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Uma Igreja Sempre em Missão

Dom Gil realiza mudanças no 
clero, em  diferentes paróquias 
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NOVOS SACERDOTES PARA A EVANGELIZAÇÃO DA IGREJA

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. 

Primeira missa no formato 
“drive-in” acontece em Juiz de 

Fora
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Live da Catequese atinge 
centenas de pessoas  
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Diáconos da Comunidade Magnificat são ordenados

A missa foi celebrada pelo Arcebispo. A celebração aconteceu na 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Linhares, e contou 

com a presença de padres, seminaristas e com o fundador da comu-

nidade Padre Pepê. 

                                                                                                                                                      
   Pág.8Padre Kayo Cerqueira foi ordenado presbítero na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora

Missa aconteceu respeitando as regras de distanciamento social
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 A missa especial para celebrar a Abertura da 
Semana Nacional da Família e o Dia dos Pais aconte-
ceu na manhã do dia 09 de agosto. Foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, concelebrada pelos padres da Cate-
dral e teve a participação dos diáconos permanentes.
 Foi permitida a participação de, aproxima-
damente, 70 fiéis, porque, após o pronunciamento do 
Prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, na manhã da 
sexta-feira (7), durante o qual anunciou a liberação das 
celebrações religiosas no município, Dom Gil, comu-
nicou ao Clero que as Missas presenciais poderiam ser 
realizadas a partir deste domingo, 09 de agosto, Dia 
dos Pais.
 O Arcebispo falou sobre a sua satisfação 
em receber os fiéis para celebrar. “Para mim foi uma 
grande alegria, um presente do Pai do Céu no dia dos 
Pais e início da Semana da Família. Temos agora a fa-

mília reunida, ao menos em parte, um número maior 
que tínhamos antes. Mas a grande alegria é saber que 
foi possível fazer isso por causa do maior controle do 
contágio. Se não fosse isso, não haveria abertura. Hoje 
para nós, portanto, é um dia de ação de graças e de 
grande alegria de ter esse número maior”, declarou.
 Dom Gil também explicou sobre o motivo da 
reabertura das Igrejas e sobre a importância de manter 
os cuidados com relação à higiene sanitária. “Então 
havendo hoje controle não só aqui em Juiz de Fora, 
mas em outras cidades; isso já vai nos ajudando a ven-
cer a pandemia. Esperamos, 
ansiosamente, a vinda da 
vacina, para que ela possa 
nos ajudar a ter abertura 
maior ainda, sempre com 
os cuidados necessários,” 
completou.
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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

 A onda agora é fazer Live. Live é uma das palavras 
mais procuradas no Google. Os governos, as universidades, 
o mundo do espetáculo e do entretenimento, populares tam-
bém tem seu momento de astro, enfim, todo mundo está 
surfando nesta onda. Com a Igreja não é e nem pode ser 
diferente. Entretanto, tem alguma coisa que coloca o co-
municador da Igreja em um prisma diferente: mais que um 
operador da tecnologia e da técnica  ele é um Catequista 
Digital.
 Catequista Digital é aquele operador de mídia 
que faz convergir liturgia, catequese, pregações e técnica, 
fazendo a evangelização emergir numa linguagem nova, 
preparada para que os Software distribuam seu conteúdo 
em vários formatos, múltiplas plataformas digitais fazendo 
chegar a milhões de pessoas. É alguém preparado para am-
pliar o anúncio do Evangelho, passando do meramente tec-
nológico, para as multidões de homens, com a capacidade 
de penetrar na consciência de cada um deles, como se cada 
um fosse de fato o único, com tudo aquilo que tem de mais 
singular e pessoal, a atingir com tal mensagem, e do qual, 
obter para essa uma adesão, um compromisso realmente 
pessoal    (Evangelii nuntiandi  45). 
 São Catequistas Digitais, porque o técnico e o co-
municador católico não são meros executores de funções, 
eles devem ser “peritos em humanidade” e viver a experiên-
cia comunicativa como processo, isto é, esses “meios” não 
podem produzir automaticamente a comunicação. Como 
extensões, eles podem apenas contribuir e provocá-la, mas, 
segundo a intenção e o uso que lhes derem. Portanto, quem 
faz a comunicação são as pessoas e não os instrumentos 
(DECOS - CELAM, Comunicação: missão e desafio, 20). 
 Neste sentido, o Prefeito do Dicastério para a Co-
municação, Paolo Ruffini, à margem da conferência orga-
nizada pela Arquidiocese de Florença para a recorrência - 
“nos convida a refletir sobre a necessidade de retribuir à 
rede seu significado mais belo: o de ser um espaço de diá-
logo, conhecimento, relacionamento, de compartilhamento. 
É um chamado à responsabilidade de todos, é um desafio à 
nossa capacidade de sermos membros uns dos outros, quer 
na dimensão corporal como na dimensão digital. Esse mun-
do e o mundo não são coisas diferentes”.
 Portanto, nossas Lives não são ondas, mas um pro-
cesso de comunicação que estabelece alianças e cumplici-
dades, porque é “a faculdade de tornar comum aos outros 
- não somente as coisas externas a ele, mas também ele pró-
prio e suas ações mais íntimas da consciência – ideias, von-
tades, estados d’alma”. É, “antes de tudo, um fato interno, 
algo que se vive e que, depois, se exterioriza [...]. Por tudo 
que foi dito, a comunicação é “[...] geradora de comunhão e 
de participação” (Cf. PUNTEL, Cultura midiática e Igreja, 
124) - é sínodo. 

