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Missa de abertura da Semana Santa na Catedral Metropolitana - 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 
Rádio Catedral JF em 

seu celular.

Reportagens sobre a 
Igreja, pastorais e mo-
vimentos você acompa-
nha no site da Arquidio-
cese e no Jornal Folha 
Missionária.  

 
Acesse:

arquidiocesejuizdefora.
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 Com igrejas fechadas e suspensão de mis-
sas públicas, surgiram muitas dúvidas sobre o valor 
das celebrações transmitidas pelos veículos de co-
municação, a comunhão espiritual, o Sacramento 
da Reconciliação, entre outras coisas. Por isso, a 
Arquidiocese de Juiz de Fora divulgou, durante o 
mês passado, vídeos com respostas a alguns ques-
tionamentos com o objetivo de ajudar os fiéis a vi-
ver com fé e tranquilidade este difícil período por 
que todos estamos passando.
 A série de vídeos foi aberta com Padre 
Antônio Camilo de Paiva explicando a questão 
da validade das missas através dos meios de co-
municação. Ele contou que a primeira transmissão 
ocorreu em 1948, em Paris; trata-se de um meio 
utilizado pela Igreja em geral para atender aqueles 
que estão doentes, idosos, moram longe de igreja 
e não podem ir à missa. “No caso de pandemias 
e guerras, as missas são válidas; então, por favor, 
participem através das emissoras de TV, da Web 
TV A Voz Católica, ou do Facebook, mas não saia 
de casa”, esclareceu o sacerdote.
 Outra questão apresentada foi a liberação, 
por parte do Arcebispo Metropolitano, do preceito 
dominical. O padre Miguel de Souza Lima Campos 
contou que o Código de Direito Canônico dá res-
paldo ao ato. “O bispo diocesano, para o bem dos 
fiéis, pode dispensar os fiéis de leis disciplinares 
universais ou particulares. Que nós possamos aca-
tar as orientações do Arcebispo e das autoridades 
civis, visando ao bem comum, ao bem maior.” 
 No terceiro vídeo, Padre Wellington Gui-
marães da Silva falou da preocupação dos fiéis com 
o recebimento da Eucaristia e orientou sobre como 
realizar a comunhão espiritual. Esta é a possibilida-
de de receber Jesus nesse cenário de isolamento so-
cial. Para isso é recomendável participar das cele-
brações transmitidas pelos meios de comunicação 
como se se estivesse na igreja. 
 O sacerdote recomendou que se crie um 
ambiente apropriado em casa, desligando-se de 
outras preocupações; se o acompanhando for pelo 
celular, coloquem-se os outros aplicativos no silen-
cioso, para que se possa ficar concentrado na cele-
bração eucarística. 
 “Quando chegar o momento da comunhão, 

você fará a oração específica para esse momento. 
Mas, mesmo que você não saiba essa oração, o im-
portante é que você deseje receber o Senhor. Deseje 
que Ele esteja com você. Lembremos que o Senhor 
extrapola qualquer templo, extrapola, lugar, tempo. 
Quando nós desejamos o Senhor, Ele se faz presen-
te em nossa vida”, ressalta Pe. Wellington. 
 Outra dúvida muito recorrente é sobre 
como obter  o perdão dos pecados sem a me-
diação sacramental de um sacerdote. O padre José 
Crispim Filho descreveu o caminho que a Igreja 
orienta. “(Deve-se) fazer um bom exame de cons-
ciência, rezar o ato de contrição, colocar-se diante 
de Deus, conversando com Ele, apresentar os pe-
cados. Em seguida, fazer o compromisso de, assim 
que possível, procurar o sacerdote para a confissão 
sacramental, para receber os conselhos, a penitên-
cia e a absolvição sacramental dos pecados.”

 

Para finalizar bem a série de vídeos, o Padre Van-
derlei Santos de Sousa, CSsR, apontou um en-
sinamento que podemos tirar desta situação de 
isolamento social e falou de que forma a Igreja per-
manece unida, mesmo que seus fiéis estejam fisica-
mente separados.
 “Uma lição muito importante que nós te-
mos nesta situação é lembrarmo-nos de que a Igreja 
não é o prédio; o prédio é a casa, é o local do culto. 
A Igreja, o templo onde habita Deus, somos nós, 
cada um de nós batizados e batizadas para viver e 
crescer em comunidade”, explicou o sacerdote da 
Congregação Redentorista.
 Ele acredita que a conjuntura atual pode 
nos levar a redescobrir a compreensão da Bíblia 
sobre o que é a Igreja, a comunidade de fé. Todos 
são Igreja onde estiverem; espiritualmente todos 
podem estar unidos. 

PADRES TIRAM DÚVIDAS SOBRE A FORMA DE 
PROFESSAR A FÉ NO PERÍODO DA PANDEMIA 

Retirada dos vídeos da série da Arquidiocese  

 O nosso II Sínodo Arquidiocesano tem como motiva-
ção bíblica o texto do Evangelho de São Mateus no qual Jesus 
diz: “Proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados” (cf. 
Mt 10,27). Foi o que aconteceu na Semana Santa deste ano: as 
paróquias não fizeram procissões, mas cortejos com as imagens 
e até com o Santíssimo Sacramento, transmitidos, ao vivo, pela 
internet. Em síntese, os cortejos passavam nas ruas e as pessoas, 
dos portões, das janelas ou das sacadas - evitando, assim, aglo-
merações -, participavam e rezavam com muita fé e devoção. 
Entretanto, ao mesmo tempo, os sinais chegavam a dezenas de 
milhares de lares distantes, onde o cortejo não passaria. Foi uma 
Semana Santa vivida pelas ruas e sobre os telhados. 
 A Covid-19 fez com que as assembleias presenciais 
fossem transformadas - por força do vírus - em assembleias ele-
trônicas, digitais ou como se queira nomeá-las, com todo fascí-
nio e encantamento - ou cautela e apreensão - que esta novidade 
pôde causar. Não cabe a nós aqui, neste editorial, fazer juízo de 
valor, mas apenas relatar o fato. A verdade é que os meios de 
comunicação e as redes sociais cumpriram o papel sinodal que 
nos permitiu “caminhar juntos”. O fato é que o rádio, a televisão 
e a internet, com suas diversas plataformas de comunicação, 
tiveram um papel muito importante para manter os fiéis unidos, 
“juntos”, na Semana Santa deste ano.
 Sem desconsiderar o debate que as transmissões levan-
taram, uma coisa é certa: a Igreja vê com bons olhos, acolhe e 
respeita as novas técnicas de comunicação. Já no Concílio Vati-
cano II, no Decreto Inter Mirifica, os Padres Conciliares afirma-
ram logo no início: “Entre as maravilhosas invenções da técnica 
que, principalmente nos nossos dias, o engenho humano extraiu, 
com a ajuda de Deus, das coisas criadas, a santa Igreja acolhe e 
fomenta aquelas que dizem respeito, antes de mais, ao espírito 
humano e abriram novos caminhos para comunicar facilmente 
notícias, ideias e ordens. Entre estes meios, salientam-se aqueles 
que, por sua natureza, podem atingir e mover não só cada um 
dos homens mas também as multidões e toda a sociedade huma-
na, como a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e outros que, 
por isso mesmo, podem chamar-se, com toda a razão, meios de 
comunicação social” (cf. IM 1).
 A CNBB, por sua vez, há tempos vem estudando os 
meios de comunicação e sua reta aplicação na liturgia e na evan-
gelização. No Estudo 75 da Conferência os Bispos afirmam: “A 
nova evangelização será realidade se acontecer a nova diocese, a 
nova paróquia, a nova comunidade, o novo evangelizador. Nova 
no ardor, nova nos métodos, nova nas expressões significa, antes 
de tudo, ter profundidade espiritual, seriedade na formação e uti-
lização das melhores técnicas e dos meios de comunicação mais 
rápidos e eficientes. Passar ao largo desta realidade é abdicar 
da dimensão profética da Igreja. O uso da telemática (televisão, 
informática, internet, CD-ROM e similares) é hoje imprescindí-
vel para o ‘profeta virtual’” (cf. Estudos da CNBB 75, 214).
 Enfim, o rádio, a televisão e as redes sociais possibili-
taram a união da Igreja sem quebrar o distanciamento social, tão 
necessário nesse tempo de pandemia.

