deus se dissemine por toda a nossa 
arquidiocese”.
 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
esteve presente no local no sábado (29 
de fevereiro) para a celebrar a renova-
ção das promessas batismais de todos os 

presentes. Em entrevista, Dom Gil falou 

da alegria de vivenciar o Primeiro Retiro 

Sinodal. “Estamos feliz de ver não só a 

participação desses nossos irmãos repre-
sentantes das paróquias, mas também o 
entusiasmo com que eles estão receben-
do as mensagens do sínodo, prontos para 
irem ser missionários de Jesus no lugar 
onde moram.”
 O Leigo Sinodal Luiz Gajardo, 
da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, 
conta seu aprendizado com o primeiro 
retiro. “Acho importante esse encontro 
porque dá força para a pessoa transmitir a 
Palavra, para acabar com o medo e levar 
a Igreja de dentro para fora. Expandir a 
Palavra de Deus e alcançar mais pessoas, 
porque, às vezes, guardamos a Palavra 
para nós e para nosso próximo. Temos 
que fazer essa Palavra chegar a quem não 
a escuta. É difundir e evangelizar.”

SACERDÓCIO DE CRISTO E II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 
SÃO TEMAS DO RETIRO DO CLERO 

PRIMEIRO RETIRO SINODAL PARA LEIGOS ACONTECE EM JUIZ DE FORA

Encontro aconteceu no Ceflã entre os dias 29 de fevereiro e 01 de março - Foto: Alan Daniel 
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              Contra a pandemia do Covid-19

Mensagem do Santo Padre

Resumo: Vatican News

 Confiar “a cidade, a Itália e o 
mundo à proteção da Mãe de Deus, como 
sinal de salvação e esperança” nesses 
“dias de emergência de saúde”. Este é o 
pensamento do Papa Francisco expresso 
na vídeomensagem para a missa que será 
celebrada, nesta quarta-feira (11/03), às 
19h locais, no Santuário do Divino Amor 
no anunciado dia de oração e jejum. 

 A ORAÇÃO DO PAPA

 Ó Maria, Tu sempre brilhas em 
nosso caminho como sinal de salvação 
e esperança. Nós nos entregamos a Ti, 
Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste 
associada à dor de Jesus, mantendo firme 

a Tua fé. Tu, Salvação do povo romano, 

sabes do que precisamos e temos a certeza 

de que garantirás, como em Caná da Ga-

liléia, que a alegria e a celebração possam 

retornar após este momento de provação.  

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos 

conformarmos com a vontade do Pai e a 

fazer o que Jesus nos disser. Ele que to-

mou sobre si nossos sofrimentos e tomou 

sobre si nossas dores para nos levar, atra-

vés da Cruz, à alegria da Ressurreição. 

Amém. Sob a Tua proteção, buscamos 

refúgio, Santa Mãe de Deus. Não despre-

zes as nossas súplicas, nós que estamos na 

provação, e livra-nos de todo perigo, Vir-

gem gloriosa e abençoada.

A MISSA DO PAPA E DO VIGÁRIO 
DE ROMA 

 O diretor da Sala de Imprensa 
da Santa Sé, Matteo Bruni, anunciou a 
participação espiritual do Papa Francis-
co na oração à Virgem, a cujos pés, em 
1944, Pio XII e os romanos imploraram a 
salvação de Roma durante a retirada das 
tropas nazistas. Mais de 75 anos depois, 
outra emergência, invisível e também 
ameaçadora, leva o Papa a se voltar para 
a Mãe Deus, partilhando os sentimentos 
do Cardeal Vigário que, como o Papa, na 
missa desta quarta-feira, inaugurou a cele-
bração eucarística cotidiana das 19h, que 
foi transmitida ao vivo pela TV2000 em 
streaming através do Facebook da dioce-

se. Uma escolha para ir ao encontro dos 
fiéis obrigados a ficar em casa para evitar 
o contágio do coronavírus.

COLETA DE FUNDOS PARA OS 
AGENTES DE SAÚDE

“Na missa de hoje”, recorda uma nota do 
Vicariato de Roma, “será feita uma coleta 
diocesana extraordinária de ofertas para 
ajudar os agentes de saúde que estão tra-
balhando com generosidade e sacrifício 
no atendimento aos doentes”. “Será um 
momento de graça, em que unidos, esta-
remos em comunhão espiritual, nos sen-
tiremos irmãos e irmãs na fé, solidários e 
não desconfiados uns dos outros”, escreve 
o cardeal De Donatis na carta em que ins-
tituiu o Dia de oração e jejum.