O Catequista Digital
FUTUROS SACERDOTES FAZEM PROFISSÃO DE FÉ 

E JURAMENTO DE FIDELIDADE

 No dia 7 de agosto, os Diáconos Transitórios 
João Carlos Ventura de Oliveira, Kayo Cerqueira de 
Paiva e Leandro de Senna Monaia fizeram a Profis-
são de Fé e o Juramento de Fidelidade que precedem a 
Ordenação Presbiteral. O rito aconteceu na Capela do 
Seminário Santo Antônio, durante Santa Missa presi-
dida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira.
 Na ocasião, também foram abençoados os 
cálices e as casulas que os jovens receberão em suas 
respectivas ordenações. A Eucaristia foi concelebra-
da pelo Formador da Comunidade de Teologia, Padre 
José Domício Ferreira da Silva, pelo Ecônomo do Se-
minário, Padre Welington Nascimento de Souza e pelo 
Padre José Sávio Ricardo.
 O momento ainda marcou o encerramento do 
Retiro Espiritual do qual os futuros sacerdotes partici-
pavam desde segunda-feira (3) e que foi orientado por 
Padre Sávio. Durante o encontro, o pregador utilizou 
como fio condutor a Oração Sacerdotal de Jesus (Cf. 
Jo 17), além das homilias de Papa Francisco em suas 

Missas Crismais. A partir das falas do Santo Padre, os 
Diáconos Transitórios foram chamados a ser “pastores 
com o cheiro de suas ovelhas”.
 Em março deste ano foram marcadas as da-
tas das ordenações presbiterais de João Carlos, Kayo 
e Leandro, mas, devido à pandemia do novo corona-
vírus, elas precisaram ser adiadas. Com novas datas e 
participação restrita aos familiares e amigos, todas as 
celebrações serão transmitidas pelas redes sociais da 
WebTV “A Voz Católica” e pela Rádio Catedral Juiz 
de Fora.
 O primeiro a ser ordenado foi o então padre 
Kayo (Pág.8) . A Santa Missa aconteceu no dia 15 de 
agosto, na Catedral Metropolitana. Duas semanas de-
pois será a vez de o Diácono Leandro receber o se-
gundo grau do Sacramento da Ordem. A celebração 
será em 29 de agosto (sábado), às 9h30, também na 
Catedral. Já o Diácono João Carlos será ordenado sa-
cerdote no dia 7 de setembro (segunda-feira), às 9h30, 
na Matriz São José, em Bicas (MG), onde nasceu.

ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA E DIA DOS PAIS 
SÃO CELEBRADOS NA CATEDRAL
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

O Sacerdócio de Cristo na Igreja

 Neste mês de agosto, dedicado 
às vocações, já ordenamos três sacerdotes 
e, nos próximos dias, mais dois jovens re-
ceberão o Segundo Grau do Sacramento 
da Ordem. Entretanto, cabe-nos lembrar 
que há somente um sacerdote na Igreja: é 
Cristo.
 Pela bondade, pela misericórdia, 
pelo amor que tem à Igreja, Ele escolhe 
e envia apóstolos para fazer o que Ele 
mesmo deveria fazer, como nos afirma 
São Marcos: Jesus subiu a montanha, 
chamou os que ele quis e eles foram para 
perto dele. Então escolheu doze homens 
para ficarem com ele e serem enviados 
para anunciar o evangelho (Mc 3, 13-14). 
Também escolheu e enviou setenta e dois 
discípulos, como podemos ler no evan-
gelho de São Lucas: O Senhor escolheu 
outros setenta e dois discípulos e enviou-

-os, dois a dois, à sua frente a toda cidade 
e lugar para onde ele mesmo devia ir (Lc 
10, 1). Ao enviá-los, dá-lhes não apenas a 
ordem de pregar a Palavra, mas lhes con-
fere poderes que são seus, poderes divi-
nos sobre o mal, o veneno e os perigos. 
Só Ele poderia conferir a seres humanos 
tais prerrogativas.
 Quando celebra a Páscoa, às 
vésperas de Sua morte, dá aos Apóstolos a 
ordem de realizar o que Ele próprio reali-
zou sacramentalmente, ou seja, a Sagrada 
Eucaristia que instituiu naquela ceia der-
radeira, dizendo: Tomai e comei, isto é o 
meu corpo que será dado por vós… tomai 
e bebei, este é o cálice de meu sangue que 
será derramado por vós (cf Mt 26, 26-28). 
Eis o fundamento bíblico do Sacramento 
da Eucaristia. Também disse: Fazei isto 
em memória de mim (Lc 22,19). Eis o 

