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MISSA CELEBRA PENTECOSTES E ANIVERSÁRIO DE 
CATEDRAL E JUIZ DE FORA

Acesse através do Qr-Code todas as edições de nosso Jornal. Para isso é só acessar a câmera do seu celular e apontar para o código ao lado. Caso seu aparelho 
não consiga acesso de imediato, você deverá baixar, na loja de aplicativos do seu smarthone, um leitor de Qr-Code. Após realizar a leitura do código, você será 
direcionado para o local informado. Você precisa estar conectado à internet para ter acesso ao conteúdo. 

Solidariedade e Evangelização 
durante a pandemia 
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Instituições realizam campanha 
de cobertores e roupas de frio 
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Padre Samuel toma posse como Pároco em Santa 
Bárbara do Monte Verde

O rito foi realizado durante Santa Missa, na Matriz, que contou com 

a presença membros da comunidade e lideranças políticas. O sacer-

dote vai administrar também a paróquia que fica no Distrito de São 

Sebastião do Barreado. Por conta do distanciamento social decor-

rente da pandemia, optou-se por uma cerimônia menor.

                          Arcebispo abençoou a cidade da porta da Catedral, pedindo por todos os juizforanos e a cura da Covid-19 - Foto: Danielle Quinelato                        Pág.4



2   FOLHA MISSIONÁRIA   2  
Editorial

Expediente
Diretor Fundador: Dom Gil Antônio Moreira
Editor Chefe: Pe. Antônio Camilo de Paiva
Jornalista Responsável: Elias Arruda
Colaboração: Danielle Quinelato e Monalisa Lima 
Revisor: Padre Antônio Pereira Gaio
Contato: folha.missionaria@gmail.com / (32) 3229 – 5450
Redação: Edifício Christus Lumen Gentium – Juiz de Fora – MG
Excepcionalmente durante a pandemia, o jornal não será imprenso.
 

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

O QUE SANTO ANTÔNIO FARIA EM 
TEMPO DE PANDEMIA?

Padre Antônio Camilo de Paiva

ARQUIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO REABRE 
PARCIALMENTE ATENDIMENTO

 Tendo em vista as orientações da Ar-
quidiocese de Juiz de Fora e as recomendações 
do Poder Público acerca do avanço do coronaví-
rus, o Arquivo Histórico Arquidiocesano retor-
nou com suas atividades, porém, com restrições.
 Cientes das responsabilidades neste pe-
ríodo de pandemia, os trabalhos estão sendo re-
alizados em horário reduzido, com diminuição 
do número de pessoas atendidas e um aumento 
no tempo de espera para realização dos serviços, 
respeitando todas as medidas de segurança ne-
cessárias e indicadas pelo Ministério da Saúde.
 Os serviços de emissão de certidões 
e o Serviço de Busca em Livros Paroquiais 
voltaram a funcionar. Para proceder ao pedi-
do de busca de assentos religiosos, é necessá-
rio enviar a solicitação para o e-mail do Arqui-
vo (arquivo@arquidiocesejuizdefora.org.br), 

mencionando todos os dados necessários à pesqui-
sa (lista diponibilizada no site da Arquidiocese).
 O Arquivo realizará 12 pesquisas por 
mês, sendo que o critério de seleção relaciona-se 
à entrada dos 12 primeiros pedidos a chegarem no 
computador do Arquivo a partir da data e horário 
estabelecidos (No primeiro dia útil de cada mês, a 
partir das 8h da manhã). Os e-mails de solicitação 
de busca enviados antes serão invalidados. Será 
aceito apenas um pedido de busca por solicitante.
 As atividades de Atendimento de Pes-
quisadores junto às fontes documentais (con-
sulta direta ao acervo na sala de pesquisa) e 
Abertura de Processo de Retificação em Livros 
Paroquiais seguem suspensas temporariamente.
 A situação está sendo monitora-
da, caso necessário, as atividades poderão ser 
suspensas novamente a qualquer momento.

COMUNIDADE DE JUIZ DE FORA REALIZA ACOLHIMENTO 
ON-LINE DE ORAÇÃO

 A Comunidade Católica Apascentai, 
como forma de aproximação do povo de Deus e 
unidade neste tempo de combate espiritual, estará 
acolhendo pedidos de oração durante o período de 
distanciamento social. Além disso, realiza nas re-
des sociais uma programação oracional.
 O acolhimento acontecerá através do 
WhatsApp. Aqueles que tiverem pedidos de ora-
ção deverão entrar em contato, através dos nú-
meros (32) 98871-8320 ou (73) 99965-6466. As 
mensagens serão encaminhadas para a rede de in-
tercessão da Comunidade que entrará em oração 
em favor das intenções.

 Paralelamente, a Comunidade tem uma 
programação semanal de orações. Ela é consti-
tuída por lives oracionais nas segundas-feiras, às 
19h30 e grupo de oração nas sextas-feiras, a partir 
das 19h30, sempre pelo facebook.com/Comunida-
deCatolicaApascentai

 Santo Antonio é conhecido como o Santo dos pães. Pães 
para os pobres. Santo Antônio é famoso por ser doutor do Evan-
gelho. Conhecedor profundo da Bíblia, a Palavra de Deus. É o 
Santo que combateu os Cátaros, hereges e aproveitadores do Sa-
grado no seu tempo. É o frade da família, defensor do Matrimô-
nio. Como bom sacerdote franciscano e fiel seguidor de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Santo Antônio defendia a vida e vida em 
abundância.
 Sendo assim, não tenho dúvidas de que, se Santo An-
tônio vivesse neste mundo hoje, faria tudo o que as Paróquias 
católicas estão fazendo: distribuiria cestas básicas, faria máscaras 
e daria aos pobres, distribuiria luvas, álcool em gel e desenvol-
veria programas educativos e sanitários de como lavar as mãos 
com água e sabão, desinfetar sapatos, maçanetas, carros dentre 
outros, bem como manter a distância, ficar em casa, ser obediente 
às autoridades e fazer a quarentena com rigor necessário. 
 Santo Antônio faria lives educativas, espirituais e cate-
quéticas. Desenvolveria estudos bíblicos, teológicos e pastorais 
on line. Suas celebrações seriam preparadas com esmero evi-
tando excessos de movimentos no altar, conversas dos que estão 
filmando, cochichos dos que estão no altar. Suas celebrações se-
riam sóbrias na ornamentação, comedida nos movimentos e na 
respiração, os cantos ressoariam no tom justo, os leitores fariam  
narrações capazes de “fixar na memória” (Ex 10,2).  
 Santo Antônio foi um sacerdote versátil. Soube equili-
brar fé e razão, teologia e devoção popular, espiritualidade e mís-
tica, catequese e amor ao próximo. O momento atual pede que 
as autoridades aprendam de Santo Antônio que “a mansidão e a 
humildade são as virtudes mais queridas aos olhos de Deus e dos 
homens” e que em tempo de pandemia, terreno de medo, de inse-
gurança, de ansiedade e de depressão “a paciência é o baluarte da 
alma, ela a fortifica e defende de toda perturbação.” 
 Lenine, grande compositor e cantor brasileiro, interpreta 
a angústia humana ao escrever que “enquanto todo mundo espera 
a cura do mal. E a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo 
ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente 
espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de 
paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber. Será que 
temos esse tempo pra perder. E quem quer saber. A vida é tão rara 
(tão rara).” 
 Por ser tão rara a vida, “o corpo pede um pouco mais de 
alma”, por isso, não vale a pena se perder em antagonismos ou 
polarizações políticas. Mais do que nunca é preciso ter fé. Para 
Santo Antônio “a fé se compara ao peixe. Assim como o peixe é 
batido pelas freqüentes ondas do mar, sem que morra com isso, 
também a fé não se quebra com as adversidades.”
 Na verdade não adiantam discussões vazias, insultos e 
provocações. O que importa é que só “é viva a palavra quando são 
as obras quem falam” (S. Antônio). 
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

Enviai o vosso Espírito e renovareis 
                                a face da Terra!