 O Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio completou 94 anos de exis-
tência no dia 1º de fevereiro. Para celebrar 
a data, uma Missa foi celebrada e presidi-
da pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz 
de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Es-
tiveram presentes o Reitor do Seminário 
Santo Antônio, Monsenhor Luiz Carlos 
de Paula, o Vice-reitor e Coordenador do 
curso de Teologia, Padre Antônio Camilo 
de Paiva, além de padres e diácono.  
 Monsenhor Luiz Carlos destacou 
o importante momento e fez memória ao 
papel do Seminário diante da Igreja e da 
educação na cidade. “Com alegria estamos 
celebrando o aniversário do nosso Semi-
nário Arquidiocesano Santo Antônio, com 
94 anos de existência. O Seminário tem 
formado padres, diáconos, leigos (a) para 
o serviço ao reino de Deus. ” Monsenhor 

reforçou que é preciso ficar atento ao cha-
mado vocacional. “ Queremos aproveitar 
a oportunidade e dizer a todos os jovens, 
procurem discernir sua vocação, se colo-
car diante de Deus (e perguntar) ‘Senhor, 
o que queres que eu faça?’. Peço a todos 
que rezem pelo nosso Seminário pedindo 
pelas vocações. ”
 Para o vice-reitor, Padre Camilo, 
o Seminário orienta e prepara os vocacio-
nados, sejam os chamados para a vida sa-
cerdotal ou os que servirão à Igreja como 
leigos. “O Seminário é um ventre que gera 
pessoas para o ministério Diaconal, Sacer-
dotal, Episcopal e para o trabalho leigo. 
Celebrar o aniversário do Seminário, e 
no espírito do Sínodo com a aula inaugu-
ral, significa que a Igreja de Juiz de Fora 
se volta para si e aponta saídas.” A aula 
Inaugural com o Padre Dondici teve como 

tema “Sínodo e Pastoral Urbana”.
 

O SEMINÁRIO E SUA HISTÓRIA

 Em entrevista, o Arcebispo Dom 

Gil lembrou daqueles que fizeram parte 

da história do Seminário. “É dia de agra-

decermos, pedir vocações e oferecer o 

trabalho de tantas pessoas que aqui servi-

ram e continuam servindo, durante estes 

94 anos. Todos os anos celebramos com 

alguma festa esta data, recordando o pri-

meiro Bispo desta Diocese, Dom Justino 

José de Santana, fundador do Seminário, 

dos demais Bispos que o sucederam, dos 

professores desta casa, padres, inclusive 

alguns que já faleceram. ”

 Dom Gil lembrou também dos 

leigos que passaram pelo Seminário bus-

cando a vida sacerdotal, mas que não che-

garam a concluir os estudos. “Recordo 

também daqueles seminaristas que por 

aqui passaram, mas que não receberam a 

graça do sacerdócio, e que o senhor con-

duziu para outro tipo de ação ou profissão, 

eles certamente receberam também muito 

deste Seminário.” Além dos citados, em 

sua homilia Dom Gil lembrou do semina-

rista Marcos Paulo Rodrigues Pires, fale-

cido em fevereiro de 2016, aos 21 anos.  

 Ao final o Pastor completou: 

“Que Deus multiplique as vocações, ilu-

mine os nossos formadores, professores e 

todos aqueles que compõem a família do 

seminário, para que aqui seja de fato uma 

casa de Deus e ensine a todos o serviço 

amoroso à Deus e a Igreja. ”

Encontro aconteceu no Ceflã entre os dias 29 de fevereiro e 01 de março - Foto: Alan Daniel 

MISSA  CELEBRA OS 94 ANOS DO SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO SANTO ANTÔNIO