fundamento bíblico do Sacramento da 
Ordem. Após a ressurreição, no primeiro 
dia da semana, ele dá aos Apóstolos o po-
der de perdoar pecados, dizendo: Recebei 
o Espírito Santo; a quem perdoardes os 
pecados eles serão perdoados e aqueles 
que retiverdes serão retidos (Jo 20, 22). 
Eis o fundamento bíblico do Sacramento 
da Penitência.
 É, portanto, o próprio Cristo 
que faz com que, pela Igreja, Seu Corpo 
Místico, novos discípulos Seus sejam es-
colhidos e enviados para exercer o sacer-
dócio que é d’Ele, por todos os lugares 
e por todos os tempos. Desta forma, a 
plenitude do sacerdócio de Cristo se re-
aliza nos seus apóstolos. Os presbíteros, 
por sua vez, são colaboradores dos bis-
pos, legítimos sucessores dos apóstolos. 
É bom recordar que nem os apóstolos, 

nem os presbíteros são sucessores de 
Cristo. Cristo não tem sucessores. Ele é 
único. São, contudo, pelo próprio desejo 
de Cristo, continuadores, atualizadores 
da Sua obra na Terra. São aqueles que 
realizam, durante a história, a missão de 
santificar, atualizando, em contínuo ato, 
a obra salvífica de Cristo. Na liturgia, o 
ministro ordenado age in persona Christi. 
Odo Casel, um dos maiores liturgos do 
século XX, ensina que A liturgia é a ação 
de Cristo na Igreja.
 O Sacramento da Ordem é um 
ato de Cristo. É o Espírito Santo que vai 
agir no ordenando, no momento sacra-
mental e daí para frente, em todo o cor-
rer da sua vida. Por isso, a Igreja ensina 
que o sacerdote é alter christus, um ‘outro 
Cristo’. É a presença visível de Cristo na 
vida da Igreja.

ARCEBISPO DE JUIZ DE FORA ABENÇOA NOVA PORTARIA 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

 Na noite da terça-feira, 11 
de agosto, o Arcebispo Metropolita-
no, Dom Gil Antônio Moreira, aben-
çoou a nova portaria da Santa Casa de 
Misericórdia de Juiz de Fora. A ceri-
mônia de inauguração, que foi trans-
mitida ao vivo pelo YouTube, ainda 
contou com a participação do Presi-
dente em exercício da Instituição, Ar-
naldo Villela de Andrade, do Diretor-
-Secretário e Capelão da Igreja Nosso 
Senhor dos Passos, Padre José Leles 
da Silva, e do médico e presidente li-
cenciado Dr. Renato Loures.
 Em sua fala de abertura, o 
Sr. Arcebispo ressaltou que o local 
vem, há mais de 160 anos, fazendo o 
bem. “É com alegria, queridos irmãos 
e irmãs, que rogamos agora, de Deus, 
uma bênção especial para este novo 
espaço, para esta entrada da nossa 
Santa Casa de Misericórdia que vem, 
há mais de 160 anos, procurando de-
fender a saúde e a pessoa humana.”
 Após a leitura do Evange-
lho pelo Padre Leles, o Arcebispo fez 
uma breve reflexão, apontando que 
Jesus é o motivo da caridade feita pe-
los cristãos. “Quando nós fazemos o 
bem, imitamos a Cristo. Nós somos 

crentes, pessoas que acreditam; por-
tanto, esta fé que temos nos ajuda a 
praticar, de maneira perfeita, aquilo 
que é da nossa profissão ou da nossa 
atuação como voluntário”. E conti-
nuou: “Queremos agradecer a Nosso 
Senhor por tudo aquilo que se pode 
fazer em favor dos outros; aqui, neste 
caso, em favor dos doentes, dos so-
fredores, sobretudo aqueles que não 
têm condições de fazer um tratamento 
conforme as pessoas com mais pos-
ses. Aqui, são recebidos os pobres e 
aqueles que dependem do SUS. Nós 
temos a satisfação de saber que a nos-
sa Santa Casa olha para esses nossos 
irmãos com o olhar todo especial”.
 O novo espaço busca apri-
morar o principal acesso ao hospital, 
com melhoria do fluxo de pessoas e 
acessibilidade. O projeto de amplia-
ção da nova portaria, assinado pela 
Arto Arquitetura, destaca a ilumina-
ção natural e o jardim vertical, para 
deixar o ambiente ainda mais acolhe-
dor e humanizado. Além disso, tam-
bém foi implementada tecnologia de 
reconhecimento facial, reforçando a 
segurança.

MISSA COMEMORA OS SETE ANOS DA COMUNIDADE 
JOVENS MISSIONÁRIOS CONTINENTAIS

 No dia 28 de agosto, uma Missa em 
ação de graças recordou os sete anos de cria-
ção da Comunidade dos Jovens Missionários 
Continentais (JMC). A Eucaristia foi presi-
dida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira, que também é um dos 
fundadores do projeto, foi concelebrada pelo 
Padre José de Anchieta Moura Lima e contou 
com a participação de alguns dos seus inte-
grantes.
 A Comunidade JMC é fruto da Jor-
nada Mundial da Juventude (JMJ) do Rio 
de Janeiro, realizada em 2013, e nasceu do 
coração de jovens a partir de um pedido de 
Papa Francisco. “Ele disse ‘ide, sem medo, 
para servir’, e algo ficou muito forte no cora-
ção de todos os jovens que estão aqui. Então, 
a partir das palavras do Papa, com a ajuda 
do nosso Arcebispo,cada um teve esse ardor 
missionário crescendo dentro de nós”, conta 
o missionário Tiago Batista da Silva.
 A Coordenadora do projeto, Ana 
Maria Roberto, ressalta que os Jovens Mis-
sionários Continentais já realizaram mais de 
50 missões em dezenas de paróquias, loca-

