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Uma Igreja Sempre em Missão

Padres tomam posse em 
paróquias do interior 
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DOM GIL ABENÇOA TRAILER SOLIDÁRIO DOS VICENTINOS

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. 

Igreja da Glória celebra 100 
anos do assentamento da pedra 

fundamental
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Comunidade JMC inicia 
projeto de lives temáticas 
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Transmissões de Missas continuam em toda 
Arquidiocese

Por enquanto, as Missas na cidade de Juiz de Fora voltaram a ser 

suspensas devido ao aumento de casos de covid-19 no município. 

Mas a fé e a evangelização não param! Em algumas paróquias do 

interior, por exemplo, as celebrações acontecem  de forma cuidado-

sa e organizada. 
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Foto - Pascom da Paróquia da Glória
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A Web TV A Voz Ca-
tólica, traz com exclu-
sividade as principais 
notícias da Arquidio-
cese  de Juiz de Fora. 

Assista pelo  
facebook.com/avozcato-

lica

Jornalismo, entreteni-
mento e informações 
sobre a Igreja Católica, 
você acompanha na Rá-
dio Catedral 102.3 Fm. 

 
Baixe o aplicativo da Rá-
dio Catedral JF em seu 

celular.

Reportagens sobre a Igre-
ja, pastorais e movimen-
tos você acompanha no 
site da Arquidiocese e no 
Jornal Folha Missionária.  

 
Acesse:

arquidiocesejuizdefora.
org.br

UMA BOA COMUNICAÇÃO  GERA
COMUNHÃO E COMUNIDADE

Padre Antônio Camilo de Paiva
 O mundo das comunicações já anunciava que a inter-
net iria tomar conta da vida das pessoas mudando, inclusive, o 
modo de ensinar e de aprender, mudaria a concepção de tempo e 
de espaço. Isso já estava acontecendo a longos passos, entretanto, 
uma parte considerável da sociedade não dava conta do que vinha 
acontecendo. O futuro se desenhava na linha do horizonte próxi-
mo, mas muitos insistiam em ignorar a visão. Eis que, de repente, 
chega a pandemia e com ela o futuro que, da noite para o dia, se 
tornou presente. Estamos na era virtual.
 A antecipação dessa realidade levou paróquias e as co-
munidades a se adaptarem de maneira abrupta a um novo modo 
de celebrar e rezar. A Igreja se viu diante do desafio de aprender a 
usar as novas tecnologias com urgência. Nesse momento, entrou 
em cena os jovens que com seus aparelhos, muitos deles de última 
geração, acudiram suas paróquias e comunidades, e isso impactou 
a Pastoral da Comunicação. O número dos agentes se multipli-
cou! Paróquias que não tinham a Pascom (Pastoral da Comuni-
cação) por julgarem sem necessidade, se viram na emergência de 
criar a sua. Os pasconeiros se multiplicaram pelo Brasil inteiro. 
Só perdemos em número para os catequistas. Aliás, nesse perío-
do de Covid-19, está ficando claro que pasconeiros e pasconeiras 
são catequistas digitais. São pessoas que modulam sons, editam 
conteúdos e transmitem imagens. De qualquer modo, inaugura-se 
uma nova maneira de pensar, aprender e ensinar catequese. Um 
novo jeito de rezar e de celebrar. 
 Sendo verdade que a Pastoral da Comunicação está em 
alta, é também verdade que os desafios aumentaram. Quando o 
Agente da Pascom ganha status de “catequista do mundo digital” 
precisa-se perguntar: eles estão intelectual, espiritual, litúrgica e 
doutrinalmente preparados para tão seria missão? Se não está, a 
hora de se preparar é agora. E preparar de maneira veloz como o 
click em uma tela. Dentro da Arquidiocese fica a urgência de uma 
Pastoral da Comunicação que realmente comunica. Uma Pasto-
ral que gera comunhão e comunidade. A Pandemia deixou claro 
para quem tinha dúvidas de que “o digital é real”, e que as redes 
sociais não são apenas uma rede de fios, mas de pessoas huma-
nas que se comunicam pela mediação das tecnologias digitais. É 
preciso aprender a compreender a vida conectada para além da 
tecnologia. Como diz o comunicólogo Moisés Sbardelotto “não 
existe fronteiras entre redes e ruas” e mais, “é preciso ressignificar 
o conceito de corpo presente, pois, o ambiente digital inaugura 
novas maneiras de pensar e de expressar”. É preciso fazer essa 
passagem! Entretanto, não sem uma atenção crítica aos perigos 
que essa nova concepção de comunicação pode representar para a 
vida pastoral e cidadã.
 Finalizo parabenizando a Radio Catedral FM 102.3 pe-
los seus 14 anos de comunicação cristã na Arquidiocese de Juiz de 
Fora.

PASTORAL DA CRIANÇA REALIZA REUNIÃO PARA DETERMINAR 
ATUAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

 Desde o início da pandemia do coronaví-
rus, instituições religiosas e suas pastorais tiveram 
que se reinventar para garantir a continuidade da 
evangelização e o acompanhamento com os seus 
assistidos, sobretudo neste momento de incertezas 
provocadas pela Covid-19, em que a fé se torna 
uma aliada ainda mais poderosa.
 Dando continuidade a essa missão, a Pas-
toral da Criança da Arquidiocese de Juiz de Fora 
realizou  uma videoconferência com a equipe, seus 
coordenadores de áreas, capacitadores e com o as-
sessor eclesial Padre Osmar Bezerra dos Santos.
A Pastoral da Criança, a nível nacional, orienta que 
se pensem as visitas domiciliares observando as 
normas da Secretaria de Saúde e do Bispo de cada 

local. Ademais, o acompanhamento das crianças e 
gestantes deve ser feito por meio eletrônico, usan-
do o aplicativo Visita Domiciliar.
 Um apelo é feito ainda, aos seus agen-
tes: “Nestes municípios onde tem vírus circulante 
é importante ficar atento se há pessoas passando 
fome, sem acesso a remédios ou outras grandes 
dificuldades. Criar formas de fazer chegar a soli-
dariedade sem contaminar ou ser contaminado.”
 Na reunião, foi frisado o papel conscien-
tizador dos agentes nesse momento de pandemia. 
“É muito importante aproveitar estes momentos 
para orientar as famílias sobre como se prevenir 
do coronavírus. Juntos, somos mais fortes!”