Celebração marcou também o retorno dos Seminaristas para o início do semestre letivo de 2020 - Foto: Elias Arruda
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 Avançando o discurso, pode-
-se olhar para a dialética fé e razão. 
Sabe-se que a teologia antropológica 
de Karl Rahner fez ver muito bem que 
o homem é, em seu ser-aí, constituti-
vamente aberto, em sentido dinâmico, 
à Palavra de Deus. A inquietude do 
Absoluto está no mais profundo do es-
pírito humano. Essa constatação verda-
deira de Rahner muitas vezes foi usada 
para pressupor que o Evangelho está já 
antecipado em cada homem e, assim, 
esmorecer o ardor missionário ou o 
anúncio explícito do Evangelho. A meu 
ver, a perspectiva valiosa de Rahner se-
ria muito enriquecida com uma pitada 
de teologia dialética. Se Rahner ressal-
ta a continuidade entre o espírito huma-
no e a Revelação de Deus, a teologia 
dialética ressalta a descontinuidade. 
Com efeito, de Deus recebemos coi-
sas que não podíamos nunca imaginar 
se estivéssemos entregues tão somente 
ao nosso espírito. Nosso espírito é ati-
vidade dinâmica para o Absoluto, mas 
é também opacidade à essência mesma 
de Deus, que é infinitamente grande. 
 O Concílio Lateranense IV 
(1215), que defendeu a legitimidade 
da analogia entre Deus e as criaturas, 
não deixou de ressaltar que, nessa ma-
téria, a dessemelhança é muito maior 
que a semelhança. O pecado – cuja 
existência não negamos – também re-
força nossa opacidade em relação ao 
“Mistério Santo” (Rahner). Tudo isso, 
assim penso eu, exige de nós a consci-
ência da necessidade de apresentar as 
razões da nossa esperança. Tais razões, 
devem ser apresentadas em linha de 
continuidade com as razões da razão, 
as ultrapassam imensamente. A fé não 
deixa de ser também hoje “escândalo 
para os judeus e loucura para os gen-
tios” (1Cor 1,23). Não deixa de ser 
descontinuidade com o espírito que se 

instaura no mundo, por mais que todos 
os homens estejam constitutivamente 
orientados para Deus.   
 O Papa Francisco sempre tem 
falado sobre o perigo da mundanidade 
espiritual, que é bem presente. A teolo-
gia dialética, ao fazer valer a grandeza 
da fé, é também antídoto contra uma 
religiosidade meramente natural que, 
por vezes, distorce a imagem do sagra-
do revelado em Jesus Cristo. Não é de 
se desconsiderar que muitos batizados 
receberam até agora apenas um verniz 
de fé cristã, sendo sustentados no rela-
cionamento com Deus mais pela sua 
religiosidade natural do que pela cons-
ciência explícita do mistério cristão. 
 Existe, portanto, uma questão 
ampla envolvendo o anúncio numa so-
ciedade que em que muitos ou não cre-
em, ou negam explicitamente a fé ou 
têm uma fé opaca. Penso que o desafio 
deste anúncio passe pela capacidade de 
conjugar a disposição constitutiva do 
homem de escutar a Palavra de Deus 
(“existencial sobrenatural” de Rahner) 
com a apresentação de tudo aquilo que 
a fé tem de surpreendente, de inima-
ginável ou de admirável aos olhos da 
simples razão, embora a fé mesma não 
esteja de nenhum modo contra a razão. 
A questão parece girar sempre em tor-
no das razões da fé tendo como pano de 
fundo as razões da razão. 
 Eis, pois, a expressão singela 
de meu pensamento. Penso que se deva 
conceder um espaço justo aos desafios 
do anúncio do Evangelho a uma so-
ciedade que muitas vezes, não está em 
condições de assimilar nossa lingua-
gem caracterizada pelo pressuposto, 
que já não existe, de que a fé cristã está 
presente no tecido da cultura e continua 
a ser significativa para todos. 

Homenagem Especial

 Nascido no dia 9 de outubro de 1929, em Itape-
cerica (MG), filho de Cesário Mendes de Cerqueira e Ma-
ria Raymunda Rabello Mendes, ingressou no Seminário 
Menor de Belo Horizonte em 1942, onde estudou Filoso-
fia e Teologia e, pelas mãos de dom Antônio dos Santos 
Cabral foi ordenado padre em 8 de dezembro de 1954, na 
Igreja Nossa Senhora das Dores, no bairro Floresta. Na 
mesma paróquia foi vigário cooperador em 1955 e 1956.
De 1956 a 1960 foi diretor espiritual da Juventude Estu-
dantil Feminina. Até 1969 exerceu também as funções de 
capelão do Corpo de Bombeiros, do Sanatório de Belo 
Horizonte e do Colégio Santa Maria, além de pároco da 
Igreja Sagrada Família.

 Em 1969 foi para Roma, onde formou-se em 

Teologia e Pastoral pela Universidade Pontifícia Latera-

nense. Em 1971 foi para Jerusalém, onde estudou a Sa-

grada Escritura. Voltou ao Brasil em 1972, assumindo a 

Paróquia Senhor Bom Jesus do Horto, deixando o cargo 

com a sua nomeação episcopal, em 14 de agosto de 1985, 

assumindo o governo da Diocese de Leopoldina, MG. Foi 

responsável pelo Setor Ministérios e Vocações do Regio-

nal Leste II no período de 1987 a 1989. Em 6 de junho de 

1989 foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo 

Horizonte.