lizadas na Arquidiocese de Juiz de Fora e 
em outras igrejas particulares, como Rio de 
Janeiro, Leopoldina (MG) e Óbidos (PA). A 
missão também foi além-fronteiras, chegan-
do a Portugal e Haiti. “Mais do que nunca, 
temos que celebrar e agradecer a Deus, neste 
mundo atual que estamos vivendo, jovens 
evangelizando e anunciando a Boa Nova”.
 Dom Gil revela sua felicidade com 
os frutos colhidos pelo grupo até aqui. “Eu 
quero elevar a Deus ações de graças por estes 
jovens entusiasmados por Jesus Cristo, fir-
mes na fé, que continuam anunciando, sem 
medo, por todos os lados onde andam”.

Missa aconteceu no auditório da Cúria metropolitana com limitação de convidados - Fotos: Wellington Batista



4   FOLHA MISSIONÁRIA   4  

NOMEAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS MARCAM MÊS DE AGOSTO 

Na manhã do dia 14 de agosto, véspera da Solenidade da Assunção de Maria e Memória Litúrgica de São Maximiliano Maria Kolbe, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira, divulgou 22 novas nomeações de padres. Os sacerdotes serão transferidos de paróquias no mês de setembro. As mudanças, segundo o Pas-
tor, acontecem “para o atendimento de nossas paróquias e de outros setores da vida pastoral, no ideal da sinodalidade, ou seja, no propósito de sempre caminharmos juntos”. 
 No comunicado, o Arcebispo explicou que elas foram discutidas em várias instâncias, entre elas, o Colégio dos Consultores e na Coordenação do 2º Sínodo Arqui-
diocesano, sendo também consideradas as ordenações de cinco novos presbíteros para a Igreja de Juiz de Fora. Dom Gil agradeceu às paróquias que se manifestaram, deli-
cadamente, solicitando a possibilidade de permanência de seu padre, o que revela o apreço e o carinho com os nossos estimados presbíteros”. Porém, segundo o Arcebispo, 
“na tarefa de distribuir serviços e conferir missões, para o atendimento de nossas numerosas paróquias, nem sempre é possível acolher tais solicitações”. Dom Gil Antônio 

Moreira pede que as paróquias recebam com o mesmo afeto e bom espírito de eclesialidade o sacerdote que chegar para seu novo ministério como missionário de Jesus 
Cristo, que disse: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto e fruto que permaneça (Jo 15, 16).” 

POSSES DAS NOMEAÇÕES

O mês de setembro será marcado por muitas posses de padres em novas paróquias 
na Arquidiocese de Juiz de Fora. Em meados de agosto, o Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, divulgou 22 nomeações e transferências. 

Dia 4 de setembro (Sexta-feira), às 18h -Pe. Samuel Carlos Moreira – Pároco da 
Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua (Santo Antônio do Rio Grande)
*Transmissão pelo Facebook da Quase-Paróquia

Dia 5 de setembro (Sábado), às 18h - Pe. Tadeu Jesus Vieira – Pároco da Paróquia 
Santo Antônio (Olaria)
*Transmissão pelo Facebook da Paróquia

Dia 5 de setembro (Sábado), às 18h - Pe. Laureandro Lima da Silva – Pároco da 
Paróquia Santíssima Trindade (Poço Rico)
*Transmissão pelo Facebook e YouTube da WebTV “A Voz Católica”

Dia 6 de setembro (Domingo), às 18h - Pe. Rafael Neves de Oliveira – Pároco da 
Paróquia São João Paulo II (Nova Era)
*Transmissão pelo Facebook, YouTube e Instagram da Paróquia

Dia 8 de setembro (Terça-feira), às 19h - Padre João Carlos Ventura de Oliveira – 
Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Dores (Bias Fortes)
*Transmissão pelo Facebook do sacerdote

Dia 13 de setembro (Domingo), às 9h - Pe. Antônio do Carmo Silva – Pároco da 
Paróquia Santa Bárbara (Santa Bárbara do Monte Verde)
*Transmissão a confirmar

Dia 13 de setembro (Domingo), às 19h - Pe. Felipe de Castro Costa – Administra-
dor Paroquial da Paróquia São Joaquim e Sant’Ana (Santos Dumont)
*Transmissão pelo Facebook da Paróquia e pela Rádio São Miguel FM 98,7

Dia 13 de setembro (Domingo), às 19h - Pe. João Paulo Dias Teixeira – Pároco da 
Paróquia Bom Pastor (Bom Pastor)
*Transmissão pela Facebook e YouTube da WebTV “A Voz Católica”

Dia 13 de setembro (Domingo), às 18h - Pe. Juarez de Souza Menezes – Pároco 
da Paróquia São Sebastião (Maripá de Minas)
*Transmissão pelo YouTube da Paróquia, pelo Facebook da Rádio Sabiá FM 104,9 
e pela própria Rádio.