 A Comunidade Jovens Missionários Con-
tinentais (JMC), começou, no dia 19 de junho, a 
realizar lives semanais. As transmissões acon-
tecem pelo instagram da comunidade através do 
endereço @comunidadejmc, todas a sexta-feira, a 
partir das 19h30.
 Segundo Ana Maria Roberto, a iniciati-
va tem como objetivo “mostrar que a esperança é 
um princípio vital, expressa na sábia constatação 
de que ‘enquanto há vida, há esperança. Esses e 
outros questionamentos são necessários para esse 
tempo de isolamento social.  Essas lives nos per-
mitirão refletir e amadurecer nossa fé e esperan-
ça.”
 O jovem Yago Motta, membro da comu-

nidade, tem sido o interlocutor das transmissões. 
Segundo ele, o momento é uma oportunidade para 
discutir questões importantes para os Missionários 
nesta pandemia. “Tem sido um momento de par-
tilhar temas diversos. Foram escolhidas algumas 
pessoas que eram presentes na comunidade antes 
da pandemia, ou que tivessem algum assunto de 
importância para ser discutido com os Missioná-
rios.”
 As lives temáticas terão participações 
diversas, abrindo, assim, mais espaço para a inte-
ratividade com o público que acompanha os Mis-
sionários Continentais. A escolha da sexta-feira 
aconteceu pois era o dia em que a Comunidade se 
reunia no Seminário antes da pandemia. 

COMUNIDADE JMC PROMOVE LIVES TEMÁTICAS
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

Não tenhais medo!

 No evangelho de Mateus, capí-
tulo 10, lido no 12º do Tempo Comum, 
Ano A, Jesus diz três vezes aos apóstolos: 
“Não tenhais medo”. Em muitos outros 
lugares e ocasiões, Ele repetiu esta men-
sagem, como, por exemplo, na tempesta-
de em alto mar (cf Mt 14, 27).
 Desta vez, contudo, o Senhor 
está dando instruções, enviando seus dis-
cípulos para a missão. Todo o capítulo 
10 de São Mateus é sobre a escolha e o 
envio missionário dos apóstolos. Ao mes-
mo tempo em que os escolhe e os envia, 
Cristo não esconde a verdade e nem a rea-
lidade difícil que eles iriam encontrar. No 
versículo 16, Ele diz: “Eis que vos envio 
como ovelhas para meio de lobos”.
 Tendo em vista o incentivo à co-
ragem indicada pelo Mestre nesta períco-
pe mateana, poderíamos nos perguntar: o 
medo não seria importante em nossa vida, 
para evitar certas situações perigosas?
 Na situação atual, por exemplo, 
quando o mundo inteiro enfrenta a pan-
demia do Covid-19, não estamos todos 
envoltos num clima de medo, sujeitos a 

sermos contaminados, de morrermos ou 
perdermos um parente com esta doença? 
Por causa deste medo, nos prevenimos, fi-
camos isolados em casa, lavamos as mãos 
e usamos álcool em gel a toda hora. Por 
um breve período tivemos uma pequenina 
abertura para as celebrações, onde pude-
mos colocar 30 pessoas numa igreja onde 
cabem mais de mil, e tomamos uma série 
de medidas quase obsessivas para evitar a 
doença. E ouvimos Jesus dizer: “Não te-
nham medo! ”. Não haveria contradição 
nisso?
 Prestemos bastante atenção ao 
texto do Evangelho. Nosso Senhor fala de 
dois tipos de medo. No versículo 28, Ele 
afirma: “Não tenhais medo daqueles que 
matam o corpo, mas não podem matar a 
alma; temei antes Aquele que pode des-
truir a alma e o corpo no inferno”.
 De fato, há dois tipos de medo. 
Podemos chamá-los de ‘medo bom’ e 
‘medo mau’. O medo bom é uma virtude: 
a prudência. Jesus já havia dito aos Após-
tolos: “Sede prudentes como as serpentes 
e simples como as pombas” (Mt 10, 16b). 

A prudência nos ensina a não arriscar a 
vida à toa, mas ter a sabedoria para discer-
nir o que é bom e o que é mau. Ela é uma 
das quatro virtudes cardeais – considera-
das as virtudes básicas de todas as demais 
-, que ainda incluem a Fortaleza, a Justi-
ça e a Temperança, e que estão presentes 
na Bíblia, no Livro da Sabedoria (cf. Sab 
8,7).
 Quanto à Prudência, ou seja, o 
‘medo bom’, devemos alimentá-lo, ten-
do os devidos cuidados com a saúde, não 
abusando da bebida, das drogas, do con-
sumismo desenfreado, da gula. O medo 
de ofender a Deus, “de não amá-Lo como 
convém” – como cantamos na missa de 
Pentecostes -, o medo de não ser fiel à fé, 
de negar a Cristo na hora do perigo, de 
não agir com a caridade para com todos, 
sobretudo com os pobres, são medos legí-
timos, são a prática da mencionada virtu-
de da prudência.
 Mas Jesus previne também con-
tra o medo paranoico, o medo irresponsá-
vel, o medo hipócrita, o medo paralisante, 
o medo que trai a missão de propagar e 

dar testemunho da fé, de ‘proclamar o 
evangelho pelas ruas e sobre os telhados’, 
como diz o lema de nosso 2º Sínodo Ar-
quidiocesano, nesta nossa ‘Arquidiocese 
de Juiz de Fora, uma Igreja sempre em 
missão’.
 Enfim, Nosso Senhor preveniu 
os Apóstolos ao enviá-los para a mis-
são, pois haveriam de ser perseguidos. A 
Igreja, por ser o corpo místico de Cristo, 
sempre será perseguida de várias formas e 
quem nela caminha não tenha a ilusão de 
viver tranquilo, sem necessidade de uma 
hora ou outra, mostrar sua coragem, com 
serenidade e firmeza. Lembre-se todo fiel 
que Jesus também disse “coragem, eu 
venci o mundo” (Jo 16, 29-33), e ainda 
afirmou: “Aquele que perseverar até o 
fim, este é que será salvo” (Mt 10, 22).
 O convite é que sejamos fiéis, 
pois é a fidelidade a Deus que nos ga-
rante a salvação e salva a obra de Cristo 
que Ele mesmo confiou à sua Igreja, que 
somos nós. Não tenhamos medo. A obra 
será sempre do Senhor.