CAMINHANDO JUNTOS EM TEMPOS DE 
PANDEMIA

Padre Antônio Camilo de Paiva

Pe. Welligton falando sobre Comunhão Espiritual 
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

 Nesta situação tão especial do 
mundo hodierno, marcado pela pande-
mia do novo coronavírus, a celebração 
da Páscoa representa um hálito de es-
perança, uma força que anima, senti-
mento que traz paz, no meio das lutas 
e apreensões dos médicos, das autori-
dades públicas e de toda a população.
 Depois da paixão e morte de 
Jesus, que meditamos e celebramos nos 
40 dias da Quaresma e na Semana San-
ta, ao chegar a Vigília Pascal pudemos, 
de forma online, proclamar jubilosos, 
com as palavras de São Paulo aos Ro-
manos: “Cristo Ressuscitou dos mor-
tos e não morre mais; a morte já não 
tem poder sobre ele” (Rom 6, 3-11).
 O Senhor apareceu ressuscitado 
várias vezes a seus discípulos e discípu-
las: comeu com eles, na reunião daquele 
primeiro domingo, no cenáculo (Lc 24, 
36-49; Jo 20, 19-23), se alimentou de pei-
xe e pão, à beira do lago de Genesaré (Jo 
21, 1- 13), partiu o pão aos discípulos de 
Emaús (Lc 24, 13-35) e foi visto em ou-
tras ocasiões. É o próprio Mateus, autor 
do evangelho lido no Sábado Santo, que, 
por fim, traduzirá a última palavra de Je-

sus Ressuscitado aos discípulos, após 
todas as aparições: “Eis que estarei con-
vosco até o fim dos tempos” (Mt 28, 20).
 Nós cremos e podemos nos ale-
grar com a ressurreição do Senhor, pois 
nela estamos inseridos pelo nosso Ba-
tismo, como ouvimos de São Paulo na 
Carta aos Romanos: “Pelo Batismo, na 
sua morte, fomos sepultados com Ele, 
para que, como Cristo ressuscitou dos 
mortos pela glória do Pai, assim também 
nós levemos uma vida nova” (Rom 6,4). 
Isto nos dá a certeza de que, pelo Batis-
mo, não somos apenas purificados de 
nossos pecados, nem apenas passamos a 
pertencer à Igreja, mas também, por ele, 
nos tornamos coparticipantes de Seus 
sofrimentos e de Sua ressurreição. As 
três imersões, e três emersões, simboli-
zadas também no Batismo por aspersão 
ou por intenção, representam esta reali-
dade correspondente à escuridão dos so-
frimentos e à invencível luz da vida que 
ressuscita, pela força de Deus que nos 
criou e por Seu Filho, que nos salvou.
 Alimentados pela Eucaristia e 
pela Palavra, somos sempre renovados 
e recobramos nova vida, até que um dia 

sejamos acolhidos por Ele no banquete 
da eternidade, onde o perigo, a incerteza, 
a dor, a tristeza e todas as preocupações 
desaparecerão para dar lugar à alegria 
de viver, livres e felizes, para sempre.
 Os fiéis que participaram da Se-
mana Santa em suas casas, neste ano de 
isolamento social, puderam apenas fazer 
sua comunhão espiritual e foram priva-
dos, pelas circunstâncias, de receberem 
o sacramento da Sagrada Eucaristia. 
Aguardando, avidamente, o momento de 
irem à igreja para Comungar o Corpo de 
Cristo, conviverem com os irmãos na co-
munidade e fazerem a sua Páscoa de for-
ma completa, os cristãos acompanharam, 
nos santuários de seus lares, as celebra-
ções feitas nas igrejas, transmitidas por 
meios televisivos e radiofônicos, e reza-
ram pedindo o fim da pandemia, a volta 
à normalidade das relações humanas, po-
rém purificadas, renovadas, convertidas.
 Imerso nos sentimentos do Se-
nhor, desejei ardentemente celebrar esta 
Páscoa em união espiritual, sobretudo 
com os médicos e médicas, enfermeiros e 
enfermeiras, e ainda com todos os demais 
profissionais da saúde. Penso nos funcio-

nários dos laboratórios, nos que fazem a 
limpeza dos hospitais, nos que cuidam 
do lixo, nos que transportam enfermos e 
tantos outros que estão se desdobrando, se 
dedicando para salvar vidas neste momen-
to pandêmico, muitas vezes arriscando as 
suas próprias em favor da subsistência dos 
demais. Eles participam, de alguma for-
ma, da força renovadora que vem de Jesus 
Ressuscitado, para vencer o mal e a morte. 
 Que de Cristo venham a luz 
e as graças para que logo se descubra 
o medicamento certo para o tratamen-
to e a vacina própria para a prevenção. 
Páscoa é passagem para uma vida nova.
 Aos médicos e demais servi-
dores da saúde, dou meu abraço vir-
tual, dizendo-lhes: força e confiança. 
 Também a você, leitor, desejo, 
de coração, uma feliz e santa Páscoa com 
os seus familiares. Tenhamos, todos, saú-
de, força para o trabalho e paz. Podemos, 
por ora, juntos proclamar: tudo passará 
e então nos abraçaremos e, plenamente 
juntos, celebraremos as alegrias pascais. 
Aí repetiremos, com mais ardor e cheios 
de festa: Jesus Ressuscitou! A vida ven-
ceu a morte! Fomos salvos para sempre!

 A Catedral Metropolitana de Juiz 
de Fora já passou por várias modificações 
e reformas até chegar ao estado atual. A 
última obra - de recuperação da pintura 
interna e do projeto original interno que 
nunca fora completado - foi encerrada aos 
18 de março, às vésperas do dia de São 
José.
 O projeto de restauro foi iniciado 
em 2016 por iniciativa do Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e 
entregue aos cuidados dos artistas Marcos 
Machado Monteiro, Marco Tulio Fernan-
do Nogueira, Sirlene Trindade, que em-
belezaram o ambiente interno da catedral 
pela nova pintura e transformaram pare-
des em painéis de arte sacra.
 A obra demorou alguns anos a 
mais do que o previsto por causa de danos 
causados por vazamentos de água. Foram 
necessários consertos no telhado e algu-
mas restaurações. Ao todo, a parte interna 
da pintura da igreja-mãe durou cerca de 
três anos e meio.
 Para custear a obra foram ne-
cessários muitos esforços. “Através do 
dízimo, doações, (a realização) da canti-
na Santo Antônio, de rifas, promoções... 
Nós sempre prestando contas, mostrando 
como estava ficando e as pessoas foram se 
entusiasmando”, contou Monsenhor Luiz 
Carlos de Paula, que acompanhou todo o 

processo, antes enquanto pároco da Cate-
dral e agora como vigário paroquial. 
 Padre José Anchieta, pároco lo-
cal, em entrevista, agradeceu a todos que 
colaboraram com o dízimo, donativos e 
serviço. “Tudo isso colaborou para que 
pudéssemos oferecer para toda a Igreja da 
nossa Arquidiocese um espaço agradável 
de oração e contemplação”, afirmou o sa-
cerdote. 
 Por causa da pandemia não é 
possível ainda que os fiéis contemplem o 
trabalho; a intenção do Arcebispo Metro-
politano era inaugurar a obra de restauro 
na Quinta-feira Santa. No entanto, Padre 
Anchieta lembra a todos que somos Igreja 
viva. “Mesmo ela estando fechada neste 
período de isolamento social, nós sabe-
mos que cada um leva pra dentro de si a 
imagem de Deus e, pelo batismo, somos 
marcados como sendo uma Igreja viva. 
Nós não podemos estar dentro da catedral, 
que está toda pronta, mas a Igreja que é 
povo, que é a família de Deus, está unida 
e louva a Deus”. 
 Em entrevista à Web TV A Voz 
Católica, Dom Gil expressou sua satis-
fação com o resultado. “A reforma ficou 
maravilhosa. Ela nunca esteve desta for-
ma. O projeto inicial do ornamento in-
terno nunca havia sido terminado. Nossa 
Catedral, hoje, é um canto de louvor.”

 Quando do término da pintu-
ra, no dia 18 de março, foi celebrada, e 
transmitida pela Web TV A Voz Católica, 
a Santa Missa. Na ocasião, Padre Antônio 
Camilo de Paiva, presidente da celebra-
ção, e demais celebrantes renderam gra-
ças a Deus por essa conquista. 
 Você pode conferir como ficou 
pintura da Catedral nas imagens ao lado, 
ou ainda nas transmissões das missas pela 
Web TV A Voz Católica. 

Pequeno Histórico
 Com a emancipação do muni-
cípio de Juiz de Fora, em 31 de maio de 
1850, a capela em frente à Estrada Geral 
(hoje, Avenida Barão do Rio Branco) foi 
transformada em igreja matriz da primei-
ra paróquia de Juiz de Fora e batizada em 
homenagem ao padroeiro da cidade, San-
to Antônio, e ficou sendo a única paróquia 
até 1900.
 Na década de 40, Dom Justino 
lançou a ideia de reformar a Catedral, 
adotando um projeto arquitetônico em 
estilo gótico. Sem conseguir os recursos 
necessários para a “Catedral Gótica”, fo-
ram construídas a cúpula e as varandas 
em frente ao relógio, além do aumento 
das laterais, preservando as antigas torres. 
As obras iniciaram em 1950 e a igreja foi 
reinaugurada em 1966.

PINTURA INTERNA DA CATEDRAL METROPOLITANA 
É FINALIZADA 

A Páscoa no ano em que o mundo parou

Interior da Catedral - Foto:Monalisa Lima

Colaboração: Site da Catedral Metropolitana e Web Tv A Voz Católica
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A SEMANA SANTA ON-LINE CELEBRADA NAS IGREJAS 
DOMÉSTICAS: PARTICIPAÇÃO SURPREENDENTE

 Em 2020, católicos de todo o 
mundo viveram uma Semana Santa dife-
rente. A pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) resultou no fechamento das 
igrejas para evitar aglomerações, fazen-
do com que os fiéis transformassem suas 
casas em verdadeiras Igrejas Domésti-
cas. A pedido das autoridades eclesiásti-
cas, famílias enfeitaram portas, portões e 
fachadas de suas residências, mostrando 
fé e unidade durante este momento difí-
cil.
 Paróquias e (arqui)dioceses uti-
lizaram-se das redes sociais para trans-
mitir Missas, celebrações e momentos 
de reflexão, movimento que teve início 
antes mesmo da Semana Maior. As emis-
soras de inspiração católica também fo-
ram opções para aqueles que preferiram 
acompanhar tudo da televisão. 
 “Nunca o papa, os bispos, os 
padres estiveram tão presentes em nossas 
casas, como agora. A Palavra de Deus 
está chegando intensamente em nossos 
lares e no coração da maioria”, disse 
o Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira, durante 
a tradicional Missa de Ramos na Cate-
dral, dirigindo-se aos que acompanha-
vam a celebração pela internet. O pastor 
ainda apontou outros aspectos positivos 
na situação atual. “Estamos fechados em 
nossas casas, mas não estamos, na ver-
dade, isolados uns dos outros, pois nos 
comunicamos por sentimentos de amiza-
de, de fraternidade, de solidariedade, de 
fé. Fico pensando que, em certo sentido, 
estamos muito mais juntos agora, mais 
conectados.”
 Na Arquidiocese de Juiz de 
Fora, dezenas de paróquias se movi-
mentaram para levar as transmissões 
até a casa das pessoas. Foram muitos os 
padres que, na impossibilidade de con-
tar com a presença dos fiéis nas igrejas, 
levaram a igreja até eles: cortejos com 
Ramos, com o Santíssimo Sacramento, 
com as imagens do Senhor dos Passos, 
de Nossa Senhora das Dores, de Jesus 
Morto e de Nossa Senhora do Triunfo 
tomaram conta das ruas de diversas ci-
dades. Fotos de devotos foram colocadas 
nos templos, que, se estiveram vazios fi-
sicamente, nunca estiveram tão repletos 
de amor.