 Durante as duas últimas sema-
nas do Tempo Pascal, lemos, na liturgia, 
o grande diálogo de Jesus com os Apósto-
los, nas vésperas de sua paixão, registrado 
por São João nos capítulos de 13 a 17 de 
seu evangelho. Tudo tem caráter de des-
pedida que traz para os discípulos, ainda 
frágeis na compreensão dos mistérios de 
Cristo, um ar de tristeza, de medo, de pre-
ocupações.
 Na última semana, até o 7º sába-
do, a Igreja nos apresenta textos finais das 
escrituras do Novo Testamento, encerran-
do todo o rito pascal com o último capí-
tulo do evangelho joanino, onde o Senhor 
Ressuscitado dialoga com Pedro sobre o 
amor e seu rebanho, e com João sobre a 
parusia. Também a primeira leitura da-
quele dia apresenta a conclusão literária 
dos Atos dos Apóstolos com a ação mis-
sionária de Paulo, mesmo acorrentado, 
em prisão na cidade de Roma.
 Porém, no dia de Pentecostes, 
tudo se dá, em certo sentido, ao contrário. 

As leituras nos falam de um tempo novo, 
feliz, vitorioso, alegre. O medo dá lugar à 
coragem, a tibieza ao ânimo, a fraqueza 
a uma inexplicável força interior. Esplên-
dida luz vem do alto, o fogo do amor de 
Deus lhes penetra a alma, um vento impe-
tuoso lhes traz refrigério e os impulsiona 
com sua força. É o Espírito Santo que lhes 
preenche o ser. As portas do cenáculo se 
abrem, os discípulos saem exultando de 
alegria e anunciam, destemidamente, a 
boa nova do Evangelho, o kerigma, dian-
te das autoridades que haviam condenado 
a Cristo: aquele que conduz à vida, vós 
o matastes, mas Deus o ressuscitou dos 
mortos e disso nós somos testemunhas! 
(Atos 3, 15). É o grande anúncio dos tem-
pos novos, quando as forças da morte per-
dem sua potência, e a vida vence.
 Nasce a Igreja missionária. Com 
ela está Maria, aquela que esteve com o 
Senhor desde o momento da encarnação, 
na vida pública, na paixão e agora não po-
deria deixar de estar na ressurreição e em 

Pentecostes. Ela sabe bem quem é o Es-
pírito Santo, pois Ele a tomara por esposa 
(Cf. Lc 1,35).
 Estamos, neste ano, vivendo no 
mundo inteiro um tempo de preocupa-
ções, de cuidados extraordinários, nunca 
antes experimentados por nós. Medo e so-
frimento por tantas perdas de vidas e por 
perigo de inesperada contaminação são 
experimentados por toda parte.
 Porém, uma nova luz já se levan-
ta. A pandemia vai sendo vencida e em 
muitas partes do mundo ela já deu lugar 
à liberdade, ao menos parcial, como na 
Itália, onde as igrejas já estão abertas e as 
liturgias presenciais já iniciaram seu cur-
so, embora ainda com muitas restrições.
 Também, entre nós, isso aconte-
cerá em breve, pela graça e força do Espí-
rito Santo que celebramos. Nosso coração 
já se inflama como o dos discípulos de 
Emaús e já se alegra como o dos Apósto-
los, fechados ainda no cenáculo naquela 

hora terça, da manhã de Pentecostes, na 
expectativa do momento exato da missão.
 À semelhança deles, temos que 
aguardar o momento, em nosso Brasil, 
pois ainda corremos perigo e o que nos 
salva são o isolamento social, a higiene 
frequentíssima das mãos, o álcool gel e 
as máscaras. Mas a hora da graça já se 
aproxima. Aguardemos o instante da ale-
gria, pois não tardará. Nossos olhos estão 
fixos no céu e cremos em tempos novos, 
por isso, rezamos com convicção: Enviai 
o vosso Espírito, Senhor, e renovareis a 
face da Terra!

EUCARISTIA MARCA POSSE DE PADRE SAMUEL 
NA PARÓQUIA SANTA BÁRBARA

 O Padre Samuel Carlos Moreira foi 
empossado, na última segunda-feira (25), 
Administrador Paroquial da Paróquia Santa 
Bárbara, localizada no município de Santa 
Bárbara do Monte Verde (MG). O rito foi 
realizado durante Santa Missa, na Matriz, 
que contou com a presença de algumas li-
deranças da comunidade. O Prefeito, Ismael 
Teixeira de Paiva, e sua esposa, a Vereadora 
Lucilene da Silva Fonseca Paiva, também 
participaram da celebração.
 Durante a Eucaristia, foram lidas a 
Ata e a Nomeação assinada pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. 
Por conta do distanciamento social decor-
rente da pandemia do coronavírus, optou-se 
por uma cerimônia menor. O sacerdote vai 
administrar também a paróquia que fica no 
Distrito de São Sebastião do Barreado.
 Estas serão as primeiras paróquias 
conduzidas por Padre Samuel, ordenado em 
março de 2018. Antes, o presbítero traba-
lhou por um ano e meio na Paróquia São Se-
bastião, em Santos Dumont (MG), e passou 
cerca de cinco meses na Diocese de Óbidos 
(PA), porque a Arquidiocese de Juiz de Fora 
é responsável pela comunidade dedicada a 
São Martinho de Lima.
 Em entrevista, Padre Samuel falou 
sobre a alegria dessa nova missão diante do 
povo de Santa Bárbara. “Gostaria de agra-
decer a Deus pelo dom da vocação, neste 

chamado para o ministério sacerdotal. Eu, 
desde o dia 5 de março, tenho trabalhado na 
Paróquia de Santa Bárbara a pedido de Dom 
Gil. Seriam apenas dois meses, mas após 
este período, ele decidiu que eu seria nome-
ado Administrador Paroquial, substituindo o 
Padre Zdzislaw Nurczyk, que voltou para a 
sua terra natal.”
 O Sacerdote falou ainda sobre o 
período quando fez missão no Pará, missão 
que trouxe uma visão abrangente sobre sua 
vocação e seu serviço com o povo. “Fiquei 
por quase cinco meses em Óbidos fazendo 
missão. Foi uma experiência maravilhosa, 
que deixou marcas no meu Ministério e na 
minha vida.” E completou, “peço a Deus que 
me conduza, me guie e ilumine, nesta sema-
na tão bonita do Espírito Santo em que es-
tamos celebrando Pentecostes. Que Ele me 
ilumine para conduzir bem o povo de Deus 
da Paróquia Santa Bárbara.”

 Os dias mais frios chega-
ram e, junto com eles, as campanhas 
de arrecadação de agasalhos em prol 
daqueles que não têm com o que se 
aquecer. Em Juiz de Fora, três insti-
tuições ligadas à Igreja Católica já 
começaram a recolher casacos e co-
bertores.
 A Ação Missionária Vicenti-
na, da Sociedade de São Vicente de 
Paulo (SSVP), está recebendo doa-
ções às segundas, quartas e sextas-
-feiras, de 15h às 17h, na Sede do 
Conselho Central Santo Antônio. O 
endereço é Avenida Brasil, 2500 – 
Bairro Vitorino Braga. A instituição 
também recolhe itens de higiene pes-
soal, a serem destinados ao “Trailer 
do Banho Solidário Vicentino”. O 
telefone de contato para outras infor-
mações é o (32) 3212-2453.
 A Fundação Maria Mãe, 
mantenedora da Obra dos Pequeni-

nos de Jesus – outra obra social que 
atende as pessoas em situação de rua 
- também já recebe cobertores, rou-
pas, toucas, gorros, pares de meia e 
luvas. As doações podem ser deixa-
das na Rua 31 de Maio, 56, no Bairro 
Ladeira, de segunda a sexta-feira, das 
7h às 13h. Os interessados em ajudar 
ainda podem entrar em contato atra-
vés do (32) 3212-5072.
 Iniciativa semelhante é rea-
lizada pela Pastoral do Migrante, que 
está arrecadando, além de cobertores, 
roupas de cama, toalhas e colchões 
de solteiro. Também são bem-vindos 
itens de higiene pessoal, álcool em 
gel e roupas de frio masculinas e fe-
mininas. As doações podem ser dei-
xadas às segundas e quartas-feiras, 
de 9h30 às 12h, na Casa São Vicente 
de Paulo, que fica na Rua Sebastião, 
482 – Centro. A pastoral auxilia, atu-
almente, 40 migrantes.