CATEQUESE SE REINVENTA E DÁ CONTINUIDADE AOS TRABALHOS A DISTÂNCIA

 Desde o início da pandemia do 
novo coronavírus vários setores da socie-
dade tiveram que se reinventar e na Igre-
ja não foi diferente. Pensando em novos 
formatos e maneiras de relacionar-se, di-
versas paróquias buscaram formas de dar 
sequência ao trabalho de evangelização; 
um deles é o desenvolvido pela catequese.
 A Catequese da Catedral Metro-
politana de Juiz de Fora está realizando 
há algumas semanas, encontros semanais 
on-line. De acordo com a coordenadora 
da Catequese, Luzia Helena Vale Fonse-
ca, a ideia surgiu depois de contatos feitos 
com alguns pais. “Percebia na fala deles a 
necessidade de uma palavra de esperança, 
de apoio. Então depois de conversar com 
o administrador da Catedral, Padre José 
Anchieta Moura Lima, resolvemos fazer 

a Catequese da Esperança com objetivo 
de levar a eles não só a palavra de Deus, 
mas esperança e conforto.”
 Alguns eventos já foram reali-
zados e disponibilizados de maneira to-
talmente virtual com a participação dos 
catequizandos. O trabalho será realizado 
dessa forma enquanto os encontros pre-
senciais não puderem acontecer. Nesse 
período não serão realizadas novas inscri-
ções para a Catequese, apenas os já inscri-
tos podem participar dos encontros.
 Na Paróquia Nossa Senhora 
da Glória, a alternativa encontrada foi 
a criação de um perfil no Instagram. As 
Catequistas estão fazendo lives e posta-
gens para as crianças, buscando promover 
momentos de devoção, de contação de 
história, de oração, para que as crianças 

continuem sua formação.
 A catequese para crianças na Pa-
róquia Cristo Rei, tem sido feita através 
de vídeos no YouTube. Os vídeos são fei-
tos por uma catequista, acompanhada de 
fantoche. Eles explicam assuntos de for-
ma bastante didática, dentre eles a história 
de Nossa Senhora, a Ascensão do Senhor, 
a Trindade Santa.
 Em Matias Barbosa, a proposta 
foi outra. As catequistas, de todas as co-
munidades pertencentes à Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, estão enviando 
atividades para as crianças. Elas entraram 
em contato com os pais e eles fazem essa 
mediação. Com o retorno dado pelos pais 
são produzidos vídeos que depois são di-
vulgados no Facebook da paróquia.
 Nos vídeos, a paróquia sempre 

frisa o que diz o Catecismo da Igreja Ca-
tólica. “Os pais são os primeiros respon-
sáveis pela educação de filhos na fé, na 
oração e em todas as virtudes. Eles têm o 
dever de prover, na medida do possível, as 
necessidades físicas e espirituais de seus 
filhos.” “A catequese não é uma aula; 
ela é a comunicação de uma experiência 
e o testemunho de uma fé que abrasa os 
corações, porque desperta o desejo de 
encontrar Cristo”, são palavras do Papa 
Francisco sobre este trabalho. Recordan-
do-as e seguindo alinhadas ao lema do sí-
nodo Arquidiocesano, que é “Proclamai o 
Evangelho pelas ruas e sobre os telhados” 
(Cf. Mt 10,27), as paróquias da Arquidio-
cese dão continuidade à missão da Igreja.

Catequese da Paróquia Cristo Rei é um exemplo de criatividade em meio à pandemia- Foto: Youtube da Paróquia 
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DOM GIL ABENÇOA TRAILER VICENTINO QUE POSSIBILITARÁ 
BANHOS A MORADORES DE RUA

 No dia 24 de junho, Solenida-

de na Natividade de São João Batista, o 

Arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, 

abençoou o “Trailer Banho Solidário 

Vicentino” durante cerimônia na sede 

do Conselho Central Santo Antônio 

da Sociedade de São Vicente de Paulo 

(SSVP). O momento, que foi acompa-

nhado pelo Assessor Espiritual do Con-

selho Metropolitano de Juiz de Fora da 

SSVP, Diácono Jorge Luís Lopes dos 

Santos (Tuíte), e por vários confrades 

e consócias, também marcou a inaugu-

ração da Sala Santa Dulce dos Pobres, 

onde serão organizados, separados e hi-

gienizados os itens a serem entregues 

às pessoas beneficiadas pela ação.

 A iniciativa faz parte da Ação 

Missionária Vicentina, que há alguns 

anos oferece refeições à noite, em Juiz 

de Fora, para as pessoas em situação de 

rua. O veículo, fabricado em Belo Hori-

zonte (MG), foi adquirido graças à do-

ação do Conselho Geral Internacional 

(CGI) da Sociedade de São Vicente de 

Paulo (SSVP), por meio da Comissão 

Internacional de Ajuda e Desenvolvi-

mento (CIAD). 

“A Sociedade de São Vicente de Paulo 

é uma das organizações mais impor-

tantes, mais bonitas da Igreja no mun-

do inteiro. Podemos dizer que grande 

parte do serviço de caridade na cidade, 

na sua história, é realizado pela SSVP. 

O que é mais bonito é que eles fazem 

sem nenhuma pretensão, sem querer 

aparecer”, afirmou Dom Gil, que par-

ticipou da obra durante muito tempo e 

cujos pais foram vicentinos. “Com esse 

trailer, eles conseguirão oferecer aos 

homens e mulheres em situação de rua 

uma oportunidade de tomar um banho 

com dignidade, com água quente, com 

material higienizado, protegido”, res-

saltou o Arcebispo.