Segunda, Terça e Quarta-feira Santas
 Em 2020, os fiéis não puderam 
participar de celebrações tradicionais da 
Segunda, Terça e Quarta-feira Santas. 
Exemplos de atividades que costumam 

reunir multidões são a Procissão do De-
pósito, quando as imagens de Nosso Se-
nhor dos Passos e de Nossa Senhora das 
Dores mudam de local, e a Procissão do 
Encontro, quando, ao uni-las novamen-
te, os católicos recordam o momento em 
que Maria esteve junto de seu Filho no 
percurso do calvário.
 Com transmissões feitas pela 
internet, as paróquias de Juiz de Fora e 
do interior programaram Missas e ou-
tros exercícios espirituais para estes dias. 
Houve, entre outras coisas, reflexões 
sobre as Dores de Nossa Senhora, Vias-
-Sacras, meditações sobre o Encontro de 
Jesus e Nossa Senhora e celebrações pe-
nitenciais.

Abertura do Tríduo Pascal 
 Na Quinta-feira Santa, 9 de 
abril, não foi realizada a tradicional Mis-
sa dos Santos Óleos, que acontece pela 
manhã, na Catedral Metropolitana, e re-
úne todos os padres da Arquidiocese. A 
celebração, na qual os presbíteros reno-
vam seu compromisso como sacerdotes, 
será realizada em outra data, ainda a ser 
marcada.
 A noite deste dia foi marcada, 
em todas as paróquias, pela Missa da 
Ceia do Senhor. Na sede religiosa de 
nossa Igreja Particular, o Arcebispo de 
Juiz de Fora pontuou, durante sua ho-
milia, os quatro momentos importantes 
celebrados na ocasião, sendo o primeiro 
deles a “Instituição da Eucaristia”. Em 
um momento em que os cristãos estão 
impossibilitados de receber a Sagrada 
Comunhão, o pastor confortou a todos 
lembrando que “tudo isso vai passar”. 
Além disso, levantou a hipótese de Deus 
estar indagando sobre a valorização dada 
por cada um à Eucaristia. “Pode ser que 
você esteja tão acostumado que não está 
se recordando daquilo que ela significa 
de fato: Deus conosco! O Pão Eucarísti-
co é o corpo e sangue, alma e divindade 
do Senhor”.
 Intimamente ligado ao primei-
ro, o segundo é a “Instituição do Sacer-
dócio”. Foi relatado o desejo de Jesus de 
ter representantes seus na Terra. Dom 
Gil também aproveitou a oportunidade 
para agradecer aos 112 padres da Arqui-
diocese de Juiz de Fora por seus traba-
lhos e motivou-os a não desanimar com 
as críticas, oposições ou preconceitos. 
“Sofra com Cristo os momentos de aban-
dono. Esses momentos difíceis que você 
vive, padre, é o momento de Cristo, ele 
também sofreu, e nosso sacerdócio é o 

d’Ele”, afirmou o Arcebispo.
 O terceiro momento destacado 
foi “a lição do Lava-pés”, gesto que não 
foi realizado este ano por conta da pan-
demia. A fala do Pastor convocou todos 
a assumir a missão do serviço humilde 
e recordou o exemplo dos profissionais 
de saúde que estão se doando, além de 
outras iniciativas que surgem neste tem-
po. Por fim, o Mandamento Novo, que 
resume todos os preceitos indicados na 
Bíblia: “Amai-vos uns aos outros. Como 
eu vos tenho amado, assim também vós 
deveis amar-vos uns aos outros” (Jo, 13-
34). 
 Após a comunhão, fez-se a cha-
mada Procissão do Translado do Santís-
simo Sacramento do altar-mor da igreja 
para o sacrário, com uma breve adora-
ção. Em seguida, ocorreu a cerimônia de 
desnudação dos altares.

Sexta-feira da Paixão
 Na Sexta-feira Santa, 10 de 
abril, os católicos recordaram a Paixão e 
Morte de Cristo. Às 15h, aconteceu nas 
igrejas a principal cerimônia do dia, uma 
ação litúrgica constituída de quatro par-
tes: leitura da Paixão, Oração Universal, 
Adoração da Santa Cruz e distribuição 
da Comunhão Eucarística. Neste ano, 
não aconteceu o tradicional “beijo na 
Cruz” e foi incluída nas orações, a pedi-
do do Papa Francisco, uma prece pelos 
que padecem da Covid-19.
 Na Catedral de Juiz de Fora, 
Dom Gil falou sobre a importância da-
quele dia. “É dia muito santo, de respeito, 
silêncio, meditação, jejum e abstinência. 
Nós fazemos isso por causa do Senhor, 
que deu a vida por nós, morreu na cruz 
para nos salvar. Todos os cristãos neste 
dia se inclinam reverentes diante da cruz 
de Cristo, na qual Ele nos salvou”. An-
tes da celebração da Morte do Senhor, o 
Arcebispo ainda conduziu o Sermão das 
Sete Palavras, também transmitido ao 
vivo pela internet. 
 À noite, as tradicionais ence-
nações não aconteceram, dando lugar a 
sermões do descendimento, meditações 
do mistério da Cruz, vias-sacras e pro-
cissões do Enterro.

Vigília Pascal
 O Sábado Santo, 11 de abril, 
teve como principal celebração a Vigília 
Pascal. Neste dia, as Missas foram ini-
ciadas com a bênção do “Fogo Novo”, 
com o qual é aceso o Círio Pascal. Houve 
ainda a Proclamação da Páscoa, a Reno-

Foto 1: Celebração de Ramos com a Catedral vazia
Foto 2: Preparação das Oferendas na Quinta-feira 

Foto 3: Adoração do Santíssimo Sacramento
Foto 4: Fiéis acompanhando, do lado de fora da 

Catedral, a Paixão do Senhor
Foto 5: Adoração da Santa Cruz
Foto 6: Benção do Círio Pascal

Foto 7: A cruz vazia, símbolo da Ressureição
Fotos: Danielle Quinelato, Janslucia Vieira e Monalisa 

Lima
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vação das Promessas Batismais e, por fim, a Eucaristia.
 Na Catedral Metropolitana, a cerimônia teve iní-
cio com a igreja na penumbra, ainda no espírito da morte 
do Senhor, recordada no dia anterior. Após o acendimen-
to do Círio, imagem simbólica do Cristo Ressuscitado, o 
templo foi se iluminando aos poucos, chegando ao ápice 
no momento do “Glória”, quando o sino ressoou festiva-
mente após dias de silêncio.
 Durante sua homilia, Dom Gil Antônio Moreira 
relacionou a Páscoa do Senhor ao momento atual. “Nessa 
situação tão especial do mundo hodierno, marcado pela 
pandemia do novo coronavírus, a celebração da Páscoa 
representa, sem dúvida, um hálito de esperança, uma força 
que anima, sentimento que traz paz no meio das dúvidas 
e apreensões dos médicos e de toda a população”. E con-
tinuou: “Gostaria de oferecer essa noite santa, tão antiga 
na nossa Igreja, a Vigília que é a mãe de todas as vigílias, 
essa Páscoa do ano de 2020, a Deus em favor dos médi-
cos, enfermeiros e ainda a todos os demais que trabalham 
no campo da sáude”.
 Dois médicos estiveram presentes na celebração 
da Catedral, representando os profissionais de saúde de 

todo o mundo: Karen Ishii e Áureo de Almeida Delga-
do. Em entrevista, o gastroenterologista da Santa Casa de 
Misericórdia ressaltou a importância do respeito ao isola-
mento social e, também, da fé, no cenário atual. “Há ne-
cessidade de a população entender que é necessário ficar 
em casa. O isolamento social é a arma mais importante 
no momento para que a gente possa diminuir a curva de 
pacientes infectados e, com isso, diminuir o número de 
casos em pessoas que são mais vulneráveis. A doença vai 
ser curada através dos profissionais da saúde, dos medi-
camentos, mas a fé em Deus, a ajuda divina, também é 
extremamente importante”.
 Depois da Eucaristia, o Pastor conduziu o Santís-
simo Sacramento para a parte externa da Catedral, onde, 
de forma simbólica, abençoou Juiz de Fora e todo o terri-
tório arquidiocesano. “Eu dei a bênção nos quatro pontos 
cardeais pedindo a Nosso Senhor que abençoe todas as 
nossas famílias: os católicos e os não católicos, os crentes 
e os não crentes; todos nós precisamos de proteção nesta 
hora. Esta bênção foi para toda a nossa cidade, para toda 
a nossa Arquidiocese, para todas as pessoas, pedindo a Je-
sus que, assim como Ele ressuscitou, também nos livre do 

poder deste vírus que pode nos levar à morte”, explicou 
Dom Gil. 