INSTITUIÇÕES ARRECADAM COBERTORES E 
ROUPAS DE FRIO
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 Na manhã do domingo, 31 de 
maio, a Catedral Metropolitana de Juiz 
de Fora sediou a Santa Missa em lem-
brança à Solenidade de Pentecostes. A 
celebração presidida pelo Arcebispo, 
Dom Gil Antônio Moreira, marcou ain-
da o aniversário da Paróquia Santo An-
tônio e da cidade em que está localizada: 
ambas comemoraram 170 anos.
 A Eucaristia foi concelebrada 
pelo Administrador da Catedral, Padre 
José de Anchieta Moura Lima, e pelos 
Vigários Paroquiais, Monsenhor Luiz 
Carlos de Paula e os padres Danilo 
Celso de Castro, Antônio Pereira Gaio 
e Luiz Carlos Vitório. Os diáconos An-
tônio Valentino da Silva Neto e Walde-
ci Rodrigues da Silva também estavam 
presentes. Como vem acontecendo du-
rante a pandemia, a Missa foi transmi-
tida pela WebTV A Voz Católica e pela 
Rádio Catedral, tendo sido acompanha-
da presencialmente por poucas pessoas.
 Durante entrevista, Dom Gil 
comentou a feliz coincidência da festa 
que recorda a descida do Divino Espírito 
Santo sobre os apóstolos, cair no último 
dia do Mês Mariano. “Nossa Senhora e o 
Espírito Santo têm tudo a ver. O Espírito 
Santo é o esposo de Maria, foi Ele quem 
fecundou o seu seio para nascer o Meni-
no Jesus”. Ele ainda apontou a Soleni-
dade de Pentecostes como o nascimento 
da Igreja. “Jesus já tinha colocado os ali-
cerces da Igreja e agora ela nasce como 
missionária. Os apóstolos saem do Ce-
náculo e vão anunciar o evangelho por 
todos os lados do mundo”.
 A respeito do aniversário da 
Paróquia Santo Antônio e da cidade de 

Juiz de Fora, o Arcebispo contou que, há 
170 anos, Igreja e Estado eram unidos e, 
quando se fundava uma cidade, isso era 
um ato tanto civil quanto religioso. Para 
marcar a data, ao final da Celebração 
Eucarística, após a comunhão, Dom Gil 
foi até a porta da igreja, de onde aben-
çoou, com o Santíssimo Sacramento, o 
município de Juiz de Fora. “Esta bênção 
também seja penhor de graças para que 
venha logo o fim da pandemia em nossa 
cidade. Que parem o contágio, as mor-
tes, que todas as pessoas sejam protegi-
das por Deus. Esta bênção, portanto, é 
uma invocação a Deus com Jesus Sacra-
mentado na Eucaristia”.
 Administrador da Catedral 
desde agosto de 2019, Padre Anchieta 
revelou seu carinho por Juiz de Fora e 
a alegria de estar à frente da principal 
paróquia da região. “Desde 1973 eu 
adotei Juiz de Fora como minha segunda 
cidade. Também fico muito feliz de es-
tar administrando a Catedral nesta data 
tão especial, dia de Pentecostes, Festa da 
Visitação de Maria. Que Deus abençoe 
todas aquelas pessoas que por aqui pas-
saram nestes 170 anos; padres, leigos, 
seminaristas, diáconos, religiosos, bis-
pos. Que Deus nos ajude a dar continui-
dade à missão evangelizadora da Igreja. 
Que, mesmo em pandemia, vivendo o II 
Sínodo, possa ser uma Igreja missioná-
ria, samaritana, hospitaleira, uma Igreja 
cada vez mais de acordo com a vontade 
de Jesus, na força do Espírito”.
 A Eucaristia do Domingo de 
Pentecostes também foi marcada pelo 
rito do apagar do Círio Pascal, simboli-
zando o fim do Tempo Pascal.

Festa de Santo Antônio
 
 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Morei-
ra, divulgou uma mensagem com orien-
tações para a celebração da Solenidade 
de Corpus Christi, lembrada em 11 de 
junho, e informando a programação ar-
quidiocesana do Dia de Santo Antônio, 
padroeiro da Arquidiocese, comemora-
do no dia 13.
 Na introdução do texto, o Pas-
tor recordou a difícil situação atual, con-
vidando os fiéis a elevar louvores a Deus 
e a confiar que, em breve, as atividades 
serão retomadas. Dom Gil ainda disse 
que as festas que marcarão o mês estão 
integradas ao 2º Sínodo Arquidiocesano, 
cujo mote é a união de todos e a evange-
lização “pelas ruas e sobre os telhados”.
 A respeito de Corpus Christi, 
o Arcebispo reiterou que os fiéis deve-
rão acompanhar as celebrações de casa, 
através das redes sociais, e pediu que os 
padres organizem, em suas paróquias, 
uma hora de Adoração Eucarística e, 
ainda, a translação do Santíssimo Sacra-
mento em carro-andor. Ele também in-
dicou que, como gesto concreto, sejam 
recolhidos alimentos não-perecíveis, 
materiais de limpeza e de higiene pesso-
al, a serem oferecidos às famílias preju-
dicadas pela pandemia.
 Já a principal programação em 
honra ao padroeiro da Arquidiocese e de 
Juiz de Fora acontecerá no Seminário 
e na Catedral Metropolitana. Além das 
novenas que terão início em 4 de junho, 
haverá, no dia 13, a transladação da ima-
gem de Santo Antônio, que passará pela 
Avenida Barão do Rio Branco.

ANIVERSÁRIO DE JUIZ DE FORA E DA CATEDRAL METROPOLITANA É 
CELEBRADO EM JUIZ DE FORA 



FOLHA MISSIONÁRIA   5  

 No dia 23 de maio, jornalistas 
e comunicadores da Arquidiocese de 
Juiz de Fora participaram de uma vide-
oconferência em comemoração ao 54º 
Dia Mundial das Comunicações Sociais. 
O momento reuniu, aproximadamente, 
70 agentes da Pastoral da Comunicação 
(Pascom).
 O objetivo do evento era pro-
mover espaço de reflexão sobre a men-
sagem do Papa Francisco para essa data 
e também de troca de experiências sobre 
as atividades realizadas durante o perío-
do da pandemia do coronavírus.
 A vídeochamada contou com a 
participação de Dom Gil Antônio Morei-
ra, do Vigário Episcopal para Educação, 
Comunicação e Cultura da Arquidioce-
se, Padre Antônio Camilo de Paiva e do 
jornalista da Assessoria de Comunica-
ção da Arquidiocese, Elias Arruda que 
mediou o bate papo.
 Iniciando o momento, Padre 
Camilo, juntamente como Arcebispo, 
deram boas-vindas a todos. Na sequên-
cia, o Vigário Episcopal tomou a pala-
vra para adentrar a mensagem do Papa 
sobre o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, que neste ano abordou o tema 
«“Para que possas contar e fixar na me-
mória” (Ex 10, 2). A vida faz história.
 Para apresentar parte do traba-
lho desenvolvido atualmente, foram con-
vidados membros da Pascom de diferen-
tes paróquias. Dentre elas, as Paróquias 
Santa Teresinha, São Pio X, Nossa Se-
nhora da Glória, São Pedro e São Miguel 
e Almas, da cidade de Santos Dumont, 
além da Pascom do Seminário Arquidio-
cesano Santo Antônio.
 Da Paróquia Santa Teresinha, 
do bairro homônimo, Thaís dos Santos 
relatou que seu trabalho conta com 11 
agentes. Onze pessoas que aceitaram 
este chamado de levar a Palavra de Deus, 
para que ela chegue a todos os povos. 
Este é o nosso objetivo como comunica-
dores da Pascom”, destacou Thaís, Coor-
denadora da pastoral.
 Dentre os trabalhos realiza-
dos está o programa de entrevistas que 