 O trailer possui três banhei-

ros: um feminino, um masculino e um 

adaptado para portadores de necessi-

dades especiais. A expectativa é que 

sejam oferecidos 40 banhos noturnos 

em pontos de Juiz de Fora, distribuídos 

no Centro e na Zona Norte: nas ruas da 

Bahia, José Calil Ahouagi, Dr. Lafaie-

te Loures e Saint Clair de Carvalho, 

na Avenida Brasil (número 2500, em 

frente ao Conselho Central Santo An-

tônio), nas praças da Estação, Agassis, 

Coronel Adelmir Romualdo de Olivei-

ra (CEU) e no Largo do Riachuelo. Os 

beneficiados receberão um kit contendo 

toalha, sabonete, shampoo e barbeador 

no caso dos homens.

 Segundo o coordenador do 

projeto e das formações vicentinas, 

Vânderson Aparecido Gomes Maga-

lhães, toda a regulamentação já foi feita 

junto ao Município para o funciona-

mento e deslocamento do trailer. Sobre 

a rotina de trabalho, ela será dividida 

em equipes, compostas por integran-

tes das Conferências Vicentinas Nossa 

Senhora das Graças, Santa Terezinha e 

Santa Luzia, além de um grupo de jo-

vens membros de diversas conferências 

e outros voluntários.

 Em tempos de pandemia, a 

maior dificuldade de organização dos 

grupos foi a necessidade de muitos vi-

centinos ficarem em casa, por conta da 

idade. Mas, segundo a presidente do 

Conselho Central Santo Antônio, Veni-

na Aparecida de Souza, a Providência 

Divina enviou outras pessoas para aju-

dar. “É muito trabalho, mas o Central 

Santo Antônio não deixa ‘a peteca cair’ 

jamais e abraça a todos que nos aju-

dam”.

 Para dar continuidade à ini-

ciativa, a Ação Missionária Vicentina 

aceita doações de roupas, agasalhos, 

cobertores, materiais de higiene pesso-

al e limpeza. Os interessados também 

podem doar alimentos, já que são dis-

tribuídas, diariamente, mais de cem 

refeições à população em situação de 

rua. Os plantões de doação funcionam 

às segundas, quartas e sextas-feiras, de 

15h às 17h, no Conselho Central. O en-

dereço é Avenida Brasil, 2500 – Bairro 

Vitorino Braga. O telefone de contato 

para outras informações é o (32) 3212-

2453.

BÊNÇÃO DO TRAILLER SOLIDÁRIO 
ACONTECEU NA SEDE DOS VICENTINOS:

O Trailer Banho Solidário será administrado pelos vicentinos, que irão se revesar em pequenos grupos durante a pandemia - Fotos: Danielle Quinelato
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SAUDADE DA MISSA PRESENCIAL: PADRE DE JUIZ DE FORA DIVULGA 
MÚSICA SOBRE SENTIMENTO COMPARTILHADO POR FIÉIS

 Há cerca de dois meses, o Padre 
João Francisco Batista da Silva, Adminis-
trador da Paróquia Nossa Senhora Mãe de 
Deus, em Juiz de Fora, divulgou em suas 
redes sociais uma canção de sua autoria 
inspirada nas mudanças que a pandemia 
do novo coronavírus acarretou na rotina de 
todos. O sacerdote, formado em História 
da Igreja e especialista em Música Sacra, 
é o atual regente do Coral Arquidiocesano 
Benedictus.
 Intitulada “Estou aqui, Senhor”, 
a música é dedicada àquelas pessoas que 
sentem falta de participar presencialmente 
da Santa Missa. “Eu estou em casa, mas 
sei que meu papel como padre, neste mo-
mento, é também dar um suporte espiritual 
às pessoas, especialmente à porção do re-
banho de Cristo pela qual eu estou respon-
sável, diretamente, que é a Paróquia Mãe 
de Deus. Fiquei pensando nas pessoas com 
quem me encontrava toda semana, todo 
domingo, com hora e lugar marcados. A 
igreja é um lugar de encontro. Sinto muita 
falta da missa com a comunidade, mas eu 
precisava chegar até essas pessoas”, conta 
o sacerdote.
 “Que saudade eu tive, ó Pai, em 
Sua casa eu sou feliz”, diz um trecho da 
canção. Padre João Francisco revela que 

ela não é uma composição atual, apesar 
de se encaixar perfeitamente na situação. 
“Essa música se encontra entre as iniciati-
vas que o Espírito Santo foi me inspirando 
para continuar levando a Palavra da con-
solação até meus irmãos. Não é uma com-
posição de agora. Eu a compus quando 
estava em Roma num período de estudos, 
com saudades de casa, da minha família, 
dos meus amigos. Então, encontrei no tex-
to do Evangelho de Lucas 15, na passagem 
do filho pródigo, uma iluminação para en-
tender aquele sentimento.”
E é exatamente esta emoção que o padre 
ressalta. “Saudade é a memória ativa do 
coração, que nos mostra onde estão finca-
das nossas raízes. Saudade é também uma 
bússola que me mostra onde está ancorado 
meu coração. E saudade é uma homena-
gem que você, no silêncio, presta às pes-
soas amadas. Mas saudade é ainda mais: 
é um anzol, uma isca que Deus lança na 
alma de alguém para fisgá-la por dentro e 
para sempre. Assim disse Jesus: ‘Quando 
eu for elevado, atrairei todos a mim’ (Jo 
12,32). E é assim que Ele nos atrai, pela 
saudade,” finalizou.
 Sobre a falta que os fiéis sentem 
da Eucaristia presencial, Padre João Fran-
cisco afirma que essa distância momen-

tânea não separa ninguém de Deus. “Eu 
tenho visto as pessoas com saudade de ir à 
missa, de participar da comunhão. E isso é 
muito importante. Não é triste. Mostra que 
a Eucaristia é algo que integra a vida de-
las. Ruim seria se ninguém sentisse falta. 
Mas sentem. Que bom. E isso significa que 
o coração das pessoas está ligado a Deus. 
Significa que elas construíram uma rela-
ção tão íntima com Senhor que chegam a 
chorar de saudade. Mas eu quero lembrar 
que só o pecado pode nos afastar de Deus. 
Quero lembrar que Deus mora no nosso 
coração, então nós nunca poderemos estar 
longe Dele.”
 O sacerdote ainda diz que a músi-
ca é um convite a dar sentido novo à a sau-
dade, que não pode, segunda ele, se tornar 
ansiedade, agitação ou tristeza. “Vamos 
transformar a saudade num culto espiritual 
a Deus, em incenso que exala perfume de 
amor e desejo de Deus”. E completou: “Eu 
acredito que, diante desse sentimento tão 
sublime de saudade, a interpretação deste 
salmo fica muito mais fácil: ‘um só dia, 
Senhor, em vossa casa, vale mais do que 
milhares fora dela’ (Sl 83,11). Será muito 
bom poder voltar a celebrar na igreja, com 
a comunidade ali presente. Por enquanto, 
façamos da nossa casa um lugar de ora-