Domingo de Páscoa
 No dia da vitória de Cristo sobre a morte, e no-
vamente com a Catedral vazia, o Arcebispo Metropolitano 
expressou sua gratidão a todos os que participaram das 
celebrações da Semana Santa, seja colaborando para sua 
realização ou acompanhando as transmissões ao vivo. O 
Pastor recordou, em especial, as equipes da Pastoral da 
Comunicação (Pascom), que ajudaram os padres a divul-
gar as missas e levá-las até a casa das pessoas.
 O Pastor disse enxergar no cenário atual algo po-
sitivo para o momento que a Arquidiocese de Juiz de Fora 
vive. “O Senhor nos deu um jeito novo de evangelizar. 
Inclusive, nós estamos tendo uma bênção para nosso II 
Sínodo Arquidiocesano. Ele possui como lema ‘Proclamai 
o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados’. As ruas es-
tão vazias, mas todos receberam a evangelização de for-
ma muito mais intensa do que se gente saísse por elas, 
procurando evangelizar. Tudo isso é motivo de alegria e 
crescimento para o sínodo!”.

Celebração da Páscoa do Senhor- Foto:Monalisa Lima

A SEMANA SANTA PELAS PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE

Continua na pág. 6 ->> Confira os números de fiéis atingidos pela evangelização on-line

Missa da Vigília - Foto: Danielle Quinelato

Imagens disponibilizadas pelos padres e agentes da Pascom de diversas paróquias
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Dados das transmissões

 Com o isolamento social, muitas paróquias tiveram que se adaptar para levar aos fiéis as tra-
dicionais celebrações da Semana Santa. Para muitas, o trabalho não foi uma novidade, enquanto, para 
outras, teve que ser feito do zero. O resultado, porém, foi comum: milhares de visualizações, centenas de 
curtidas, reações, comentários, compartilhamentos e a prova de que, mais do que nunca, a Igreja esteve 
na casa das pessoas.
 A Arquidiocese de Juiz de Fora detalha, abaixo, números de algumas paróquias - de Juiz de 
Fora e do interior - que realizaram transmissões e enviaram seus dados. A maioria delas promoveu as 
lives pelo Facebook, mas muitas se utilizaram também do Instagram e do Youtube. Destaque também 
para a Paróquia São Martinho de Lima, localizada na Diocese de Óbidos (PA), mas pertencente à nossa 
Igreja Particular. Com a utilização dos meios de comunicação, a proximidade entre as dioceses ficou 
ainda mais evidente.

Dados disponibilizados pelas paróquias

Confira mais da Semana Santa nas paróquias da Arquidiocese

Imagens disponibilizadas pelos padres e agentes da Pascom de diversas paróquias
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MENSAGEM URBI ET ORBI DE PÁSCOA

Mensagem do Santo Padre

Fonte: Santa Sé  

Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!
 
 Hoje ecoa em todo o mundo o 
anúncio da Igreja: «Jesus Cristo ressus-
citou»; «ressuscitou verdadeiramente»!
 Como uma nova chama, se 
acendeu esta Boa Nova na noite: a noi-
te dum mundo já a braços com desafios 
epocais e agora oprimido pela pandemia, 
que coloca à dura prova a nossa grande 
família humana. Nesta noite, ressoou a 
voz da Igreja: «Cristo, minha esperan-
ça, ressuscitou!» (Sequência da Páscoa).
 

É um «contágio» diferente, 
que se transmite de coração a 
coração, porque todo o cora-

ção humano aguarda esta Boa 
Nova. É o contágio da espe-
rança: «Cristo, minha espe-

rança, ressuscitou!»

Não se trata duma fórmula mágica, 
que faça desvanecerem-se os proble-
mas. Não! A ressurreição de Cristo não 
é isso. Mas é a vitória do amor sobre a 
raiz do mal, uma vitória que não «sal-
ta» por cima do sofrimento e da morte, 
mas atravessa-os abrindo uma estra-
da no abismo, transformando o mal em 
bem: marca exclusiva do poder de Deus.
 O Ressuscitado é o Crucificado; 
e não outra pessoa. Indeléveis no seu cor-
po glorioso, traz as chagas: feridas que 
se tornaram frestas de esperança. Para 
Ele, voltamos o nosso olhar para que 
sare as feridas da humanidade atribulada.
 Hoje penso sobretudo em quan-
tos foram atingidos diretamente pelo 
coronavírus: os doentes, os que morre-
ram e os familiares que choram a partida 
dos seus queridos e por vezes sem con-
seguir sequer dizer-lhes o último adeus.
 O Senhor da vida acolha jun-
to de Si no seu Reino os falecidos e dê 
conforto e esperança a quem ainda está 
na prova, especialmente aos idosos e às 
pessoas sem ninguém. Não deixe faltar 
a sua consolação e os auxílios necessá-
rios a quem se encontra em condições 
de particular vulnerabilidade, como 
aqueles que trabalham nas casas de cura 
ou vivem nos quartéis e nas prisões.
 Para muitos, é uma Páscoa 
de solidão, vivida entre lutos e tan-
tos incômodos que a pandemia está 
a causar, desde os sofrimentos físi-
cos até aos problemas econômicos.

Esta epidemia não nos pri-
vou apenas dos afetos, mas 
também da possibilidade 

de recorrer pessoalmente à 
consolação que brota dos Sa-
cramentos, especialmente da 

Eucaristia e da Reconciliação.

 Em muitos países, não foi possível ace-
der a eles, mas o Senhor não nos deixou 
sozinhos! Permanecendo unidos na ora-
ção, temos a certeza de que Ele colocou 
sobre nós a sua mão (cf. Sal 139/138, 5), 
repetindo a cada um com veemência: Não 
tenhas medo! «Ressuscitei e estou con-
tigo para sempre» (cf. Missal Romano).
 Jesus, nossa Páscoa, dê força 
e esperança aos médicos e enfermeiros, 
que por todo o lado oferecem um teste-
munho de solicitude e amor ao próximo 
até ao extremo das forças e, por vezes, 
até ao sacrifício da própria saúde. Para 
eles, bem como para quantos trabalham 
assiduamente para garantir os serviços 
essenciais necessários à convivência ci-
vil, para as forças da ordem e os milita-
res que em muitos países contribuíram 
para aliviar as dificuldades e tribulações 
da população, vai a nossa saudação afe-
tuosa juntamente com a nossa gratidão.
 Nestas semanas, alterou-se im-
provisamente a vida de milhões de pes-
soas. Para muitos, ficar em casa foi uma 
ocasião para refletir, parar os ritmos frené-
ticos da vida, permanecer com os próprios 
familiares e desfrutar da sua companhia. 
Mas, para muitos outros, é também um 
momento de preocupação pelo futuro que 
se apresenta incerto, pelo emprego que 
se corre o risco de perder e pelas outras 
consequências que acarreta a atual cri-
se. Encorajo todas as pessoas que detêm 
responsabilidades políticas a trabalhar 
ativamente em prol do bem comum dos 
cidadãos, fornecendo os meios e instru-
mentos necessários para permitir a todos 
que levem uma vida digna e favorecer – 
logo que as circunstâncias o permitam – a 
retomada das atividades diárias habituais.
 Este não é tempo para a indife-
rença, porque o mundo inteiro está a so-
frer e deve sentir-se unido ao enfrentar 
a pandemia. Jesus ressuscitado dê espe-
rança a todos os pobres, a quantos vivem 
nas periferias, aos refugiados e aos sem 
abrigo. Não sejam deixados sozinhos es-
tes irmãos e irmãs mais frágeis, que po-
voam as cidades e as periferias de todas 
as partes do mundo. Não lhes deixemos 
faltar os bens de primeira necessida-
de, mais difíceis de encontrar agora que 
muitas atividades estão encerradas, bem 
como os medicamentos e sobretudo a 
possibilidade duma assistência sanitária 
adequada. Em consideração das presentes 
circunstâncias, sejam abrandadas também 
as sanções internacionais que impedem os 
países visados de proporcionar apoio ade-
quado aos seus cidadãos e seja permitido a 
todos os Estados acudir às maiores neces-
sidades do momento atual, reduzindo – se 
não mesmo perdoando – a dívida que pesa 
sobre os orçamentos dos mais pobres.
 Este não é tempo para ego-
ísmos, pois o desafio que enfrenta-
mos nos une a todos e não faz dis-
tinção de pessoas. Dentre as muitas 

áreas do mundo afetadas pelo coronaví-
rus, penso de modo especial na Europa. 
Depois da II Guerra Mundial, este Conti-
nente pôde ressurgir graças a um espírito 
concreto de solidariedade, que lhe per-
mitiu superar as rivalidades do passado. 

É muito urgente, sobretudo 
nas circunstâncias presen-

tes, que tais rivalidades não 
retomem vigor; antes, pelo 
contrário, todos se reconhe-
çam como parte duma única 
família e se apoiem mutua-

mente. 

Hoje, à sua frente, a União Europeia tem 
um desafio epocal, de que dependerá não 
apenas o futuro dela, mas também o do 
mundo inteiro. Não se perca esta ocasião 
para dar nova prova de solidariedade, in-
clusive recorrendo a soluções inovadoras. 
Como alternativa, resta apenas o egoísmo 
dos interesses particulares e a tentação dum 
regresso ao passado, com o risco de colo-
car a dura prova a convivência pacífica e o 
progresso das próximas gerações.Este não 
é tempo para divisões. Cristo, nossa paz, 
ilumine a quantos têm responsabilidades 
nos conflitos, para que tenham a coragem 
de aderir ao apelo a um cessar-fogo global 
e imediato em todos os cantos do mundo. 
 Este não é tempo para continuar 
a fabricar e comercializar armas, gastando 
somas enormes que deveriam ser usadas 
para cuidar das pessoas e salvar vidas. Ao 
contrário, seja o tempo em que finalmen-
te se ponha termo à longa guerra que en-
sanguentou a amada Síria, ao conflito no 
Iêmen e às tensões no Iraque, bem como 
no Líbano. Seja este o tempo em que re-
tomem o diálogo israelitas e palestinenses 
para encontrar uma solução estável e du-
radoura que permita a ambos os povos vi-
verem em paz. Cessem os sofrimentos da 
população que vive nas regiões orientais 

da Ucrânia. Ponha-se termo aos ataques 
terroristas perpetrados contra tantas pes-
soas inocentes em vários países da África.