aborda variados temas da igreja. Assim 
é possível atingir os agentes das demais 
pastorais, uma preocupação ressaltada 
na vídeochamada e todos paroquianos. 
Segundo os pasconeiros, as redes sociais 
da paróquia tiveram alcance triplicado 
após o início da pandemia.
 Na Paróquia São Pio X, as ati-
vidades nas redes sociais começaram um 
pouco antes. O pároco, Padre Adeilson 
Silva, já estava habituado a transmitir 
momentos oracionais em suas redes e 
levou esse costume a paróquia quando 
chegou ao local no início do ano.
 Na fala de Beatriz Sodré, in-
tegrante da pastoral, é possível notar a 
importância destas ações. “Aqui na paró-
quia procuramos transmitir não apenas 
a missa, mas também momentos para 
que as pessoas se sintam acolhidas neste 
tempo em que não podemos estar juntos 
fisicamente. Nós temos transmitido as 
carreatas (por exemplo), pois muitas pes-
soas são idosas e não conseguem chegar 
até os portões de casa para acompanhar.”
 Outra Pascom convidada foi a 
do Seminário Santo Antônio. O semi-
narista Gabriel Florenço relatou que eles 
estão desenvolvendo diversas ativida-
des, cada um de sua casa. Mas, apesar 
de a pastoral já estar consolidada, “o 
trabalho tem sido uma novidade, porque 
neste tempo precisamos rever um pouco 
as nossas formas de evangelização.”
 Na Paróquia São Miguel e Al-
mas, de Santos Dumont, a preocupação 
com a Pascom é antiga. Seu represen-
tante, Marcus Valério, contou um pouco 
desse histórico.  “A Pascom nasceu em 
2011, quando Dom Roberto veio refor-
mar a Matriz e ele sentiu a necessidade 
de que tudo fosse registrado para dar sa-
tisfação ao povo. Com registro fotográfi-
co e documental. Eu comecei sozinho e 
foi crescendo e o trabalho aumentando. 
Fiz o jornal da paróquia, o novo site e 
foi desenvolvendo este trabalho”. Os re-
gistros fotográficos dessa paróquia do 
interior sempre rendem elogios.
 O representante da Paróquia 
Nossa Senhora da Glória contou que suas 

transmissões começaram simples e, aos 
poucos, foram melhorando a qualidade. 
“Começamos no Facebook com som am-
biente pelo celular, mas muitas pessoas 
reclamavam por causa do ruído e a ima-
gem que não eram boas. Então o Padre 
investiu, fez um cabeamento na Igreja 
ligando a mesa de som ao celular, o que 
melhorou bastante a captação de som”, 
contou o agente Eliton Souza. Atualmen-
te, a Paróquia da Glória possui duas câ-
meras e programas de corte.
 Outra Pascom que surgiu re-
centemente foi na Paróquia São Pedro. 
Foi criada há três meses. Em pouco tem-
po, tomou iniciativas para se aproximar 
mais dos paroquianos. “Durante a Sema-
na Santa vimos a necessidade de trazer 
os fiéis para perto. Começou no Domin-
go de Ramos, onde pedimos para os que 
desejassem, ligassem para a paróquia, 
pedissem um ramo, e a quantidade de li-
gações que recebêssemos seria o número 
de ramos colocados enfeitando a capela 
para a nossa transmissão. E assim nos 
demais dias. No final, nós montamos um 
kit para as pessoas que participaram da 
semana e fizemos, como um drive thru 
para que elas pudessem buscar os kits”, 
explicou Maria Isabelle.
 O Arcebispo esteve partici-
pando durante toda a vídeoconferência, 
parabenizando e comentando sobre os 
trabalhos. Dentre as falas, ele pontou 
dois tópicos importantes: beleza e com-
petições.
 Dom Gil destacou que a beleza 
é um elemento valoroso.  “A beleza está 
que estão fazendo uma coisa não longa, 
mas coisa de 12 minutos, muito bem pre-
parado e a pessoa pode rezar. A beleza 
nestas transmissões é muito importante 
(…) Os elementos belos nos ajudam na 
comunicação”, explicou ele, remetendo 
aos vídeos divulgados pelo Seminário 
Santo Antônio.
 Sobre competições, o pastor foi 
ponderado. Às vezes, ela é boa no sen-
tido de que cada um quer fazer melhor 
que o outro, mas ela não pode ser uma 
competição negativa de ficar combaten-

do. Ela vale enquanto você aprende com 
o outro, é mais uma comunhão do que 
uma competição.”
 Além disso, o Arcebispo agra-
deceu pela oportunidade de tal troca de 
experiências e lembrou que isso reflete 
a ideia do Sínodo, o “caminhar juntos”. 
“Estas experiências são riquíssimas e 
maravilhosas, penso que podemos in-
vestir muito nisso. Como o Eliton, da 
Paróquia da Glória disse, nós fomos em-
purrados pela situação e chamados por 
Deus, o que vai corresponder muito para 
a nossa vida de evangelização em nos-
sa Arquidiocese, que quer proclamar o 
Evangelho pelas ruas e telhados”, con-
cluiu Dom Gil.
 Antes de finalizar o evento, a 
Assessora de Comunicação da Arqui-
diocese, Danielle Quinelato, reforçou o 
convite para as paróquias divulgarem 
suas iniciativas nos veículos da Arqui-
diocese. “Na assessoria nós prezamos 
sempre em dar espaço para as paróquias 
que querem aparecer a nível arquidioce-
sano. Prezamos para que todos se sintam 
representados em nosso site”. Este con-
tato direto pode ser feito também com a 
Rádio Catedral, com a Web TV A Voz 
Católica e com a Folha Missionária.
 Encerrando a vídeoconferência, 
Padre Camilo expressou sua satisfação 
com a participação de tantos agentes 
de pastoral. “Como Vigário Episcopal, 
quanto mais as paróquias entrarem, des-
bravarem novos meios de comunicação e 
canais será melhor, tanto para a Arqui-
diocese, como para a Igreja do Brasil. 
Precisamos elaborar conteúdos e somos 
complemento um do outro. Esta fala do 
Papa é muito forte, na verdade todos 
temos fendas, fraturas, rasgões que pre-
cisam ser corrigidos por experiências. 
Aqui tivemos histórias bonitas.”
 No final, o Padre sugeriu aos 
participantes o documento, do site da 
Pascom Brasil, sobre como implemen-
tar a pastoral na paróquia e demais do-
cumentos sobre comunicação que estão 
disponíveis para download e leitura nas 
páginas oficiais da Igreja.