ção”. 
 Somente nos meses da pandemia, 
Padre João Francisco divulgou outras cin-
co canções em seu perfil no YouTube - Ca-
nal Padre João Francisco B. Silva. “Nes-
te tempo que tenho ficado mais em casa, 
por causa do distanciamento social, tenho 
aproveitado para rezar mais e meditar. A 
música nasce espontaneamente, como lou-
vor a Deus, e principalmente como síntese 
espiritual, como processamento da obra 
que Deus realiza na minha vida.”
Aqueles que acompanham a conta do pa-
dre na rede social também têm a oportuni-
dade de acompanhar momentos de oração, 
reflexão e as transmissões da Santa Missa, 
diretamente da Igreja Matriz Nossa Se-
nhora Mãe de Deus.

PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE AINDA PRECISAM DE INSCRIÇÕES EM SEUS CANAIS

 Com a pandemia, as 
transmissões de Missas e mo-
mentos de oração se popula-
rizaram e as paróquias busca-
ram as melhores alternativas 
para chegarem até a casa dos 
fiéis. Muitas tiveram a iniciati-
va de criar contas no Youtube, 
a maior rede social de vídeos 
do mundo. Nesta plataforma 
é necessário ter ao menos mil 

pessoas inscritas em seu canal 
para poder transmitir conteúdos 
ao vivo através do celular, por 
isso, frequentemente vemos co-
munidades pedindo inscrições 
para seus canais.
 Algumas paróquias 
da Arquidiocese optaram pelo 
YouTube mais recentemente, 
como as Paróquias Irmãs Nos-
sa Senhora das Estradas e Pa-

róquia São Sebastião, todas em 
busca de cumprir com a missão 
de “evangelizar pelas ruas e 
sobre os telhados”, como nos 
recorda o lema do II Sínodo Ar-
quidiocesano.
 As paróquias Nossa 
Senhora da Assunção e Nossa 
Senhora Aparecida ainda pre-
cisam alcançar o número de-
terminado pelo Youtube. Para 

conhecer e colaborar com os 
canais, basta procurar pelos no-
mes no Youtube para ser enca-
minhado aos respectivos perfis.
 A inscrição é uma for-
ma de apoiar as paróquias em 
seus trabalhos, além de ser uma 
oportunidade de conhecer suas 
atividades e celebrar a fé em 
unidade com outras comunida-
des.

Padre João - Arquivo pessoal

O Trailer Banho Solidário será administrado pelos vicentinos, que irão se revesar em pequenos grupos durante a pandemia - Fotos: Danielle Quinelato

Impedidos pelas leis sanitárias , fiéis anseiam pela abertura das igreja - Foto: Danielle Quinelato 
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TRANSMISSÕES DE MISSAS CONTINUAM EM TODA A ARQUIDIOCESE

 Tendo em vista a última deter-
minação do Prefeito Antônio Almas, que 
acolheu a opinião do Comitê Municipal 
de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 
no dia 30 de junho, no sentido de não ha-
ver celebrações religiosas com a presença 
de 30 pessoas, como havia sido autoriza-
do por decreto no dia 12 de junho passa-
do, o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira, estabelece que, a partir 
do dia 2 de julho, as celebrações voltem 
a ser realizadas, nas paróquias de Juiz de 
Fora, apenas com o pessoal do altar e a 
equipe de apoio.
 Dom Gil Antônio colabora com 
os responsáveis pela saúde pública, como 
tem feito desde o início da pandemia, 
porém lamenta o prejuízo financeiro de-
corrente da medida. Isso porque, após o 
decreto de meados do último mês, paró-
quias esforçaram-se para adquirir tapetes 
químicos, álcool em gel e medidores de 
temperatura a fim de garantir, de forma 
segura e responsável, a proteção dos fiéis 
que acompanhariam presencialmente a 
Eucaristia.
 Tendo participado da reunião, 
a convite, juntamente com dois pastores 
evangélicos, o Arcebispo sugeriu que a 
medida voltasse a ser revista daqui a 15 
dias, para que a participação presencial 
fosse meta a ser atingida e voltasse a ser 
praticada, mesmo com número reduzido 
de pessoas temporariamente, enquanto 
não for possível voltar à normalidade. 
Sua opinião foi acatada pelo Prefeito e 
pelo Comitê. “Aguardemos com paciên-
cia e procuremos ter o máximo de cui-
dado com a doença pandêmica”, disse 
Dom Gil em mensagem aos sacerdotes da 
Arquidiocese. Durante este período, con-
tinuam valendo as orientações que incen-
tivam a participação dos fiéis em missas e 
celebrações através da TV e/ou das redes 
sociais.

 Com relação aos demais municí-
pios que fazem parte do território arqui-
diocesano, a indicação é que as paróquias 
sigam as orientações das prefeituras lo-
cais.