Dia 19 de setembro (Sábado), às 19h - Pe. Wellington Guimarães da Silva – Páro-
co da Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Rio Novo)
*Transmissão pelo Facebook da Paróquia

Dia 20 de setembro (Domingo), às 10h- Pe. Cláudio Machado – Pároco da Paró-
quia São João Nepomuceno (São João Nepomuceno)
*Transmissão pelo Facebook e YouTube da Paróquia

Dia 27 de setembro (Domingo), às 19h30 - Pe. José Cisneiro Seabra Ramos – 
Pároco Solidário (com o atual Pároco, Pe. Geraldo Magela Viegas), na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima (Santa Cruz)
*A Santa Missa será gravada e disponibilizada em grupo do WhatsApp.

Dia 27 de setembro (Domingo), às 9h - Pe. Miguel Souza Lima Campos – Admi-
nistrador Paroquial da Paróquia Santo Antônio (Goianá)
*Transmissão pelo YouTube da Paróquia

Dia 29 de setembro (Terça-feira), às 19h - Pe. Eder Luiz Pereira – Pároco da 
Paróquia São Miguel e Almas (Santos Dumont)
*Transmissão pelo Facebook e Instagram da Paróquia e pelo Facebook e YouTube 
da WebTV “A Voz Católica”
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NOVOS SACERDOTES DA COMUNIDADE MAGNIFICAT SÃO ORDENADOS EM LINHARES 

 Aconteceu na manhã de sábado,  
22 de agosto, a Ordenação Sacerdotal dos 
Padres Jorge Lopes dos Santos e Willians 
Ferreira da Silva. A Missa foi presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Partici-
param da Eucaristia diversos padres da 
Arquidiocese , incluindo o Vigário Geral 
, Monsenhor Luiz Carlos de Paula e o 
fundador da Comunidade Evangelizadora 
Magnificat (CEM) Padre Pedro Paulo dos 
Santos (Pepê).
 Padre Jorge falou sobre a graça 
de ser ordenado padre após anos de prepa-
ração. “Meu coração está muito agradeci-
do a Deus por este momento de celebração 
de uma ordenação sacerdotal, tanto minha 
como do meu irmão,Williams. Estou mui-
to grato a Deus, ao meu querido padre 
fundador, Padre Pepe, e a minha família.”
 O novo sacerdote também co-
mentou sobre o caminho trilhado até a 
sua ordenação: as provações, distância da 
família, alegrias e espiritualidade em seu 
percurso. “É algo que não sei como ex-
plicar, é um momento de grande reflexão, 
pois Deus vem colocando todas as coisas 
paulatinamente na minha vida. É até difi-
cil de falar, mas agradeço a Deus por tudo 
o que estou vivendo,” disse emocionado.
O lema que inspirará o sacerdócio do 
Padre Jorge será “Eis que faço novas to-
das as coisas” (cf. Ap 21,5). “Aquele que 
acredita no Senhor e tem abertura de co-
ração, o Espírito Santo de Deus vem e faz 
morada nele. E, com certeza, habitando na 
pessoa, o Cordeiro imolado, que morreu 
pela nossa salvação, vai fazer nova todas 
as coisas. Me encanta esse ‘fazer novo’ de 
Jesus em nós”, explicou.
 Irmão de comunidade, Padre 
Willians resumiu o momento em alegria e 
gratidão. “Meu coração está cheio de ale-
gria! Alegria e gratidão! Gratidão a Deus, 
à Santa Igreja, a minha familía religiosa, 
Comunidade Magnificat, à Arquidiocese 
de Juiz de Fora que acolheu a minha co-
munidade e, portanto, me acolheu, grati-
dão ao povo de Deus! Meu coração está 
pleno de gratidão!”
 O sacerdote também falou sobre 
os frutos colhidos em sua trajetória, desde 
o início de sua formação até os dias atuais. 
“O que mais me toca nestes 11 anos não 
foram os estudos filosóficos e teológicos , 
pois isto faz parte, mas foram as pessoas 
que eu pude encontrar neste caminho: pa-
dres de Deus, povo de Deus, Seminaristas 
de Deus - muitos já são padres - e outros 
se tornarão, as pessoas que marcam a nos-

sa trajetória. A eles meu muito obrigado! 
Gostaria que estivessem aqui, mas devido 
à pandemia não é possível, mas estão em 
meu coração. Agradeço pois fazem parte 
da minha história.”
 Como lema, Padre Willians es-
colheu “Cristo vive em mim”, trecho re-
tirado da Carta de São Paulo aos Gálatas 
(cf. Gl 2,20). A opção se deu por duas 
razões. “O primeiro é o motivo histórico: 
‘Cristo Vive’ é o nome do grupo de oração 
onde eu participei durante a minha juven-
tude. O segundo é o motivo espiritual-
-teológico. Eu quero que a luz de Cristo 
brilhe em mim. Eu quero me consagrar, 
me configurar a Cristo. Dizer que Cristo 
vive em mim, além de uma afirmação, é 
também um pedido, porque eu quero, cada 
vez mais, diminuir para que Ele cresça. Eu 
quero levar às pessoas esse mesmo amor 
que eu encontrei e que mudou radicalmen-
te a minha vida, que me tirou de várias tre-
vas em que eu vivia e me trouxe para a luz 
verdadeira, me trouxe para a felicidade”, 
finalizou.