LIVE REÚNE JORNALISTAS E COMUNICADORES DA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA 
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Solidariedade e Evangelização 
Uma Igreja em Saída e Missão em tempos de pandemia 

Costureiras do Ambulatório da Glória 
produzem máscaras para doação

 

 Uma bonita iniciativa vem sendo 
desenvolvida por costureiras voluntárias e 
parceiras da Assistência Social Nossa Se-
nhora da Glória, conhecida como Ambu-
latório da Glória: a confecção de máscaras 
para doação. Trabalhando em casa, elas 
iniciaram a produção no início da pande-
mia do coronavírus.
 Centenas de máscaras já foram 
produzidas e doadas para pessoas assisti-
das pela instituição, juntamente com ces-
tas básicas. Os equipamentos de proteção 
ainda foram enviados para obras sociais 
parceiras, como a Fundação Maria Mãe e 
a Casa de Passagem de Mulheres de Juiz 
de Fora. “Venho agradecer a todos vocês. 
Muito necessária essa doação. Deus aben-
çoe sempre!”, disse a Presidente da Fun-
dação Maria Mãe, Vanessa Farnezi, em 
publicação no Facebook.

O Ambulatório da Glória

 A Assistência Social Nossa Se-
nhora da Glória é uma Associação Civil 
beneficente e sem fins lucrativos fundada 
em 1953 pela Congregação dos padres re-
dentoristas. A obra atende, em média, 400 
pessoas por mês, prestando assistência 
gratuita àquelas reconhecidamente caren-
tes e em situação de vulnerabilidade social 
nas mais diversas áreas.
 O Ambulatório não recebe aju-
da do Poder Público e os recursos para 
a manutenção das atividades são obtidos 
por meio de parcerias, trabalho voluntá-
rio, doações diversas e dos sócios contri-
buintes. As atividades são realizadas na 
Rua Feliciano Pena, 187 – Bairro Mariano 
Procópio.

Doações a Fazendas da Esperança de 
diferentes regiões

 

 A Paróquia Santa Teresinha, do 
bairro homônimo, está colaborando com 
as Fazendas da Esperança. Durante o fi-
nal da Quaresma, a paróquia propôs aos 
fiéis unirem-se em solidariedade e doarem 
materiais básicos às fazendas de Guarará 
e Bom Jardim de Minas.
 Considerada pela paróquia um 
sucesso, a campanha arrecadou centenas 
de doações, como roupas, calçados, mate-
riais de higiene pessoal, roupa de cama e 
de banho e até travesseiros.
 Em função do grande volume ar-
recadado, Fazendas da Esperança de ou-
tras localidades foram ajudadas. Ao todo, 
seis fazendas receberam os materiais, den-
tre elas Três Marias (MG), Itabira (MG), 
Colatina, e a última, no início desta sema-
na, na cidade de Serra (ES).
 Para o pároco local, Padre Eve-
raldo José Sales Borges a grande adesão 
dos paroquianos a campanha foi um gesto 
concreto do tempo Quaresmal. “As pesso-
as viram nos nossos olhos, da paróquia, da 
comunidade, ouviram nosso apelo, senti-
ram compaixão e nos ajudaram a cuidar 
dessas pessoas”, explicou o sacerdote.

Paróquia de Santa Rita de Jacutinga 
arrecada alimentos e roupa de frio

 

 A Paróquia Santa Rita de Cássia, 
da cidade de Santa Rita de Jacutinga, está 
realizando duas campanhas em prol das 
pessoas mais carentes. Ambas iniciativas 
contam com a colaboração do grupo JMC 
– Jovens Movidos em Cristo.
 Uma é para arrecadar alimentos 
para aqueles que estão com dificuldades 
por conta da quarentena e a outra é uma 

oportunidade troca de roupas usadas.  A 
primeira, chamada de “Quarentena sem 
Fome”, já está acontecendo. Para ajudar 
basta entrar em contato com um jovem 
que buscará as doações nas residências. 
A segunda será o Varal Solidário, ele terá 
início em junho. Visa principalmente para 
o público carente que sofre com o frio, 
porém é possível que aqueles que forem 
doar uma roupa a troquem por outra peça 
do varal. 
 O Varal Solidário ficará no cen-
tro de Santa Rita de Jacutinga, de segun-
da-feira a sábado, das 8h às 17h30. 

Pastoral Social da Catedral completa 
57 anos de criação

 

  

 A Pastoral Social da Catedral 
Metropolitana de Juiz de Fora completou 
57 de existência no dia 13 de maio. No 
ano de 1963 a pastoral foi instituída pelo 
pároco da época, Monsenhor Miguel Fala-
bella de Castro.
 Esse trabalho social, cujo nome 
é Centro de Ação Social da Catedral 
(CASC), foi declarado de utilidade públi-
ca municipal e estadual. Ele é regido por 
estatuto próprio e possui uma diretoria es-
pecífica, cujo o presidente é o pároco. Seu 
funcionamento se dá por departamentos, 
que são: SOS Cristão, Grupo São José e 
profissionais, como fonoaudiólogos, psi-
cólogos e advogadas.
 O CASC atende às necessidades 
imediatas da população, como apoio às 
gestantes (trabalho realizado pelo Grupo 
São José – na maioria dos casos, mães 
adolescentes recebem kits para os bebês, 
os mesmos são confeccionados pelas lei-
gas da terceira idade); atendimentos psi-
cológicos, fonoaudiológicos, entre outros; 
e a distribuição de roupas e cestas básicas, 
para mais de 150 famílias beneficiadas 
com a entrega, num tempo máximo de 
seis meses – período necessário para que 
as famílias se reestruturem e possam se 
sustentar sozinhas.
 A missão da Pastoral Social, 
além de evangelizar todas as pessoas que 
precisam dos serviços disponibilizados, é 
também acolher e atender aos mais neces-

sitados, construindo uma igreja viva atra-
vés da fraternidade e solidariedade.

Cantor católico entrega doações 
conseguidas em live

 

 A Sociedade São Vicente de Pau-
la (SSVP) recebeu 25 cestas básicas fruto 
da “Live Solidária Recomeçar”. A iniciati-
va foi promovida pelo cantor católico Vi-
tor Hugo, ele realizou uma apresentação 
em suas redes sociais em prol de doações 
para os Vicentinos.
 Além de interpretar as músicas 
de seu EP “Recomeçar”, a live contou 
com a presença de convidados especiais. 
“Irmãos, nossa fé move montanhas e, por 
isso, peço a sua ajuda para bem atender  
àqueles que não têm onde ficar ou não têm 
o que comer. Seja como São Vicente de 
Paulo e ajude esse movimento sério que 
leva pão a quem tem fome. Cristo ressus-
citou e quer ressuscitar naqueles peque-
ninos, ajude! Seu coração se encherá de 
graça e de bençãos!,” escreveu o cantor no 
site de arrecadação.
 Ele ainda lembrou dos muitos 
shows que estão sendo realizados na inter-
net. “Muitos artistas famosos estão fazen-
do lives solidárias, mas acabam ajudando 
outras instituições. Nós, artistas católicos, 
ministros da música, não podemos esque-
cer que Deus nos deu muito! Por causa 
deste muito, eu disse ‘eis me aqui’ e farei 
essa live para que juntos possamos ajudar 
nossos irmãos vicentinos que há anos fa-
zem esse belíssimo trabalho nas ruas de 
Juiz de Fora,” finalizou.
 Segundo o cantor a transmissão 
alcançou católicos de diversas regiões. 
Pessoas de Portugal e Estados Unidos, por 
exemplo, interagiram durante a live. No 
Brasil, cristãos das cidades pertencentes à 
Arquidiocese e de outros estados estive-
ram assistindo.
 Para Vitor Hugo, a live serviu 
como lembrete. “Serviu para movimentar 
para que as pessoas possam ajudar a sua 
paróquia.” Acrescentou ainda, “eu acho 
que foi ótimo, a gente conseguiu alcançar 
as pessoas”, afirmou.
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Domingo do Bom Pastor é 
celebrado na Catedral

 No domingo dia 4 de maio, o Arce-

bispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 

Antônio Moreira, presidiu Missa dominical na 

Catedral Metropolitana. A celebração contou 

com a participação de poucos fiéis, foi concele-

brada pelos padres da Catedral e teve o auxílio 

do diácono Antônio Valentino da Silva Neto.