MISSAS NO INTERIOR

 Desde o final do mês de junho, 
as autoridades de algumas cidades avalia-
ram como possível a realização de cele-
brações religiosas com a presença de fiéis 
nas igrejas. Paróquias do interior da Ar-
quidiocese estão se adaptando a esse novo 
cenário. Com protocolos de higiene e res-
trições de contato, elas têm se organizado 
para atender aos fiéis da melhor forma.
 Nestes locais onde a participa-
ção presencial foi autorizada, é necessá-
rio observar as recomendações feitas pelo 
Arcebispo no dia 18 de junho, além das 
autoridades da saúde. Dentre eles, é im-
portante destacar o obrigatório o uso de 
máscaras, higiene geral, realizar o distan-
ciamento, estar em bom estado de saúde e 
não pertencer ao grupo de risco.
 As paróquias oferecerão álcool 
em gel, pano com cloro para limpeza dos 
sapatos, marcação nos bancos e no piso 
do local onde se distribui a Sagrada Co-
munhão para o distanciamento.
 No entanto, as paróquias têm se 
organizado com mais alguns cuidados. 
Abaixo, seguem listadas as cidades e pa-
róquias, que puderam aderir à reabertura 
aos fiéis, e suas orientações particulares 
aos interessados em celebrar presencial-
mente a Eucaristia. Confira:

Aracitaba/MG – Paróquia Nosso Se-
nhor do Bonfim

 Na paróquia estão sendo reser-
vadas 10 participações para pessoas que 
irão atuar nos ministérios e outras 20 para 

demais fiéis. As inscrições devem ser fei-
tas com Maria Erlene, conhecida como 
Irene, voluntária da paróquia. Apenas 
moradores da cidade de Aracitaba podem 
se inscrever. Os interessados devem ligar 
para Irene, entre 13h e 17h. O telefone 
para contato é (32) 98484-9174. As mis-
sas ocorrem todos os dias, sempre às 19h.
Transmissões das missas continuam nas 
redes sociais.

Bias Fortes/MG – Paróquia Nossa 
Senhora das Dores

 A prefeitura da cidade autorizou 
a participação de 30 pessoas nas missas. 
As celebrações acontecerão no Salão Pa-
roquial, a partir do dia 28 de junho. Para 
cada celebração será distribuído um car-
tão de inscrição para as pessoas antecipa-
damente. 
 É necessário procurar a secreta-
ria paroquial pessoalmente para fazer seu 
cadastramento e retirar o seu cartão. Não 
será possível retirar o cartão de terceiros. 
A secretaria funciona de segunda a sexta a 
partir das 13h.
 As missas acontecem aos do-
mingos, às 9h, sem transmissões das mis-
sas devido a problemas de conexão com a 
internet.

Bocaina de Minas/MG – Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário

 Segundo a paróquia, a Prefeitu-
ra já reabriu todo o comércio. Estão se-
guindo as orientações do Arcebispo. As 
inscrições são feitas pelo telefone ou no 
Escritório Paroquial, (32) 329-1152.
 As missas acontecem nas quin-
tas feiras, às 18h, e aos domingos, às 9h e 

19h.
 Transmissões das missas conti-
nuam nas redes sociais e pela rádio local.

Liberdade/MG – Paróquia Santuário 
Basílica Bom Jesus do Livramento

 O decreto da prefeitura permite 
participação a 10 pessoas. A paróquia re-
duziu a equipe de celebração e transmis-
são para que participem de três a cinco 
fiéis. Essa participação é marcada na se-
cretaria paroquial, (32) 3293-1275.
 Transmissões das missas conti-
nuam nas redes sociais.

Santa Bárbara do Monte Verde/MG – 
Paróquia Santa Bárbara

 As missas presenciais foram au-
torizadas pela Prefeitura, na pessoa do Sr. 
Prefeito Ismael Teixeira, na última quarta-
-feira (1º). O agendamento é feito na casa 
paroquial, pessoalmente ou pelo telefone 
(32)3283-8114.
 As missas acontecem de terça à 
sexta-feira, sempre às 19h, na Igreja Ma-
triz. Aos domingos em três horários, às 
07h, 09h e 19h.
 Transmissões das missas conti-
nuam nas redes sociais.

Santos Dumont/MG – Paróquia São 
Joaquim e Sant’Ana 

 A Prefeitura autorizou as ativi-

dades religiosas com, no máximo, 30 pes-

soas. A participação está sendo agendada 

pelo telefone da paróquia que também é 

WhatsApp (32) 9.9917-4622 de segunda 

a sexta de 09h às 12h e de 14h às 19h.

Pasconeiros de todas as Paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora estão mobilizados nas coberturas - Foto: Elias Arruda 
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Francisco reitera apelo por cessar-fogo global

Mensagem do Santo Padre

Resumo: Vatican News

 No dia 20 de junho, a Paróquia 
Nossa Senhora da Glória, em Juiz de Fora, 
celebra 100 anos do assentamento da pe-
dra fundamental de sua igreja Matriz. 
Uma série de eventos comemorativos ao 
centenário da construção de nossa Igreja 
foi planejada pela paróquia. Infelizmente 
alguns planos tiveram que ser adiados em 
razão da pandemia do Covid-19.
 O atual pároco, Padre Edson Al-
ves da Costa, CSsR, vê o momento como 
oportunidade de olhar toda a história, 
fazer memória e agradecer por tudo e a 
todos que colaboraram com a paróquia. 
“Celebrar os cem anos é manifestar nossa 
eterna gratidão. É dizer a Deus o quanto 
Ele foi bondoso conosco, permitindo-nos 
trilhar este caminho.”
 No entanto, por conta da pande-
mia, não haverá festividade. Segundo o 
padre, não é possível celebrar neste mo-
mento, mas a ideia é comemorar esta data 
no período da Novena de Nossa Senhora 
da Glória, previsto para o mês de agosto.
“Faz parte da tradição redentorista, como 

aprendemos de Santo Afonso, o caminho 
de memória agradecida e, neste tempo, fa-
zemos, sim, memória agradecida dos cem 
anos do lançamento da pedra fundamen-
tal, do início da construção da atual Igreja 
de Nossa Senhora da Glória”, explicou 
Padre Edson.