 No dia 15 de dezembro de 2004, o Papa João 

Paulo II aceitou o pedido de renúncia de dom Roque, por 

motivo de idade. De acordo com o Código de Direito Ca-

nônico, os bispos devem apresentar pedido de renúncia 

do ofício à Santa Sé quando completam 75 anos de idade. 

Dom Roque completou 75 anos em 9 de outubro de 2004.  

O Bispo faleceu no dia 11 de Março de 2020, aos 90 anos. 

Dom Sebastião Roque Rabelo Mendes
Bispo Auxiliar Emérito de Belo Horizonte

TEXTO DO SÍNODO: CARTA ENVIADA À COMISSÃO 
ORGANIZADORA DO 2º SÍNODO - PARTE 2

Pe. Elílio de Faria Matos Júnior

 No dia 7 de março, o Seminário 
Arquidiocesano Santo Antônio sediou a se-
gunda Sessão Sinodal. Padres, Diáconos e 
leigos pertencentes às paróquias de Juiz de 
Fora participaram de formações, momentos 
de espiritualidade, testemunhos e discus-
são em grupo. O Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, acompanhou 
toda a programação.
 O dia de trabalhos começou com 
oração, na capela do Seminário. Após café 
da manhã, a explanação foi do Professor 
Davi Maçaneiro, integrante da Comissão 
Ampliada do II Sínodo. Ele falou aos pre-
sentes sobre o significado do brasão confec-
cionado para representar a iniciativa pasto-
ral: o sol formado por pessoas que abrem os 
braços, a Catedral enquanto ícone da Igreja 
que caminha unida, e a cidade de prédios e 
casas em meio aos montes. “Sinodalidade é 
ser Igreja fraterna, ser Igreja de comunhão, 
Igreja que se esforça para estar unida ao Se-
nhor; estarmos unidos uns aos outros,” res-
saltou.
 O segundo momento formativo 
foi conduzido pelo Subsecretário-Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Padre Dirceu de Oliveira Medei-
ros, do clero da Diocese de São João del-
-Rei. Ele falou sobre “A Pastoral no mundo 
urbano, à luz das Diretrizes Pastorais da 
Igreja no Brasil”, refletindo sobre os princi-
pais desafios da Igreja no mundo urbano.
 Em seguida, o Professor de Estatís-
tica, Marcel de Toledo Vieira apresentou os 
pontos que já foram compilados dos ques-
tionários respondidos pelas 45 paróquias de 
Juiz de Fora. Além das análises socioeconô-
mica e demográfica, os relatórios exploram 
questões do dia a dia das comunidades de 

fé, como a iniciação à vida cristã, à liturgia, 
o trabalho com os jovens e o dízimo.
 Após momento de espiritualidade 
e testemunhos de integrantes do Movimen-
to dos Focolares e da Fazenda da Esperança 
– Cristina Pires, Cordélia, Janaína, Ana Lú-
cia, Professor Camil e Rodrigo – os padres 
Everaldo José Sales Borges e Pierre Mau-
rício de Almeida Cantarino compartilharam 
experiências frutuosas em suas paróquias 
no que diz respeito à Pastoral da Escuta, 
enquanto o Padre Miguel Souza Lima Cam-
pos falou sobre o trabalho desenvolvido 
pela Pastoral Universitária. Em seguida, os 
missionários sinodais foram divididos em 
grupos para responder a questões sobre as 
conquistas da Ação Evangelizadora em nos-
sa Igreja Particular e as lacunas que ainda 
devem ser preenchidas.
 Ao final da manhã de trabalhos, o 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, constatou os avanços alcançados 
com o I Sínodo – realizado de 2009 a 2011 
– e salientou que o II Sínodo representa um 
grande passo que a Igreja de Juiz de Fora 
dá na sua caminhada evangelizadora. “No 
primeiro Sínodo, realizado há dez anos, nós 
escolhemos um lema: ‘Arquidiocese de Juiz 
de fora, uma Igreja sempre em missão’. Te-
mos alegria de ver o quanto a Arquidiocese 
cresceu nesta sua vocação missionária. O 
segundo Sínodo é, agora, um novo passo. 
Ele quer ser um passo avante, mais à frente 
em todos esses propósitos, e nós queremos 
perguntar: como proclamar o evangelho pe-
las ruas e sobre os telhados depois desses 
dez anos, com tantas modificações, progres-
sos e problemas que sugiram?”

 SEGUNDA SESSÃO SINODAL ACONTECE NO SEMINÁRIO

  Espiritualidade e formação marcaram a Sessão Sinodal - Foto: Danielle Quinelato 