Este não é tempo para o 
esquecimento. A crise que 

estamos a enfrentar não nos 
faça esquecer muitas outras 
emergências que acarretam 

sofrimentos a tantas pessoas. 

Que o Senhor da vida Se mostre próximo 
das populações da Ásia e da África que 
estão a atravessar graves crises humani-
tárias, como na Região de Cabo Delga-
do, no norte de Moçambique. Acalente o 
coração das inúmeras pessoas refugiadas 
e deslocadas por causa de guerras, seca 
e carestia. Proteja os inúmeros migran-
tes e refugiados, muitos deles crianças, 
que vivem em condições insuportáveis, 
especialmente na Líbia e na fronteira 
entre a Grécia e a Turquia. E não que-
ro esquecer a ilha de Lesbos. Faça com 
que na Venezuela se chegue a soluções 
concretas e imediatas, destinadas a per-
mitir a ajuda internacional à população 
que sofre por causa da grave conjuntu-
ra política, socioeconômica e sanitária.

Queridos irmãos e irmãs,
 Verdadeiramente palavras como 
indiferença, egoísmo, divisão, esque-
cimento não são as que queremos ouvir 
neste tempo. Mais, queremos bani-las de 
todos os tempos! Aquelas parecem pre-
valecer quando em nós vencem o medo 
e a morte, isto é, quando não deixamos 
o Senhor Jesus vencer no nosso coração 
e na nossa vida. Ele, que já derrotou a 
morte abrindo-nos a senda da salvação 
eterna, dissipe as trevas da nossa po-
bre humanidade e introduza-nos no seu 
dia glorioso, que não conhece ocaso.
 Com estas reflexões, gostaria 
de vos desejar a todos uma Páscoa feliz.

Papa Francisco na Basílica de São Pedro vazia - Foto: Santa Sé



8   FOLHA MISSIONÁRIA   8  

 No último dia 14 de abril, o Bis-
po Emérito de Taubaté (SP), Dom Antônio 
Affonso de Miranda, completou um sécu-
lo de vida. Escritor, jornalista e advogado,  
ele é muito respeitado no Episcopado Bra-
sileiro.
 Dom Antônio é mineiro de Cipo-
tânea, cidade famosa por ser berço de mais 
de 60 padres e cinco bispos num período 
de menos de 100 anos. Nasceu em 14 de 
abril de 1920. Mudou-se, com a família, 
para Mercês (MG), em 1929.
 Em 1º de fevereiro de 1933, en-
trou para o Seminário da Congregação dos 
Sacramentinos de Nossa Senhora, onde foi 
aluno e dirigido do fundador, Padre Júlio 
Maria De Lombaerde, hoje com seu nome 
em processo de beatificação na Santa Sé. 
Foi um aluno exemplar, inteligente, apli-
cado, obediente. Nos três anos de Teolo-
gia que cursou no Seminário do Coração 
Eucarístico, em Belo Horizonte (MG), 
conseguiu em todos os anos e em todas as 
matérias excelentes notas.
 Foi ordenado sacerdote em 1º de 
novembro de 1945. Como padre, dirigiu 
os seminários do Bom Jesus, em Manhu-
mirim, e São Rafael, em Dores do Indaiá, 
onde também foi pároco por 16 anos em 

três diferentes períodos.
 Já nos seus primeiros anos de 
sacerdote, teve influência decisiva na re-
organização e consolidação da sua Con-
gregação, que passava por momentos 
de instabilidade, sob o risco de extinção, 
depois que o seu Fundador e superior fa-
lecera tragicamente em um acidente au-
tomobilístico no Natal de 1944. Essa sua 
participação determinante na vida dos sa-
cramentinos levou-o a ser eleito o primeiro 
Superior Geral da congregação com ape-
nas 32 anos, pelo que teve que aguardar 
uma licença especial de Roma para que 
assumisse, diante de tão tenra idade.
 Em 8 de novembro de 1971, teve 
a sua nomeação de Bispo de Lorena (SP) 
publicada no jornal oficial da Santa Sé, 
Osservatore Romano. Tomou posse nessa 
cidade em 23 de janeiro de 1972. Entre as 
grandes realizações do seu primeiro go-
verno diocesano, registra-se a fundação da 
Comunidade Canção Nova, que se tornou 
o maior complexo católico de comunica-
ção do mundo, quando chamou o Padre 
Jonas Abib e o designou para um trabalho 
de evangelização junto à juventude tendo 
como púlpito os meios de comunicação.
 Em 1977 foi transferido para a 

Diocese de Campanha (MG) como 
Bispo Coadjutor, com direito à su-
cessão, e Administrador Apostólico 
com plenos poderes, em razão da 
doença de Dom Othon Motta, que 
o impedia de dirigir aquela diocese. 
Deixou sua marca naquela cidade 
como um eficiente administrador e 
pastoralista.
 De Campanha foi transferi-
do para a Diocese de Taubaté (SP), 
para suceder a Dom José Antônio 
do Couto, acometido de dois AVCs 
que o impediram de governar. Lá 
também ganhou fama de reconheci-
do pregador, grande administrador 
e incentivador das pastorais e mo-
vimentos leigos. O Papa João Paulo 
II aceitou a sua renúncia canônica 
em 22 de maio de 1996, nomeando-
-o Administrador Apostólico até a 
posse do seu sucessor, Dom Carmo João 
Rhoden, em 17 de agosto daquele mesmo 
ano. 
 Dom Antônio Affonso de Miran-
da é um intelectual renomado, muito res-
peitado no episcopado brasileiro. Escritor 
refinado, produziu mais de 40 livros sobre 
vários assuntos, que incluem Teologia, 

Mariologia, Catequese, Formação Moral, 
Pastoral e até um de poemas. É jornalis-
ta e advogado, formado pela Universida-
de Federal do Espírito Santo. Membro da 
Academia Taubateana de Letras, é também 
Cidadão Taubateano, título que lhe foi 
concedido em 3 de março de 2006. Atu-
almente, vive em Mercês (MG), junto de 
seus familiares.

Homenagem Especial
Dom Antônio Affonso de Miranda

100 anos de vida

 A Arquidiocese de Juiz de Fora 
perdeu, no último dia 20 de março, Zé-
lia Gouvêa de Almeida, possivelmente a 
pessoa que por mais tempo serviu à nossa 
Igreja Particular. Ela faleceu aos 81 anos, 
depois de cerca de 15 meses internada na 
Santa Casa de Misericórdia. Está sepulta-
da no Cemitério da Glória. 
 Nascida no dia 15 de agosto de 
1938, foi a terceira de 14 irmãos, sendo 
a mulher mais velha. Não se casou, mas, 
ainda criança, exerceu o papel maternal 
quando sua mãe teve problemas de saúde. 
Era formada em Contabilidade e Direito, 
ofícios que nunca exerceu; por mais de 
cinco décadas dedicou sua vida à Igreja. 
Nos últimos anos, viveu com suas irmãs 
e passou por vários problemas de saúde, 
tendo sido internada com dengue em 2016 
e operada, dois anos depois, devido a um 
coágulo na cabeça.
 Dona Zélia, como era carinhosa-
mente chamada pelos colegas de trabalho, 
teve seu vínculo com a Cúria Metropolita-
na encerrado em 16 de setembro de 2016. 
Segundo o Departamento Pessoal da Mi-
tra, consta que a data de sua admissão é 
de 11 de fevereiro de 1980, mas outros 
registros apontam que esses 36 anos são 
somente uma parte do serviço que ela 
prestou à Arquidiocese: antes de traba-
lhar como Notária na Chancelaria, ainda 
moça empenhou-se em ajudar o Patronato 

São José e a Ação Social Arquidiocesana 
(ASA), localizados onde hoje fica o Lar Sa-
cerdotal.
 “O arcebispo era Dom Geraldo 
Penido, e a Zélia, jovem ainda, com seus 
16 ou 17 anos, foi a primeira secretária da 
Ação Social Arquidiocesana, cujo presi-
dente era o saudoso professor Ernani Mou-
rão”, conta o Monsenhor Miguel Falabella 
de Castro, que ainda recorda o primeiro 
trabalho que acompanhou de Dona Zélia. 
“Foi a instalação de um posto antiofídico. 
Ela, o Sr. Mourão e outros funcionários 
recebiam cobras cascavéis do interior e en-
viavam as cobras ao Instituto Butantã em 
troca do soro antiofídico”.
 Depois que o Patronato São José 
foi fechado, foi o próprio monsenhor 
quem a chamou para trabalhar na Cúria, 
memória compartilhada por Dona Zélia 
com uma amiga de longa data, a arquivis-
ta eclesiástica Rosangela Mello. “A Zélia 
foi uma pessoa que passou quase que a sua 
vida toda servindo à Igreja de Juiz de Fora. 
Começou ainda moça a trabalhar no Patro-
nato São José, ao lado do Sr. Mourão, um 
católico de grande valor. Quando esta ins-
tituição foi fechada, a Zélia me contou que 
o Mons. Falabella a chamou para trabalhar 
na Cúria Diocesana, que funcionava em 
uma sala da Catedral. A sua função era 
administrativa, secretariando o Padre Eu-
rico dos Santos Veloso e o Padre Vicente 
Burnier. A Cúria nesse tempo se resumia 
a três mesas para três ocupantes”, afirma 
Rosangela.
 Segundo Monsenhor Falabella, 
ela sempre acolheu e ajudou os padres da 
Arquidiocese de Juiz de Fora. “A Zélia tra-
balhou também orientando os sacerdotes 
quando foi possível a inscrição no INSS. 