Histórico

 Em 20 de junho de 1920, festa 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
foi lançada a pedra fundamental da nova 
Igreja da Glória. Na véspera, o terreno 
foi preparado para a missa campal e a ce-
rimônia do lançamento; um altar foi er-
guido e junto deste um biombo para um 
coro de vozes femininas, que cantariam 
na missa, acompanhadas do harmônio da 
igreja. Além disso, flâmulas e bandeiri-
nhas enfeitaram o local que também re-
cebeu barraquinhas para a quermesse e os 
leilões em benefício das obras.
 Para festejar o momento foi ce-

lebrada uma missa. Em seguinte, a ceri-
mônia de assentamento da pedra funda-
mental, abençoada pelo padre visitador 
dos redentoristas holandeses no Brasil. À 
tarde, com foguetes, música, a quermesse 
se estendeu até o início da noite.
 Os impactos da Primeira Grande 
Guerra Mundial, assim como a gripe es-
panhola, atrasaram construção da igreja. 
Sua construção atual inaugurada em 1924 
e atraia muitos colonos germânicos, que 
chegaram à cidade trazidos ascensão in-
dustrial, tornando o local conhecido como 
“igreja dos alemães”.

Impacto no presente

 Padre Edson lembrou o trabalho 
realizado pela Congregação Redentorista 
ao longo de tantas décadas. “A Congre-
gação Redentorista, por meio da Paróquia 
Nossa Senhora da Glória, trouxe aos ha-
bitantes de Juiz de Fora palavras de con-
forto, de gratidão, de acolhida. Aqui nós 
falamos das coisas do Reino de Deus e 

buscamos viver mais de perto, dentro da 
Igreja de Juiz de Fora, todo este anúncio 
que é o Reino de Deus. Fazemos parte da 
história de Juiz de Fora e crescemos tam-
bém com a cidade.”
 “Que continuemos com cora-
gem, audácia missionária, sendo discípu-
los de Jesus Cristo, como Nossa Senhora 
e dispostos a fazer tudo o que Cristo nos 
disser”, acrescentou ele.

 “Nos dias passados, o Secretário-

-Geral das Nações Unidas lançou um ape-

lo por um “cessar-fogo global e imediato 

em todos as partes do mundo”, recordan-

do a atual emergência do COVID-19 que 

não conhece fronteiras”, recordou o Papa 

Francisco, após rezar o Angelus no V Do-

mingo da Quaresma. O Pontífice então, 

lançou um apelo ao diálogo e aos esforços 

de paz:

 Uno-me a todos os que acolhe-

ram esse apelo e convido todos a segui-lo, 

interrompendo todas as formas de hostili-

dade bélica, favorecendo a criação de cor-

redores para ajuda humanitária, abertura 

à diplomacia, a atenção àqueles que se 

encontram em situação de maior vulnera-

bilidade. Que o esforço conjunto contra a 

pandemia possa levar todos a reconhecer 

nossa necessidade de fortalecer os laços 

fraternos como membros de uma única fa-

mília humana. Em particular, desperte nos 

responsáveis das Nações e nas outras par-

tes envolvidas, um renovado compromis-

so em superar as rivalidades.  Os conflitos 

não são resolvidos por meio da guerra! É 

necessário superar antagonismos e os con-

trastes, mediante o diálogo e uma constru-

tiva busca da paz.

 Após, como já havia feito no iní-

cio da Missa celebrada  em 11 de março 

na capela da Casa Santa Marta, o Papa 

recordou-se dos encarcerados, mas tam-

bém de outras pessoas obrigadas a viver 

em grupos.

 Neste momento, meu pensamen-

to se dirige de maneira especial a todas as 

pessoas que sofrem a vulnerabilidade de 

serem forçadas a viver em grupo: casas de 

repouso, quartéis … Em particular, gosta-

ria de mencionar as pessoas nas prisões. 

Li um relatório oficial da Comissão de Di-

reitos Humanos que fala sobre o problema 

das prisões superlotadas que poderiam se 

tornar uma tragédia. Peço às autoridades 

que sejam sensíveis a esse grave proble-

ma e de tomar as medidas necessárias para 

evitar futuras tragédias.

 Em 24 de março, o Secretário 

Geral das Nações Unidas, Antonio Guter-

res, havia lançado um apelo para que fosse 

colocado um fim às guerras e se combates-

se a pandemia que assola o mundo.

 As pessoas envolvidas nos con-

flitos armados no mundo” – disse Guterres 

– “estão entre as mais vulneráveis” e “cor-

rem o risco maior de padecer um devasta-

dor sofrimento por causa do Covid-19.”

 Após o apelo, foram verifica-

dos os primeiros passos em direção a um 

cessar fogo, com “tréguas humanitárias” 

em diversos países onde ainda perduram 

sangrentos conflitos e violências internas, 

como no Iêmen, nas Filipinas e em Cama-

rões.

 Sinais positivos também no nor-

deste da Síria, quando no sábado, 28, a 

Comissão de investigação da ONU reite-

rou o pedido para que se evitasse “piorar a 

tragédia”, fazendo referência ao Covid-19 

como uma “ameaça mortal” para os civis 

sírios e, em particular, para os 6,5 milhões 

de deslocados dentro do país.

 Na verdade, o cenário não deixa 

dúvidas. Há pelo menos setenta países em 

todo o mundo envolvidos em algum tipo 

de guerra ou conflito interno. Muitos de-

les esquecidos. Os nove anos de conflito 

na Síria, por exemplo, já provocaram a 

morte de 380 mil pessoas, debilitando o 

sistema de saúde local. Somente 64% dos 

hospitais e 52% dos centros de assistên-

cia básica existentes antes de 2011 estão 

atualmente em atividade, enquanto 70% 

dos profissionais de saúde abandonaram o 

país.

 Conflitos internos flagelam a 
Líbia, Sudão, Somália, Nigéria, Burkina 
Faso, Paquistão, Índia, Afeganistão, Ira-
que, Faixa de Gaza, Ucrânia. Na Península 
coreana a tensão é sempre elevada. Nas úl-
timas horas a Coreia do Norte lançou dois 
mísseis balísticos nas águas entre a Penín-
sula coreana e o Japão. Depois há a guerra 
contra o tráfico de drogas, principalmente 
em países da América Latina, onde no Mé-
xico, em particular, são registradas milha-
res de mortes a cada ano.
 E a emergência do coronavírus 
ameaça diminuir a atenção sobre essas si-
tuações. 