 Nesse domingo em que a Igreja celebra 

Jesus como Bom Pastor, Dom Gil iniciou a san-

ta Missa explicando que todos os anos a Igreja 

divide o capítulo 10 do Evangelho de João em 

duas partes, a primeira refletida no domingo, e a 

outra no evangelho de segunda-feira e convidou 

a todos para prestarem atenção.

 Em tempos de isolamento, o Arcebispo 

destacou que a beleza é um artificio que pode 

ser usado para ajudar a fazer esse período. Ele 

recordou de algumas iniciativas como transmis-

sões musicais, dentre elas o vídeo dos semina-

ristas cantando e afirmou que a beleza é algo de 

que Jesus também gostava. “Jesus usa da beleza 

para transmitir o seu amor. A beleza comunica 

amor. Hoje Jesus usa uma das imagens mais be-

las: eu sou o Bom Pastor”.

 “No 4° domingo da Páscoa lembramos 

então que Jesus se apresentou como Bom Pastor 

das ovelhas, as ovelhas que reconhecem a sua 

voz, seguem seus passos e também se apresenta 

como porta do redil. Para entrar no seu redil, seu 

reino, ou seja, sua Igreja, é preciso passar por 

ela”, destacou o Arcebispo.

 Dom Gil apresentou ainda uma ima-

gem do Bom Pastor, a primeira imagem de Jesus 

que apareceu na história. Uma réplica da ima-

gem, do século III ou IV, que se encontra nas 

Catacumbas de São Calisto, em Roma.   Ela 

destaca o amor do Pastor que carrega as ovelhas 

sobre os ombros.

 Na homilia, frisou que, para entrar para 

o Reino de Deus, é preciso passar por uma por-

ta definitiva, que é o próprio Cristo. Para isso, 

constatou que é preciso que o Bom Pastor seja 

sempre o guia e que nunca se deixe de escutar a 

sua voz.

 Foi destacada, também, a necessidade 

de rezarmos pelas vocações, inclusive pelos se-

minaristas de nossa Arquidiocese. “Ele mandou 

que fizéssemos, pedir ao Senhor da messe que 

envie operários para sua messe, então hoje é o 

dia de rezarmos pelas vocações. Também rezar-

mos pela perseverança dos sacerdotes, que são 

tão dedicados, entregam sua vida inteiramente, 

não se casam para ficarem à disposição do Se-

nhor 24 horas por dia. Vamos rezar pela perse-

verança e dedicação do nosso clero.”

 Ao final da missa, Dom Gil lembrou da 

proposta do Papa Francisco para este mês: rezar 

o Terço em casa, em família, todos os dias. Em 

vista disso, foi rezada uma das orações indica-

das pelo Papa. E ao encerrar, antes de se despe-

direm, devidos parabéns foram dados ao Padre 

Danilo que estaria completando mais um ano de 

vida sacerdotal.

Mães são lembradas no 
Quinto Domingo da Páscoa

 Na manhã do 5º Domingo da Páscoa, 

10 de maio, dia dedicado às mães, o Arcebispo 

Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antô-

nio Moreira, presidiu a Santa Missa na Catedral. 

A Eucaristia, ainda de forma privada foi trans-

mitida ao vivo pelos meios de comunicação ar-

quidiocesanos.

 A Missa foi concelebrada pelo admi-

nistrador paroquial da Catedral, Padre José de 

Anchieta Moura Lima, pelo Vigário Geral da 

Arquidiocese e da Catedral, Monsenhor Luiz 

Carlos de Paula e pelos Padres Antônio Pereira 

Gaio, Danilo Celso de Castro e Luiz Carlos Vi-

tório. Os diáconos permanentes Antônio Valen-

tino da Silva Neto e Waldeci Rodrigues da Silva 

auxiliaram na celebração.

 Em entrevista, Dom Gil falou sobre 

a educação das crianças no Caminho, na Ver-

dade e na Vida. “Todos os outros aspectos da 

educação são importantes, mas o principal é a 

educação na fé, as nossas mães devem educar na 

fé. Agradeço minha mãe, porque ela tinha oito 

filhos e todos foram educados na fé.”

 O Arcebispo agradeceu a todas as mães 

e as abençoou por dedicarem amor incondicio-

nal aos seus filhos. “Com amor desinteressado 

que uma mãe ama seu filho, assim elas são ima-

gem do amor de Deus. Se você amar o seu filho 

desde o começo, ele será a sua alegria.”

 Dom Gil lembrou ainda que Nossa Se-

nhora é a Mãe das mães é modelo para todos. “A 

nossa intercessora, eu quero confiar a ela, por-

tanto, todas as mães neste dia. Ela que soube se-

guir o seu filho, que é Caminho, Verdade e Vida, 

seja aquela que abençoa e intercede por todas as 

nossas mães e por todos nós,” completou.

 Algumas mães que foram convidadas 

para participar da celebração fizeram a coroação 

de Nossa Senhora ao final da missa. A homena-

gem à Mãe de Jesus foi seguida ainda por uma 

mensagem a todas as mães.

MISSAS DOMINICAIS ACONTECEM NA CATEDRAL METROPOLITANA 

DURANTE TODO O MÊS DE MAIO
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Homilia da Missa na Solenidade de Pentecostes

Mensagem do Santo Padre

Resumo: Vatican News

 «Há diversidade de dons espiri-
tuais, mas o Espírito é o mesmo»: assim 
escreve Paulo aos Coríntios. E continua: 
«Há diversidade de serviços, mas o Se-
nhor é o mesmo e há diversos modos de 
agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo 
em todos» (1 Cor 12, 4-6). Diversidade e 
o mesmo, diversos e um só: o Apóstolo 
insiste em juntar duas palavras que pare-
cem opostas. Quer-nos dizer que este um 
só que junta os diversos é o Espírito Santo. 
E a Igreja nasceu assim: diversos, unidos 
pelo Espírito Santo.
 Recuemos até aos inícios da 
Igreja, no dia de Pentecostes, e fixemos 
os Apóstolos: entre eles, temos pessoas 
simples, habituadas a viver do trabalho 
das suas mãos, como os pescadores, e está 
Mateus, certamente dotado de instrução 
pois fora cobrador de impostos. Existem 
origens e contextos sociais diversos, no-
mes hebraicos e nomes gregos, tempera-
mentos pacatos e outros ardorosos, ideias 
e sensibilidades diferentes. Eram todos di-
ferentes. Jesus não os mudara, nem os uni-
formizara, tornando-os modelos em série. 
Não. Deixara as suas diversidades; e agora 
une-os, ungindo-os com o Espírito Santo. 
A união – a união deles que eram diver-
sos – vem com a unção. No Pentecostes, 
os Apóstolos compreendem a força unifi-
cadora do Espírito. Veem-na com os pró-
prios olhos, ao constatar que todos, apesar 
de falar línguas diversas, formam um só 
povo: o povo de Deus, plasmado pelo Es-
pírito, que tece a unidade com as nossas 
diferenças, que dá harmonia porque, no 
Espírito, há harmonia. Ele é a harmonia.

 Mas voltemos à Igreja de hoje. 
Podemos interrogar-nos: «O que é que nos 
une, em que se baseia a nossa unidade?» 
Também entre nós existem diversidades, 
por exemplo de opinião, preferência, sen-
sibilidade. A tentação, porém, é defender 
sempre de espada desembainhada as nos-
sas ideias, considerando-as boas para to-
dos e pactuando apenas com quem pensa 
como nós. E esta é uma tentação ruim, que 
divide. Mas, esta é uma fé à nossa ima-
gem, não é aquilo que deseja o Espírito. 