Porém, seu trabalho mais importante ao 
longo de décadas foi na Cúria Metropoli-
tana. Ela foi, na verdade, uma secretária 
excepcional, dedicada e muito cuidadosa. 
Nunca vi Dona Zélia nervosa, estava sem-
pre tranquila. Nós, sacerdotes da Arqui-
diocese, devemos muito a ela. Sempre nos 
recebeu com muito carinho, muito amor”, 
relembra.
 Segundo Rosangela, Dona Zélia 
cativou, por merecimento, o respeito e, 
sobretudo, a confiança dos bispos da Igre-
ja de Juiz de Fora e dos padres em geral. 
Muitos deles, inclusive, ela já acompanha-
va desde a juventude em formação no Se-
minário Santo Antônio. “A Zélia era uma 
pessoa séria, muito discreta, compenetra-
da no seu trabalho, inteligente, muito com-
petente e dona de uma personalidade forte. 
Quando a conheci na Cúria, já funcionan-
do na sobreloja da Rua Henrique Surerus, 
ela secretariava o senhor Arcebispo, nesta 
ocasião Dom Eurico, com quem já traba-
lhava há vários anos”, contou. 
 Mônica Moreira Hauck, ex-notá-
ria da Chancelaria, trabalhou com Dona 
Zélia durante quatro anos e ressalta a con-
vivência e aprendizado. “Mulher de fibra, 
coragem, integridade, discreta e muito de-
dicada. Nos últimos anos já estava cansada 
devido à idade, mas por sua dedicação e 
zelo não admitia parar de trabalhar. Ia se 
arrastando por causa da fragilidade de sua 
saúde e do cansaço físico, mas não faltava 
ao trabalho”. 
 Mônica também fala da persona-
lidade da ex-companheira de trabalho, de 
quem teve que conquistar a confiança para 
aprender os ofícios da Chancelaria. “Mu-
lher de difícil convivência até conquistá-
-la, mas de um coração meigo, simples, 

perseverante e corajoso. Só posso dizer 
coisas boas, pois aprendi muito com ela, 
desde a parte de trabalho até momentos de 
fé e encorajamento para todos os momen-
tos de dificuldade”.
 O atual Chanceler do Arcebis-
pado, Padre Eder Luiz Pereira, assumiu a 
função em 2014 e conviveu com Dona Zé
lia até sua saída da Cúria, em 2016. A ela 
o sacerdote atribui todos os conhecimentos 
que possui hoje. “Tudo o que eu aprendi 
com os ofícios da Chancelaria - os decre-
tos, as provisões, tudo aquilo que é feito 
e organizado no setor -, eu aprendi com a 
Dona Zélia. Ela exerceu um papel muito 
bonito e importante em nossa Arquidioce-
se pelo trabalho que ela realizou, sempre 
com carinho, cuidado e amor à Igreja”.
 A arquivista eclesiástica Ro-
sangela Mello aponta que a dedicação de 
Dona Zélia durante décadas de trabalho é 
característica rara nos dias atuais. “Quan-
do encerrou as suas atividades na Igreja de 
Juiz de Fora, já em idade avançada, levou 
consigo um modelo de funcionário, uma 
postura, um ‘preparo’ (ela dominava as 
normas canônicas utilizadas em seu dia a 
dia) que já não existem mais nos dias de 
hoje”.
 A gratidão de religiosos e lei-
gos da Arquidiocese de Juiz de Fora pela 
dedicação de Dona Zélia é resumida nas 
palavras de Monsenhor Miguel Falabella. 
“Registro aqui o meu carinho, a minha 
admiração, minha gratidão ao trabalho 
da Zélia. Eu penso que a Arquidiocese 
de Juiz de Fora em peso deve muito a ela. 
Que Deus conceda à sua boníssima alma 
o descanso eterno. Muito obrigado, Dona 
Zélia, por tudo que a senhora fez por nós. 
Amém.”

FALECE ZÉLIA GOUVÊA DE ALMEIDA, QUE SERVIU À IGREJA 
DE JUIZ DE FORA POR MAIS DE CINCO DÉCADAS

Dona Zélia em 2012 - Foto: Arquivo Cúria
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 O mundo todo tem se adaptado 
neste tempo de pandemia do novo corona-
vírus. Em vista desta realidade em que se 
tem maior dificuldade de assistir pessoas 
em situações de vulnerabilidade, muitos 
católicos têm organizado campanhas soli-
dárias. 
 A Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) dá exemplo com a 
Ação Solidária Emergencial da Igreja no 
Brasil, uma ação nacional que tem como 
lema É tempo de cuidar. Ela visa a esti-
mular a solidariedade, a começar pela ar-
recadação de materiais necessários neste 
momento. Além de incentivar a ajuda ma-
terial às pessoas, também quer promover 
o cuidado no campo religioso, humano e 
emocional. 
 Neste cenário a Arquidiocese se 
une a diversas campanhas e projetos de 
solidariedade pelo país. Conheça algumas 
iniciativas que estão em curso na Igreja lo-
cal:

Linha de frente
 A Paróquia Santa Teresinha, de 
Juiz de Fora, se uniu ao projeto encabeça-
do por membros do Rotary Club de Juiz de 
Fora Passaporte Estrela Sul na produção 
de kits de equipamentos de proteção indi-
vidual (EPIs) destinadas a médicos, enfer-
meiros, técnicos e outros funcionários de 
unidades de saúde da cidade.
 Costureiras da paróquia, entre 
as quais sete são integrantes do Centro de 
Aprendizagem Santa Catarina (CASC) –

 obra social paroquial -, confeccionaram 
calças, camisas e toucas de TNT. Parte do 
material foi doada por fiéis; o restante foi 
comprado com doações feitas em dinhei-
ro e com recursos da paróquia. 
 Já foram feitos, ao todo, 300 
kits, cerca de mil máscaras artesanais - 
entregues a famílias de baixa renda e o 
número de costureiras a aumentou para 
20 
 Para manter a produção das pe-
ças de TNT, a Paróquia Santa Teresinha 
está aceitando doações de rolos do mate-
rial ou ofertas em dinheiro. Os interessa-
dos em ajudar podem deixar seus donati-
vos na Igreja Matriz, que fica na Av. Rui 
Barbosa, s/nº – Santa Terezinha.

Retalhos Solidários 
 A campanha é promovida pelo 
Conselho Metropolitano de Juiz de Fora da 
Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP). 
O objetivo é arrecadar retalhos de pano e 
elásticos para a confecção de máscaras. 
Estas serão distribuídas para as famílias 
assistidas pela instituição. Um grupo de 
quatro costureiras voluntárias confecciona 
os itens de proteção individual.
 Aqueles que puderem ajudar 
com os retalhos e elásticos devem entrar 
em contato com o Confrade Wandemberg 
Medeiros através do telefone (32) 99159-
7614, que é também WhatsApp.

Paróquia São José 
 Pensando nas pessoas que, por 
dificuldades financeiras, correm o risco de 
não se cuidar como devem, um grupo de 
quatro voluntários da Paróquia São José, 
localizada no Bairro Costa Carvalho, em 
Juiz de Fora, começou a fabricar e distri-
buir sabonetes a comunidades carentes.
 Para dar continuidade à produ-
ção, a paróquia pede doações das matérias-
-primas, que são glicerina, extrato glicóli-
co, essência e corante. Os interessados em 
colaborar podem deixar os donativos na 
secretaria paroquial, de segunda a sexta

-feira, das 13h às 18h. O endereço é Av. 
Sete de Setembro, 288 – Costa Carvalho.

Campanhas de alimentos
 As Paróquias Santa Luzia, Santa 
Rita de Cássia e o Ministério Universidade 
Renovadas (MUR) estão recolhendo ali-
mentos para distribuírem cestas básicas a 
famílias que estão com suas rendas afeta-
das e passam por dificuldades em função 
da quarentena. São aceitas doações em di-
nheiro e de alimentos. 
 Os interessados em ajudar podem 
entregar doações, na secretaria da Matriz 
de Santa Luzia, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h. O endereço é Rua Ingracia 
Pinheiro, 160 – Santa Luzia.
 Na Paróquia São Rita, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h 
às 20h, e aos sábados, das 14h às 19h. A 
Matriz fica na Rua Barão do Retiro, 388 – 
Bonfim.  
 Ou ainda na clínica veterinária 
SoulCat, parceira do MUR. Ela se localiza 
na Rua Tavares Bastos, 93 – São Mateus. 
Outras informações através do WhatsApp 
(32) 99951-0606. 