Formadores e amigos de comunidade:

 Para o fundador da Comunidade, 
Padre Pepê, o momento é de agradeci-
mento. “Todas as vezes que estamos com 
um novo padre eu começo dizendo, Obri-
gado! (Obrigado) à Arquidiocese de Juiz 
de Fora que, desde Dom Clóvis Frainer, 
nos aceitou para estudar, depois Dom Eu-
rico nos reconheceu e Dom Gil confirmou 
nossa presença aqui. Agradeço a todos os 
padres, eu tive a graça de dar aula para a 
maioria! Agradeço a Dom Gil pelo cari-
nho que ele nos dá e a todo povo da Arqui-
diocese, especialmente ao povo da nossa 
comunidade de Linhares, que nós assumi-
mos e estamos vivendo nosso carisma que 
é Evangelizar na força da Eucaristia.”
 Sediada em Três Corações (MG), 
a Comunidade Evangelizadora Magnificat 
foi reconhecida pela Arquidiocese de Juiz 
de Fora em 18 de maio de 2007. Os re-
ligiosos a ela pertencentes são ordenados 
pelo Arcebispo de nossa Igreja Particular 
e pertencem ao clero juiz-forano, apesar 
de estarem à disposição da CEM.
 Para o Padre João Batista Rodri-
gues de Almeida (CEM), o momento foi 
de grande alegria para a Arquidiocese de 
Juiz de Fora e também para a Comunidade 
Magnificat. “Estamos aqui em baixo des-
ta chuva abençoada, no dia de Nossa Se-
nhora Rainha, preparando-nos para a or-
denação sacerdotal dos (então) Diáconos 

Willians e Jorge. Para nós é uma alegria 
grandiosa, não tem como medir nossa ale-
gria por causa dessas duas ordenações.”
 Padre João recordou também 
a importância de novos sacerdotes em 
tempos como os atuais. “São dois novos 
padres para a Igreja, novos combatentes, 
dois novos soldados em ordem de batalha. 
Para nós é um momento de satisfação e 
agradecimento! Peçamos ao Senhor que 
rios de bênçãos se derramem sobre os nos-
sos diáconos e que sejam padres segundo 
o coração de Jesus.”

Acolhida do Pastor:

 Em entrevista, Dom Gil expres-
sou sua felicidade em celebrar a ordena-
ção de novos sacerdotes neste período de 
pandemia. “Cada padre que ordenamos é 
uma grande alegria que vai ao coração do 
Bispo e é um grande serviço que se pres-
ta à Arquidiocese de Juiz de Fora, neste 
caso. Recebendo estes dois novos padres, 
dedicados à comunidade Evangelizadora 
Magnificat, eles entram para o trabalho 
Misisonário e pastoral da igreja, revesti-
dos da dignidade sacerdotal como presbí-
teros, como verdadeiros Missionários.”
 Dom Gil agradeceu também o 
trabalho da Comunidade Magnificat que 
continua servindo à Igreja na formação 
de novos seminaristas e na evangelização 
com os padres. “A Comunidade Evange-
lizadora Magnificat tem como vocação 
Evangelizar, o que está muito ligado ao 
nosso Sínodo Arquidiocesano, cujo lema 
é “Proclamai o Evangelho pelas ruas e so-
bre os telhados” e o lema da Arquidiocese 
de Juiz de Fora é “Arquidiocese de Juiz de 
Fora uma Igreja sempre em missão”.
 O Pastor completou sua fala 
agradecendo ao Padre fundador da Comu-
nidade pelo comprometimento na forma-
ção e Evangelização de seus sacerdotes. 
“Quero cumprimentar o Padre Pepê, a 
comunidade Magnificat e agradecer a ele 
pela formação que dá aos seus sacedotes, 
aqueles que vão colaborar na Evangeli-
zação sempre com olhos fixos em Nossa 
Senhora, a grande Missionária do pai, que 
vem trazer para nós o próprio Jesus Cristo, 
o grande Missionário na história da Igreja. 
É um dia de alegria para todos nós!”
 Padre Williams foi nomeado Vi-
gário Paroquial na Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida no bairro Linhares e o Padre 
Jorge ficará a disposição da Comunidade.

GALERIA DE FOTOS: 

Missa foi transmitida por diferentes redes sociais, atingindo centenas de pessoas - Fotos: Elias Arruda 
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 Aconteceu no dia 01 de agos-
to, início do Mês das Vocações, a 1ª live 
da Pastoral Catequética. O evento foi 
realizado pelo Facebook da Arquidioce-
se de Juiz de Fora e atingiu a marca de 
240 pessoas ao vivo, 3 mil visualizações 
completas e mais de 9.800 de alcance. 
Participaram da live o Arcebispo Metro-
politano de Juiz de Fora, Dom Gil Antô-
nio Moreira, os Padres Emerson de Assis 
Braz, Gleydson Pimenta de Faria, Osmar 
Bezerra dos Santos e a catequista da Pa-
róquia São Geraldo, Wal Barbosa.