Nesse caso, poder-se-ia pensar que aqui-
lo que nos une fossem as próprias coisas 
em que acreditamos e os próprios com-
portamentos que adotamos. Mas não! Há 
muito mais: o nosso princípio de unidade 
é o Espírito Santo. E a primeira coisa que 
Ele nos lembra é que somos filhos ama-
dos de Deus; nisto, todos iguais e, todavia, 
somos todos diferentes. O Espírito vem a 
nós, com todas as nossas diversidades e 
misérias, para nos dizer que temos um só 
e mesmo Senhor, Jesus, um só e mesmo 
Pai; por isso, somos irmãos e irmãs. Par-
tamos daqui! Olhemos a Igreja como faz o 
Espírito, não como faz o mundo. O mundo 
vê-nos de direita e de esquerda, com esta 
ideologia, com aquela; o Espírito vê-nos 
do Pai e de Jesus. O mundo vê conserva-
dores e progressistas; o Espírito vê filhos 
de Deus. O olhar do mundo vê estruturas, 
que se devem tornar mais eficientes; o 
olhar espiritual vê irmãos e irmãs implo-
rando misericórdia. O Espírito ama-nos e 
conhece o lugar de cada um no todo: para 
Ele não somos papelinhos coloridos leva-
dos pelo vento, mas ladrilhos insubstituí-
veis do seu mosaico.
 

 Tornamos ao dia de Pentecostes 
e descobrimos a primeira obra da Igreja: o 
anúncio. Vemos, porém, que os Apóstolos 
não preparam uma estratégia; quando es-
tavam fechados lá, no Cenáculo, não mon-
tavam a estratégia, não; não preparavam 
um plano pastoral. Teriam podido dividir 
as pessoas por grupos segundo os vários 
povos, falar primeiro aos de perto e depois 
aos que eram de longe, tudo bem ordena-
do... Teriam podido também temporizar 
um pouco no anúncio e, entretanto, apro-
fundar os ensinamentos de Jesus, para 
evitar riscos... Mas não! O Espírito não 
quer que a recordação do Mestre seja cul-
tivada em grupos fechados, em cenáculos 
onde tendemos a «fazer o ninho». E esta 
é uma doença má que pode vir à Igreja: 
uma Igreja não comunidade, nem família, 
nem mãe, mas ninho. O Espírito abre, re-
lança, impele para além do que já foi dito 
e feito, Ele impele para além dos recintos 

duma fé tímida e cautelosa. No mundo, 
sem uma estrutura compacta e uma estra-
tégia calculada é um fracasso. Na Igreja, 
ao contrário, o Espírito assegura ao arau-
to a unidade. E os Apóstolos partem: sem 
preparação, lançam-se, saem. Anima-os 
um único desejo: dar o que receberam. 
Como é belo aquele princípio da Primeira 
Carta de João: aquilo que nós recebemos e 
vimos, damo-lo a vós (cf. 1, 3)!
 Finalmente chegamos a com-
preender qual é o segredo da unidade, o 
segredo do Espírito. O segredo da uni-
dade da Igreja, o segredo do Espírito é o 
dom. Porque Ele é dom, vive doando-Se 
e, assim, nos mantém unidos, fazendo-nos 
participantes do mesmo dom. É importan-
te acreditar que Deus é dom, que não se 
comporta tomando, mas dando. E por que 
é importante? Porque o nosso modo de 
ser crentes depende de como entendermos 
Deus. Se tivermos em mente um Deus que 
toma, que Se impõe, desejaremos também 
nós tomar e impor-nos: ocupar espaços, 
reivindicar importância, procurar poder. 
Mas, se tivermos no coração que Deus é 
dom, muda tudo. Se nos dermos conta de 
que aquilo que somos é dom d’Ele, dom 
gratuito e imerecido, então também nós 
quereremos fazer da própria vida um dom. 
E amando humildemente, servindo gratui-
tamente e com alegria, ofereceremos ao 
mundo a verdadeira imagem de Deus. O 
Espírito, memória viva da Igreja, lembra-
-nos que nascemos de um dom e cresce-
mos doando-nos; não poupando-nos, mas 
dando-nos.
 

 Queridos irmãos e irmãs, olhe-
mos no íntimo de nós mesmos e pergun-
temo-nos o que é que impede de nos dar-
mos. Há – por assim dizer – três inimigos 
do dom; os principais são três, sempre 
deitados à porta do coração: o narcisismo, 
a vitimização e o pessimismo. O narcisis-
mo leva a idolatrar-me a mim mesmo, a 
comprazer-me apenas com o lucro pró-
prio. O narcisista pensa: «A vida é boa, se 
eu ganho com ela». E assim chega a dizer: 
«Por que deveria eu doar-me aos outros?» 
Nesta pandemia, faz um mal imenso o 

narcisismo, o debruçar-se apenas sobre 
as próprias carências, insensível às dos 
outros, o não admitir as próprias fragili-
dades e erros. Mas o segundo inimigo, a 
vitimização, também é perigoso. A vítima 
lamenta-se todos os dias do seu próximo: 
«Ninguém me compreende, ninguém me 
ajuda, ninguém me quer bem, estão todos 
contra mim!» Quantas vezes ouvimos es-
tas lamentações! E o seu coração fecha-
-se, enquanto se interroga: «Por que não 
se doam a mim os outros?» No drama que 
vivemos, como é má a vitimização! Como 
é mau pensar que ninguém nos compreen-
de e sente aquilo que sentimos nós! Isto 
é o fazer a vítima. Por fim, temos o pes-
simismo. Neste caso, a ladainha diária é: 
«Nada vai bem, a sociedade, a política, a 
Igreja...» O pessimista insurge-se contra o 
mundo, mas fica inerte e pensa: «Assim 
para que serve doar-se? É inútil». Agora, 
no grande esforço de recomeçar, como é 
prejudicial o pessimismo, ver tudo negro, 
repetir que nada voltará a ser como antes! 
Pensando assim, aquilo que seguramente 
não volta é a esperança. Nestes três – o 
ídolo narcisista do espelho, o deus-espe-
lho; o deus-lamentação: «sinto-me alguém 
nas lamentações»; e o deus-negatividade: 
«é tudo negro, é tudo escuro» – encontra-
mo-nos na carestia da esperança e precisa-
mos de apreciar o dom da vida, o dom que 
é cada um de nós. Por isso, necessitamos 
do Espírito Santo, dom de Deus que nos 
cura do narcisismo, da vitimização e do 
pessimismo; cura do espelho, das lamen-
tações e da escuridão.
 Irmãos e irmãs, peçamo-lo: Es-
pírito Santo, memória de Deus, reavivai 
em nós a lembrança do dom recebido. 
Libertai-nos das paralisias do egoísmo e 
acendei em nós o desejo de servir, de fazer 
bem. Porque pior do que esta crise, só o 
drama de a desperdiçar fechando-nos em 
nós mesmos. Vinde, Espírito Santo! Vós 
que sois harmonia, tornai-nos construto-
res de unidade; Vós que sempre Vos doais, 
dai-nos a coragem de sair de nós mesmos, 
de nos amar e ajudar, para nos tornarmos 
uma única família. Amém! 

 “(...) o nosso princípio de 
unidade é o Espírito Santo. E a 
primeira coisa que Ele nos lem-
bra é que somos filhos amados 
de Deus; nisto, todos iguais e, 

todavia, somos todos diferentes 
(...)”

(...) Se tivermos em mente um 
Deus que toma, que Se impõe, 

desejaremos também nós tomar 
e impor-nos: ocupar espaços, rei-
vindicar importância, procurar 

poder. (...)

(...)  No drama que vivemos, 
como é má a vitimização! Como 
é mau pensar que ninguém nos 
compreende e sente aquilo que 
sentimos nós! Isto é o fazer a 

vítima. (...)

(...)   Por isso, necessitamos do 
Espírito Santo, dom de Deus que 
nos cura do narcisismo, da viti-
mização e do pessimismo; cura 

do espelho, das lamentações e da 
escuridão.