Paróquias de Igrejinha e Barreira 
do Triunfo
 As paróquias-irmãs Nossa Se-
nhora das Estradas e São Sebastião, loca-
lizadas em Juiz de Fora, realizaram juntas 

a programação da Semana Santa. Elas 
convidaram seus fiéis para um gesto con-
creto: no Domingo de Páscoa (12), durante 
o cortejo com o Santíssimo Sacramento, 
doarem alimentos não perecíveis.
 O resultado dessa campanha soli-
dária foi muito positivo: as paróquias con-
seguiram recolher mais de uma tonelada 
de produtos, a serem destinados à Socie-
dade de São Vicente de Paulo da paróquia 
localizada no Bairro Barreira do Triunfo 
e à Pastoral da Criança da comunidade de 
Igrejinha. A distribuição dos alimentos já 
começou e beneficiará mais de 50 famí-
lias carentes na Zona Norte da cidade. 
 As demonstrações de fé e de cui-

dado com o outro comoveram os padres 
Fernando Augusto e Emerson de Assis 
Braz. “Graças a Deus a resposta foi mui-
to positiva! Vimos muitas pessoas ma-
nifestando sua fé e muita emoção diante 
do encontro com o Ressuscitado. E nossa 
emoção foi muito grande também por ver 
o retorno que tivemos: mais de uma tone-
lada de alimentos doados, tamanha a so-
lidariedade do nosso povo”, contou Padre 
Fernando.

CAMPANHAS SOLIDÁRIAS SÃO REALIZADAS POR TODA A ARQUIDIOCESE

Parte do arrecadado pelas paróquias de Igrejinha 
e Barreira do Triunfo - Foto: Padre Fernando

Padre Pierre e voluntários trabalhando na produ-
ção dos sabonetes - Foto: Cedida por Padre Pierre

Profissional da área de saúde recebendo kits. 
- Foto: Cedida por Daniela Benício de Aguiar
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TEXTO DO SÍNODO: O PASTOR DE OVELHAS ATRAVESSA A CIDADE
Pe. Everaldo José Sales Borges

 Não desejo aqui fazer um relato 
de um evento discrepante, em que a fi-
gura rural do pastor adentra uma cidade 
com um rebanho de ovelhas. Mas inicio 
essa reflexão com a memória de uma cena 
parecida com a qual vivenciei na Itália. 
No ano de 2013, morando em Pádua para 
estudos de teologia pastoral, eu saía vez 
por outra para caminhar um pouco e are-
jar as ideias. Numa tarde em que ia às 
margens de um rio para exercitar-me um 
pouco, me deparei com um grande reba-
nho de umas 200 ovelhas, conduzidas 
por um pastor jovem, Giovanni, de uns 
22 anos, assessorado por dois cães bem 
treinados.  A cena não poderia ser mais 
pitoresca, pois, carregada de ruralidade, 
era contrastante com a avenida asfaltada 
que teriam que atravessar logo adiante e 
a alameda de casas a ser percorrida até 
alcançar a outra margem do rio. Novi-
dades à parte, tudo transcorreu bem por-
que tanto o pastor quanto as ovelhas e os 
cães já tinham se acostumado a transitar 
naquele ambiente e, perfeitamente inte-
grados, seguiam a vida pastoril e, por 
que não dizer, PASTORAL. 
 A palavra “pastoral” vem de 
“pastor” e da sua ação de pastorear. Esta 

figura, muito popular em Israel, ber-
ço das comunidades cristãs, entrou aos 
poucos no mundo religioso judaico e 
passou de maneira natural para o cris-
tianismo, culminando com Jesus mesmo 
dizendo no capítulo 10 do Evangelho de 
João: “Eu sou o bom pastor”. ELE en-
tão é o modelo de pastor e, seguramente, 
pode ser o modelo para pastorear. Jesus 
vinha da zona rural do país, mas cresceu 
tendo contato com o grande centro urba-
no da época, que era Jerusalém. Depois 
de Jesus, os apóstolos, com a missão do 
pastoreio, e entre eles, Paulo de Damas-
co, foram se tornando os protagonistas 
de comunidades cristãs de vida sempre 
mais urbana. Daí em diante, a Igreja foi 
constantemente chamada a constituir-se 
em meio a esse paradoxo entre o rural e 
urbano.
 Chamada a “pastorear” neste 
tempo que é o nosso, a Igreja quase apa-
rece como um pastor já ancião, com co-
laboradores constantemente desafiados, 
chamada a atravessar a cidade com o seu 
rebanho e também a arrebanhar neste 
meio que, com seus longos braços ciber-
néticos, já alcançou o mundo rural. 
 A pastoral no mundo urbano ou 

na sociedade urbanizada precisa partir 
da contemplação para dar passos signi-
ficativos, que não sejam em vão. Precisa 
ser pastoral que evangeliza “pelas ruas 
e sobre os telhados”. Precisa dar passos 
que sejam guiados cuidadosamente no 
terreno a ser percorrido e também pas-
sos alados, capazes de abraçar céu que 
encurta distâncias. Este é o chamado, 
com tons de convocação, completamen-
te atual, do II Sínodo da Arquidiocese 
de Juiz de Fora, que está celebrando o 
Sínodo nesta primeira fase em Juiz de 
Fora, nosso maior centro urbano, e vai 
fazendo vagarosamente o caminho na 
direção do interior. O mais importante 
nos primeiros passos foi conhecer mais 
a fundo e detalhadamente a realidade 
urbana onde estão inseridas nossas co-
munidades de fé, para que a “travessia” e 
convívio pastoral seja feito com atitudes 
seguras e eficazes.
 Em nosso caminho e dever de 
casa de pastorear, vale lembrar que esta 
ação pastoral não pode se furtar do mo-
delo de Jesus e do modelo apostólico, 
aquele que adentrou as ruas geográficas 
e também as vielas da existência huma-
na, e deverá ser carregada nas “asas” do 

Espírito, que é “vento” soprando onde 
quer, capaz de ultrapassar barreiras e 
aproximar os distantes, mais uma vez, 
“pelas ruas e sobre os telhados”. 
 Sem estranhamentos e precon-
ceitos, esse pastorear que atravessa a ci-
dade precisa lembrar-se sempre de que 
Deus já está adiante na travessia, porque 
ela é a cidade dos homens, onde, na mes-
ma condição humana, Deus quis habitar. 
O olhar deve ser carregado de empatia 
e simpatia, mas tem que ser olhar com 
atitudes. 
 Este mundo impulsionado de 
velocidades, que quase não espera mais, 
impaciente, que chega sempre mais per-
to do desespero, é sedento de esperança. 
A ação pastoral aqui deverá ser portado-
ra de um bom jarro deste sentimento e 
também deverá ser ação consciente de 
que esperança se oferece em pequenas 
gotas, em gestos pequenos, carregados 
de significado, como foram os gestos de 
Jesus e dos discípulos missionários. Esta 
ação se dará na proximidade física, mas 
terá também que acontecer na aproxima-
ção eletrônica, que atravessa o espaço 
aberto, a estrada da internet e do Espíri-
to. 

  Com o avanço do novo coronaví-
rus (e a doença provocada, a Covid-19), as 
medidas tomadas na Arquidiocese de Juiz 
de Fora modificaram muito a rotina dos fi-
éis. Vários grupos e paróquias tomaram a 
iniciativa de realizar encontros pelo meio 
eletrônico, oportunidade também para avi-
vamento da espiritualidade.
 A Renovação Carismática Católi-
ca (RCC) da Arquidiocese de Juiz de Fora 
está promovendo, semanalmente, o “Gru-
po de Oração on-line arquidiocesano”. O 
evento, realizado pela internet, é uma al-
ternativa para promover a espiritualidade 
carismática diante da suspensão das ati-
vidades públicas pela pandemia do novo 
coronavírus. O Grupo de Oração on-line 
é realizado toda quinta-feira, às 20h, pela 
página do movimento no Facebook. 
 A Comunidade Resgate também 
criou uma programação especial para 

atender às pessoas que estão em casa, com
 transmissão pelo Youtube, Facebook, Ins-
tagram e WebTV: todos os dias, às 15h, 
há Terço da Misericórdia e, às 18h, Terço 
Mariano. Às segundas-feiras, às 19h30, 
os fiéis podem acompanhar a Santa Missa 
e, às quintas-feiras, no mesmo horário, o 
Grupo de Oração.
 Outra comunidade que aderiu às 
orações on-line foi a Obra de Maria Juiz 
de Fora. De segunda a sexta-feira, às 9h, 
rezam o Terço de São José pelos doentes 
e pelo fim da pandemia; aos sábados, no 
mesmo horário, acontece a oração do Ofí-
cio da Imaculada. De segunda a sábado, às 
15h, acontece o Terço da Misericórdia. 
 A Paróquia Nossa Senhora do 
Líbano, do Grajaú, também se mobilizou 
e tem rezado a oração do Santo Terço pe-
las redes sociais. As transmissões ocorrem 
de segunda a sábado, às 19h. Aos domin-

gos, a paróquia transmite a Missa, às 
9h, direto da matriz. Os fiéis podem 
acompanhar os momentos pelo Fa-
cebook e pelo Instagram. 
 Outra paróquia que está promo-
vendo momentos oracionais on-line 
é a Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, do bairro Linhares. Ela tomou 
a iniciativa de criar um Instagram e 
está realizando adorações ao vivo, às 
18h, todas as quintas-feiras; aos sá-
bados, às 8h30, oração do Ofício da 
Imaculada, e, de segunda a sábado, 
transmite, pelo Facebook, a oração 
do Terço da Misericórdia.
 O grupo jovem RenaC (Renas-

cendo no Amor de 
Cristo) também está 
usando o Instagram 
para seus encontros, 
que ocorrem por meio 
de live (transmissão de 
vídeos em tempo real), 
às 17h, aos sábados. Da 
mesma forma, o grupo 
realiza o Terço Maria-
no às terças, às 19h. 
Esta rede social é uti-
lizada, inclusive, para 
as reuniões do Grupo 
Jovem JesaC (Jovens 
escolhidos para servir a 
Cristo), cujos integran-
tes se põem em contato 
a partir das 19h.
 Já o Acampamento Juvenil con-
tinua realizando o Santo Terço através de 
live em seu Instagram, às quartas-feiras, 
às 21h. Assim também tem feito o grupo 
Jovens Unidos Descobrindo o Amor de 
Cristo (JUDAC), que, às quartas-feiras, 
às 20h, meditam o Terço e, aos domingos, 
encontram-se na rede social para reunião 
on-line. O grupo Guardiões da Palavra, 
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do 
bairro Barbosa Lage, tem encontro marca-
do aos domingos, às 16h, para oração do 
Santo Terço no Instagram. 
 No interior, o grupo Jovens Mo-
vidos em Cristo (JMC), da Paróquia Santa 
Rita de Cássia, de Santa Rita de Jacutinga 
(MG), também intensificou suas ativida
des on-line após as orientações de isola

mento social. Durante este período de pan
demia, todos os dias é possível rezar com 
o JMC nas redes sociais: às 15h acontece 
o Terço da Misericórdia, no Instagram; às 
18h30, o Terço Mariano também no Insta-
gram, e, às 19h, o Terço Mariano no Fa-
cebook. 
 A Paróquia Nossa Senhora da 
Glória, de Santos Dumont, também está 
oferecendo momentos de oração. O Grupo 
Seguindo os Passos de Cristo (SPC) está 
promovendo um grupo de oração on-line 
aos domingos, às 17h, através do Face-
book e do Youtube.
 Nas redes sociais você pode en-
contrar os perfis das paróquias e grupos. 
Acompanhe o trabalho de evangelização 
que lhe agrada e mantenha-se em unidade 
com os cristãos espalhados por toda parte