Um pastor em meio as suas 
ovelhas

 Dom Gil participou de todos os 
momentos da live, reforçando seu com-
promisso com o povo e a atenção aos ca-
tequistas de nossa Arquidiocese. “É com 
alegria que me encontro nesta live para 
poder enviar a você, catequista, a palavra 
da Igreja de Juiz de Fora, neste momento 
tão novo e especial que estamos vivendo, 
da pandemia. Quero dizer que o papel do 
catequista, na vida Igreja, é importantíssi-
mo. ”
 Em sua fala o Pastor recordou 
o início do mês de agosto, dedicado às 
vocações. “Estamos começando o mês 
vocacional e vamos encerrar com o dia 
do catequista, por isso, este momento é 
importante para nós. É também impor-
tante, pois é a primeira live que estamos 
fazendo na Pastoral da Catequese da Ar-
quidiocese.”
 Dom Gil disse ainda sobre a 
importância de uma live como essa em 
tempos de pandemia. “Este momento 
se reveste de grande significado, já que 
no primeiro semestre, nós não sabíamos 
muito bem sobre como esta pandemia iria 
ficar. Agora, no meio do ano, já sabemos 
que entramos em um novo sistema. Não 
sabemos quando a pandemia irá acabar, 
ela irá diminuir com a chegada da vacina. 
Mas quando?  Não sabemos! Este é um 
momento histórico, por que temos que 
dar um passo novo, com instrumentos 
e métodos novos, para que a catequese 
prossiga. ”
 O Arcebispo falou também so-
bre o novo plano de evangelização criado 
pela Comissão Arquidiocesana de Cate-
quese. ” Reunidos com a comissão, deci-
dimos fazer um novo plano de catequese, 
contando com a situação de pandemia e 
o isolamento que estamos vivendo, pois 
Deus está nos pedindo alguma coisa.”

 Dom Gil lembrou a fala profé-
tica dos últimos Papas em relação ao uso 
da tecnologia para a Evangelização. “É 
interessante, porto que, conversávamos 
que os últimos Papas falaram muito so-
bre o novo milênio, com novos métodos, 
instrumentos e jeitos de levar Jesus Cristo 
para as pessoas. Eles não sabiam que vi-
veríamos um tempo tão exigente e, agora 
que chegou o tempo da pandemia, somos 
obrigados e impulsionados a utilizar estes 
métodos, jeitos e instrumentos de fazer a 
catequese.” Em seguida a fala foi do Pa-
dre Osmar. O sacerdote abordou a mu-
dança de rumos que a pandemia causou 
no calendário e estilo de vida que está-
vamos adaptados. “Em meados de mar-
ço, fomos surpreendidos por esta pan-
demia do novo coronavirus. Todos nós 
passamos por readaptações, mudanças de 
calendário, planejamentos, decretos fede-
rais, municipais e estaduais. A Igreja os 
acatou, pois defende a vida e queremos o 
bem de todos. ”
 Padre Osmar reforçou que, em 
meio a tantas transformações, o Espírito 
Santo se faz presente e nos guia para no-
vos horizontes. “Graças a Deus, o Espí-
rito Santo está nos ajudando a encontrar 
meios para chegar aos corações e conti-
nuar a missão da Igreja. Um dos meios 
são as mídias digitais. Nossa geração é 
grata ao Senhor, pois temos estes instru-
mentos e vamos aprendendo a utilizá-los 
para o bem, como rezamos na oração do 
Divino Espírito Santo, ‘fazei que aprecie-
mos retamente todas as coisas.”
 O sacerdote lembrou também 
sobre a Campanha da Fraternidade des-
te ano, que teve como tema: “Viu, sen-
tiu compaixão e cuidou dele.” “Estamos 
mais conectados como nunca. Talvez es-
tejamos nos encontrando até mais do que 
antes. Estamos vivendo um tempo em que 
temos que ter certos cuidados uns com os 
outros. A Campanha da Fraternidade des-
te ano falava sobre o cuidado de forma 
tão fantástica e nós fomos chamados a ter 
este olhar com o irmão, cuidando de si 
e dos outros, como um dom precioso do 
Senhor.

Evangelizando em meio 
aos desafios

 Após a fala do Padre Osmar, 
foi a vez do Padre Gleydson  falar sobre 
este novo período. “Neste tempo de pan-
demia, somos chamados a pensar: O que 
podemos fazer por isso? Diante dessa re-

alidade, é preciso que nos questionemos 
sobre qual é a catequese que estamos 
buscando, o que entendemos efetivamen-
te por catequese e, inclusive, seria impor-
tante nos perguntar sobre qual catequese 
estamos abrindo mão neste tempo de pan-
demia. ”
 Padre Gleydson destacou ainda 
que os trabalhos missionários continu-
aram, mesmo durante esse período de 
isolamento social. “Muitas vezes nós po-
demos pensar que a catequese não existe 
neste momento, mas, na verdade, não é 
isso. A catequese existe e tem chegado 
aos nossos catequizandos, nas realidades 
mais distantes de nossa Arquidiocese, por 
aqueles que a fazem acontecer, que são os 
nossos catequistas. ”
 Para o Sacerdote, a catequese 
vai além do saber, pois ela nos leva até a 
verdade da fé trazida pela Igreja. “A cate-
quese não é apenas um saber sobre, se en-
tendermos a catequese apenas como um 
saber, aí, sim, ela ficou completamente 
perdida neste tempo, porém, sabemos que 
a catequese é muito mais do que isso, ela 
é uma vivência que transforma tudo o que 
somos, através da pessoa de Jesus. Então, 
é Jesus que vem até nós, através da Igreja, 
é a Igreja que recebe o que chamamos de 
cuidado da fé e a fé que o Senhor nos dei-
xou chega através da Igreja. A catequese 
é este caminho, para nos tornarmos cada 
vez mais discípulos de Jesus.”