 (...)
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Homenagem Especial

 Dom Giovanni nasceu em Aversa (Itália) em 
1955, está com 57 anos. Ordenado sacerdote em 8 de 
dezembro de 1978. É Doutor em Direito Canônico. In-
gressou no Serviço Diplomático da Santa Sé em 1983. 
Desempenhou atividade junto às Representações Ponti-
fícias do Burundi, Tailândia, Líbano, Brasil e Seção para 
as Relações com os Estados da Secretaria de Estado no 
Vaticano. Foi nomeado Núncio Apostólico na República 
Democrática do Congo, em 2001. Em 2010 foi transferi-
do como Núncio da Tailândia e do Camboja. Em 10 de 
fevereiro de 2012, foi nomeado Núncio Apostólico no 
Brasil pelo Papa Bento XVI. 

 No Brasil, Dom Giovanni sempre foi uma pre-
sença próxima às Igrejas particulares, ora visitando as 
dioceses para conhecer as diferentes realidades de per-
to, inaugurando Igrejas, seminários, concedendo o pálio 
episcopal aos prelados. Sempre esteve acompanhado, de 
perto, a trajetória da CNBB, participando de suas reuni-
ões e da Assembleia Geral (AG) dos bispos do Brasil to-

dos os anos. Acompanhou a Igreja sem, contudo, deixar 

de exercer com esmero seu papel como diplomata junto 

ao governo brasileiro. O Arcebispo italiano substituirá 

Dom Celestino Migliore, que foi transferido para Paris. 

Dom Giovanni d’Aniello
Núncio Apostólico na Rússia

FRANCISCO: JOÃO PAULO II, HOMEM DE ORAÇÃO, PROXIMIDADE E JUSTIÇA 
QUE É MISERICÓRDIA

 No centésimo aniversário do 
nascimento de São João Paulo II (18 de 
maio de 1920), o Papa Francisco presi-
diu a Missa na capela da Basílica de São 
Pedro onde se encontra o túmulo do Papa 
Wojtyla. Entre os concelebrantes, o vigá-
rio do Papa para a Cidade do Vaticano e 
arcipreste da Basílica Vaticana, Cardeal 
Angelo Comastri; o esmoleiro apostóli-
co, o Cardeal polonês Konrad Krajewski; 
Dom Piero Marini, durante 18 anos mes-
tre das celebrações litúrgicas no Pontifica-
do de João Paulo II e o Arcebispo polonês 
Jan Romeo Pawłowski, chefe da terceira 
Seção da Secretaria de Estado que se ocu-
pa dos diplomatas da Santa Sé.
 Essa foi a última das Missas da 
manhã celebradas ao vivo streaming por 
Francisco desde 9 de março passado, após 
a suspensão das celebrações com a parti-
cipação de fiéis por causa da pandemia da 
Covid-19. Com a retomada na Itália, e em 
outros países, das celebrações com fiéis, 
cessa, a partir de 19 de maio a transmis-
são ao vivo da Missa das 7h local na Casa 
Santa Marta. O Papa faz votos de que o 
povo de Deus possa voltar à familiaridade 
comunitária com o Senhor nos sacramen-
tos, sempre respeitando – como disse, no 
Regina Caeli dominical – as prescrições 
estabelecidas para a saúde de todos. A Ba-
sílica de São Pedro foi saneada dia 15 de 
maio.

 O Papa, recitando a oração da 
Coleta, rezou “Deus, rico de misericórdia, 
que colocastes o João Paulo II à frente da 
vossa Igreja, fazei que, instruídos pelos 
seus ensinamentos, abramos confiada-
mente os nossos corações à graça salvado-
ra de Cristo, único Redentor do homem”.
 Na homilia, o Papa recordou que 
“o Senhor ama o seu povo” e o povo de 
Israel “quando o Senhor por este amor en-
viava um profeta, um homem de Deus, di-
zia: “O Senhor visitou o seu povo, porque 
o ama.” E o mesmo dizia à multidão que 
seguia Jesus vendo as coisas que fazia: 
“O Senhor visitou o seu povo.” “E hoje 
nós aqui podemos dizer: cem anos atrás 
o Senhor visitou o seu povo, enviou um 
homem, preparou-o para ser bispo e guiar 
a Igreja.” “O Senhor ama o seu povo, o 
Senhor visitou o seu povo, enviou um pas-
tor.”
 Francisco indicou três traços 
do bom pastor que se encontram em São 
João Paulo II: A oração, a proximidade ao 
povo, e o amor pela justiça. São João Pau-
lo II era um homem de Deus porque reza-
va e rezava muito”, apesar do muito traba-
lho que tinha para guiar a Igreja. “Ele bem 
sabia que a primeira tarefa de um bispo é 
rezar” e “ele o sabia, ele o fazia. Modelo 
de bispo que reza, a primeira tarefa. E nos 
ensinou que à noite, quando um bispo faz 
o exame de consciência, deve perguntar-

-se: quantas horas rezei hoje? Um homem 
de oração”.
 “Segundo traço, um homem de 
proximidade. Não era um homem separa-
do do povo, aliás, ia encontrar o povo e 
rodou o mundo inteiro, encontrando o seu 
povo, buscando o seu povo, fazendo-se 
próximo. E a proximidade é um dos tra-
ços de Deus com o seu povo. Recordamos 
que o Senhor diz ao povo de Israel: ‘Olha, 
qual povo teve seus deuses tão próximos 
como tu comigo?’. Uma proximidade de 
Deus com o povo que depois se faz es-
treita em Jesus, se faz forte em Jesus. Um 
pastor é próximo do povo, do contrário 
não é pastor, é um hierarca, é um admi-
nistrador, talvez bom, mas não é pastor. 
Proximidade ao povo. E São João Paulo 
II nos deu o exemplo desta proximidade: 
próximo dos grandes e dos pequenos, dos 
de perto e dos de longe, sempre próximo, 
se fazia próximo”.
 “Terceiro traço, o amor pela 
justiça. Mas a justiça plena! Um homem 
que queria a justiça, a justiça social, a 
justiça dos povos, a justiça que expulsa 
as guerras. Mas a justiça plena, por isso 
São João Paulo II era o homem da mise-
ricórdia porque justiça e misericórdia ca-

minham juntas, não se podem distinguir, 

estão juntas: justiça é justiça, misericórdia 
é misericórdia, mas uma sem a outra não 

está bem. E falando do homem da justiça 
e da misericórdia, pensemos o muito que 
São João Paulo II fez para que as pessoas 
entendessem a misericórdia de Deus. Pen-
semos como ele levou adiante a devoção 
a Santa Faustina”, cuja memória litúrgica 
agora é estendida à Igreja no mundo in-
teiro. “Ele havia sentido que a justiça de 
Deus tinha esta face de misericórdia, esta 
atitude de misericórdia. E este é um dom 
que nos deixou: a justiça-misericórdia e a 
misericórdia justa.”
 “Peçamos a ele hoje, que nos dê 
a todos nós, especialmente aos pastores da 
Igreja, mas a todos, a graça da oração, a 
graça da proximidade e a graça da justiça-
-misericórdia, misericórdia-justiça.”
 Ao término da Missa, Francisco 
pediu a Deus que suscite em nós “a chama 
da caridade que alimentou incessantemen-
te a vida de São João Paulo II” e “o impe-
liu a gastar-se” pela Igreja.
 Entre os cantos durante a Mis-
sa, um dos mais conhecidos das Jornadas 
Mundiais da Juventude, “Jesus Christ you 
are my life”, entoado durante a vigília 
da JMJ de Torvergata, em Roma, no ano 
2000 com um João Paulo II que de modo 
comovente movimentava os braços ergui-
dos acompanhando os jovens que canta-
vam.

Fonte: Vatican News