MOMENTOS DE ORAÇÃO TOMAM CONTA DAS REDES SOCIAIS

Divulgação da paróquia  

Foto cedida pela Comunicação da RCC Juiz de Fora  
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PROGRAMAÇÃO DE MISSAS

 As paróquias da Arquidiocese têm 
buscado transmitir as celebrações da melhor 
forma possível, em vista do cenário de pan-
demia. Estão estabelecendo novos pontos de 
encontro com os fiéis para celebrar a fé que 
os une através do uso das mais variadas re-
des sociais. 
 Como a Santa Missa é o ápice da fé 
católica, muitas comunidades já estabelece-
ram horários fixos para as transmissões da 
celebração da Eucaristia. Confira as progra-
mações de Juiz de Fora e do interior:

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro
Todos os dias, às 12h e 19h, transmissões 
pela WebTV “A Voz Católica”

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol
Às quartas-feiras e sábados, às 19h, pelo Fa-
cebook da paróquia
Aos domingos, às 10h, pelo Facebook da 
paróquia

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Li-
nhares
Às quintas, às 7h, pelo Facebook da paró-
quia
Aos domingos, às 15h, pelo Facebook da 
paróquia

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – 
Mundo Novo
Aos sábados e domingos, às 19h, pelo Face-
book e Instagram da Paróquia

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – 
Paula Lima
Aos domingos, às 9h, pelo Facebook da Pa-
róquia

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – 
São Dimas
Todos os dias, às 18h, pelo Facebook do Se-
minário Diocesano São João XXIII

Paróquia Nossa Senhora da Glória – 
Morro da Glória
Às terças e quartas-feiras, às 9h, pelo Face-
book da paróquia
Aos domingos, às 10h, pelo Facebook da 
paróquia

Paróquia Nossa Senhora das Estradas 
– Igrejinha e Paróquia São Sebastião – 
Barreira do Triunfo
Às quartas, às 19h, início com adoração, 
pelo Facebook da Paróquia São Sebastião
Aos domingos, às 18h, pelo Facebook da Pa-
róquia São Sebastião

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – 
Barbosa Lage
Às terças, quintas e sábados, às 18h no Fa-
cebook e Youtube do Padre Expedito Lopes
Aos domingos, às 9h, no Facebook e Youtu-
be do Padre Expedito Lopes 

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – 
Francisco Bernardino
Aos domingos, às 8h da manhã, no Face-
book da paróquia

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro – Jardim Esperança
Às terças-feiras, às 19h, pelo Facebook da 

paróquia
Aos domingos, às 09h, pelo Facebook da 
paróquia
Toda primeira sexta-feira do mês, às 19h, 
pelo Facebook da paróquia

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro – Monte Castelo
De segunda a sexta, às 19h, no Facebook da 
paróquia
Aos domingos o horário não é fixo, varia en-
tre 15h e 18h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – 
Granbery
Aos domingos, às 10h, no Facebook e You-
tube da paróquia

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – 
Bairro de Lourdes
Aos domingos, às 17h, pelo Facebook da 
paróquia

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – 
Bairu
De segunda a sábado, às 19h, pelo Facebook 
da paróquia
Aos domingos as 9h, pelo Facebook da pa-
róquia
*Às quintas feiras acontece adoração ao 
Santíssimo das 16h às 18h, com benção do 
santíssimo.

Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal
Aos sábados, às 18h, pelo Facebook da pa-
róquia

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes
Aos domingos, às 9h, pelo Instagram e Fa-
cebook da paróquia

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim
Às segundas, terças e sextas-feiras, às 19h, 
pelo Facebook da paróquia
Às quartas-feiras, às 19h30, pelo Facebook 
da paróquia
Às quintas-feiras, às 7h, pelo Facebook da 
paróquia
Aos sábados, às 18h, pelo Facebook da pa-
róquia
Aos domingos, às 8h, pelo Facebook da pa-
róquia

Paróquia Santa Teresinha – Santa Tere-
zinha
Aos domingos, às 9h, pelo Instagram e Fa-
cebook da paróquia
Às quintas-feiras, às 19h30, com benção 
do santíssimo, pelo Instagram, Facebook e 
Youtube da paróquia

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – 
Santo Antônio
Aos sábados, às 19h30, pelo Facebook na 
paróquia

Paróquia São Geraldo – Teixeiras
De terça a sexta-feira, às 19h, pelo Facebook 
da paróquia 
Aos domingos, às 9h, pelo Facebook da pa-
róquia
Aos sábados, quando possível, às 19h
*Às quintas-feiras, transmissões de adora-
ção, às 18h

Paróquia São José – Costa Carvalho
De segunda-feira a sexta, às 19h, pelo Insta-

gram e Facebook de Padre Pierre Maurício
*Exceto nas terças, às 19h30
Aos domingos, às 11h, pelo Instagram e Fa-
cebook de Padre Pierre Maurício

Paróquia São Mateus – São Mateus
De segunda-feira a sábado, às 7h15, pelo Fa-
cebook da paróquia
Aos domingos, às 10h, pelo Facebook da 
paróquia

Paróquia São Pedro – São Pedro
Todos os dias, às 18h, pelo Facebook da pa-
róquia

Paróquia São Pio X – Ipiranga
Às segundas-feiras, às 19h, pelo Facebook 
da paróquia 
Aos domingos, às 9h, pelo Facebook da pa-
róquia

Paróquia São João Paulo II -  Nova Era
De segunda a quinta-feira, às 19h, pelo Fa-
cebook da paróquia 
Aos sábados, às 18h, pelo Facebook da pa-
róquia
Aos domingos, às 9h e 18h, pelo Facebook 
da paróquia

Interior

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – 
Arantina/MG
Às quintas-feiras, às 15h, pelo Facebook da 
paróquia
Aos domingos, às 8h, pelo Facebook da pa-
róquia

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – 
Bocaina de Minas/MG
Às segundas-feiras, às 18h30, pelo Face-
book da paróquia
Às quartas-feiras, às 18h30, pelo Facebook 
da paróquia
Nas primeiras sextas-feiras do mês, às 18h, 
pelo Facebook da paróquia

Paróquia Bom Jesus de Matozinho - Bom 
Jardim de Minas/MG
Aos domingos, às 08h e 18 horas

Paróquia São Vicente - Coronel Pacheco/
MG
Às sextas-feiras e sábados às 19h, pelo Ins
tagram da paróquia

Aos domingos, às 8h, pelo Instagram da pa-
róquia

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da 
Câmara/MG
Aos sábados, às 19h, pelo Facebook da pa-
róquia

Paróquia Divino Espírito Santo – Guara-
rá/MG
Aos sábados, às 20h, pelo Facebook e You-
tube da paróquia
Aos domingos, às 19h, pelo Facebook e 
Youtube da paróquia

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárba-
ra do Monte Verde/MG
Aos domingos, às 9h, pelo Facebook da Pa-
róquia

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – San-
tos Dumont/MG
Todos os dias, às 19h, pelo Facebook da pa-
róquia

Paróquia São Miguel e Almas – Santos 
Dumont/MG
Aos domingos, às 18h, pelo Facebook da 
paróquia 
Às terças, às 19h, pelo Facebook da paró-
quia

Paróquia Sagrada Família – São João 
Nepomuceno/MG 
Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 18h, 
via Rádio Difusora 97,3
Aos domingos, às 7h e 18h, pelo YouTube e 
Facebook da paróquia e via Rádio Difusora 
97,3

Paróquia Sagrada Família – São João 
Nepomuceno/MG
Aos domingos, às 09h e às 19h, pelo Face-
book e Youtube da Paróquia 

Paróquia São Sebastião - Senador Cor-
tes/MG
Aos domingos, às 19h, pelo Facebook Jesus 
Caminhando

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Do-
res do Paraibuna (Distrito de Santos Du-
mont/MG)
Aos domingos, às 17h, pelo Facebook da 
paróquia

PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE DIVULGAM NOVOS HORÁRIOS 
DE TRANSMISSÕES DE MISSAS 

As emissoras de inspiração católica também são opção para 
aqueles que forem acompanhar as celebrações de casa. Vale des-
tacar que assistir a missas pelos meios de comunicação é válido 
enquanto durar a pandemia, pois devemos seguir as orientações 
das autoridades e permanecer em casa.