CENTENÁRIO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA IGREJA DA GLÓRIA
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Homenagem Especial

 Padre Jorge Pierozon nasceu no dia 10 de agosto 
de 1964, em Vanini (RS). Já foi circense e é sargento da 
reserva do Exército Brasileiro. É bacharel em Filosofia, 
pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e licenciado 
em Teologia, pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).
 Foi ordenado diácono no dia 23 de setembro 
de 1996 na Paróquia Nossa Senhora da Lapa, na capital 
paulista. Atuou como diácono na Capela Nossa Senhora 
Aparecida do Portal dos Bandeirantes e na Paróquia San-
to Estevão Rei, da Vila Anastácio.
 Coordenou a Pastoral Vocacional da Região 
Episcopal Lapa durante os anos de 1995 e 1996. Ao mes-
mo tempo foi secretário regional do Curso de Teologia 
para Agentes de Pastoral. Foi ordenado sacerdote no dia 
24 de maio de 1997, na Paróquia São Brás de Vanini, sua 
terra natal.
 Foi pároco da Paróquia Santíssima Trindade, Se-
tor Rio Pequeno, de 1997 a 2010 sendo, então, transferido 
para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Setor Butantã, 
onde é pároco atualmente. Padre Jorge exerceu – por pou-
co mais de dois anos – até 31 de março do corrente ano, a 
função de Vigário Episcopal para a Região Lapa.
 Atualmente é o Vice-Presidente da Pastoral dos 
Nômades do Brasil; Assistente Eclesiástico para a Comu-
nidade “Voz dos Pobres”; membro do Conselho de Pres-

bíteros da Arquidiocese de São Paulo e é Vigário Geral 
para a Região Episcopal Lapa desde janeiro de 2015.

Saudação da CNBB: 

 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) manifesta alegria com a sua nomeação para bis-
po auxiliar de São Paulo (SP). A notícia nos foi dada hoje 
pela Nunciatura Apostólica e agradecemos, mais uma 
vez, o gesto do papa Francisco que expressa seu zelo pela 
Igreja no Brasil.
 Oferecemos, a título de boas-vindas, uma pala-
vra do Santo Padre dirigida a membros do episcopado por 
ocasião da visita que ele fez à Conferência de Gana em 
setembro de 2014: “A obra de conversão e de evange-
lização não é fácil, mas dá frutos inestimáveis à Igreja 
e ao mundo (…). Rezo a fim de que sejais sempre mais 
promotores de unidade e líderes ao serviço do diálogo! 
Sede firmes na promoção do ensinamento e da disciplina 
da Igreja, e inflexíveis na vossa obra de caridade. E possa 
a vossa generosidade na oferta de Cristo ser igual unica-
mente à vossa abertura humilde e paciente ao próximo”.
 Seja bem-vindo à nossa Conferência Episcopal, 
desejamos que o seu novo ministério lhe traga muitas ale-
grias e enviamos nosso abraço fraterno.

Monsenhor Jorge Pierozan
Nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo

BISPOS DO REGIONAL LESTE 2 SE 
ENCONTRAM EM REUNIÃO VIRTUAL

 Atento à realidade de isola-
mento social, o episcopado de Minas 
Gerais e Espírito Santo realizou no dia 
30 de junho, um encontro virtual para 
encaminhar demandas que provavel-
mente seriam abordadas na Assem-
bleia CONSER e Encontro dos Coor-
denadores Diocesanos de Pastoral.
 A reunião por videoconferên-
cia foi convocada para promover mais 
momentos de partilha e encaminha-
mentos pastorais em vista da Evange-
lização Missionária neste tempo novo 
que estamos vivendo.
 No decorrer da reunião on-
-line, os seguintes temas prioritários 
foram abordados: Gestão Pastoral So-
lidária (GPS); Formação: partilha das 
experiências dentro e fora das casas 
de formação; Pandemia (campanhas 

e retomada) e Comissão Diocesana 
(e Regional) de Tutela. Sobre a pau-
ta, a partir dos pontos de vista social e 
eclesial, todos os bispos apresentaram 
a sua realidade no enfrentamento da 
pandemia.
 Também foi discutida a atu-
al situação financeira de cada dioce-
se, buscando um caminho conjunto 
pensado para apoiar especialmente as 
dioceses que mais sofrem com dificul-
dades econômicas e o processo de re-
estruturação pós-pandemia (superar a 
dispersão).
 O encontro seguiu reforçan-
do a caminhada conjunta da Igreja mi-
neira e capixaba, com o sentimento de 
que temos uma comunhão enquanto 
CNBB do nosso Regional.

PADRES SÃO APRESENTADOS EM 
PARóQUIAS DO INTERIOR

 Duas paróquias do interior aco-
lhem padres no início de julho. Os padres 
Alessandro de Melo e Gleydson Pimenta 
de Faria foram nomeados nos últimos dias, 
estão felizes e prontos para os novos traba-
lhos.
 No dia 4 de julho o Padre Alessan-
dro de Melo será empossado na Paróquia 
Santíssima Trindade, em Descoberto (MG), 
em Missa presidida pelo Vigário Forâneo da 
Forania São Vicente, à qual a paróquia em 
questão pertence.
 Para o Padre Alessandro a ale-
gria deste reinício dos trabalhos pastorais 
é maior, pois ocorre próximo da data de 
aniversário de sacerdócio.  Ele completa 16 
anos de vida presbiteral no dia 03 de julho. 
“Que a exemplo de São Tomé, Apóstolo, 

possamos sempre dizer ‘Senhor, eu creio, 
mas aumenta minha fé. Deus te abençoe,” 
afirmou ele em mensagem enviada aos fiéis

 Já a Paróquia Nossa Senhora do 

Rosário, em Bocaina de Minas, recebe o 

Padre Gleydson Pimenta de Faria como 

Vigário Paroquial. Depois de um tempo de 

estudos em Roma, Padre Gleydson retornou 

e será apresentado com leitura da provisão 

na missa das 18h30, dia 1º de agosto. A 

celebração será transmitida pelo Facebook 

da paróquia. “Estou feliz em retornar aos 

trabalhos de nossa arquidiocese e com ale-

gria e esperança de poder, sob a proteção de 

Nossa Senhora do Rosário, caminhar na fé 

e em comunhão com o povo de Deus dessa 

paróquia, ” afirmou o sacerdote.