Criatividade e novos métodos 
de Evangelização

 A catequista Wal Barbosa fez 
uma reflexão sobre os desafios deste novo 
tempo. “O primeiro é: como eu, sendo ca-
tequista, percebo este momento em que 
estamos vivendo?  Qual a leitura que eu 
faço diante desta missão que nos foi dada 
por Deus para ajudar as crianças, jovens 
e adultos a fazerem o seu percurso e sua 
formação cristã? Como eu me vejo diante 
do desafio de anunciar o Evangelho em 
meio às circunstâncias que o isolamento 
social nos coloca? ”
 Com as dúvidas impostas pela 
pandemia, Wal disse que todos espera-
vam que a crise provocada pelo Covid-19 
seria por tempo muito limitado. “Passa-
mos por um período de adaptação e de 
acomodação. Ficamos na expectativa de 
que este tempo de distanciamento seria 
determinado, mas percebemos que, dian-
te da situação, permaneceríamos neste 
distanciamento por um bom tempo. ”

 Para se adaptar, o núcleo de ca-
tequese da Paróquia São Geraldo decidiu 
criar um blog para o compartilhamento 
de reflexões com o objetivo de despertar 
em todos o apelo à evangelização. “A co-
ordenação da catequese paroquial, apoia-
da pelo Pároco, Padre Tarcísio, criou um 
blog que nos possibilita a interação entre 
catequistas, catequizandos e suas famí-
lias. Neste blog as catequistas postarão 
proposta de oração e reflexão. Cada final 
de semana uma catequista irá preparar e 
apresentar a proposta para o blog. Não é 
cada catequista com sua turma, mas cada 
catequista fazendo uma publicação para 
que todos os catequizandos e suas famí-
lias tenham acesso a este material.” Para 
acompanhar as postagens basta acessar o 
site catequesesaogeraldojf.blogspot.com/

Revivendo os sinais da fé

 Durante a live, Padre Emerson 
realizou diversas falas a respeito da cate-
quese. Lembrou-se, inclusive, de uma do 
Padre Geraldo Dondici sobre o lema de 
nossa Arquidiocese: “Proclamai o Evan-
gelho pelas ruas e sobre os telhados.” 
“Padre Dondici dizia que proclamar pelas 
ruas pode ser traduzido como proclamar 
no interior dos corações. Esta é a missão 
da catequese fundamentalmente, a men-
sagem de Jesus e o tesouro inesgotável da 
fé da Igreja. ”
 Além disso, Padre Emerson fa-
lou sobre o plano de evangelização cate-
quética, proposta pelo Arcebispo, Dom 
Gil, para este período de pandemia. “Nós 
temos um projeto a partir da realidade em 
que vivemos, ele nos pediu para traçar-
mos um itinerário de fé, para caminhar-
mos juntos neste tempo, sermos família 
de Deus.”
 O sacerdote destacou que os 
catequistas são peças fundamentais para 
que este conteúdo chegue a todos os cora-
ções. “Vocês serão os maiores partícipes 
deste projeto, pois farão acontecer conos-
co. O nome do projeto é “revivendo os si-
nais da fé”, para bebermos, então, do es-
plendor da fé da Igreja, que é um tesouro 
inigualável, que podemos, sem dúvidas, 
rever, reviver e trazer ao coração esta for-
ça sacramental que nos deixa de pé, que 
nos faz discípulos e missionários de Jesus 
Cristo.”
 A live completa pode ser assis-
tida através do facebook.com/arquidioce-
sejf.

LIVE CATEQUESE: NOVO MÉTODO DE EVANGELIZAÇÃO ARQUIDIOCESANO

Participantes receberam dicas de como evangelizar neste período pandêmico 
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“Procuremos o contágio do amor, transmitido de coração 
a coração”

Papa Francisco:

Resumo: Vatican News

 O Papa Francisco escreveu o 
prefácio do livro “Comunhão e esperan-
ça”. Testemunhar a fé em tempo de coro-
navírus organizado pelo cardeal  Walter 
Kasper e o sacerdote palotino George Au-
gustin.  Publicado pela Libreria Editrice 
Vaticana – Dicastério para a Comunica-
ção, como indica o subtítulo, o trabalho do 
Cardeal Presidente Emérito do Pontifício 
Conselho para a Promoção da Unidade 
dos Cristãos e do sacerdote palotino que 
fundou e dirige o instituto com o nome do 
cardeal seu compatriota, recolhe contri-
buições sobre como “testemunhar a fé em 
tempo do coronavírus”. A seguir o Prefá-
cio escrito pelo Papa Francisco.
 “A crise do coronavírus surpre-
endeu a todos como uma tempestade re-
pentina, mudando de repente e em todos 
os lugares do mundo a nossa vida familiar, 
o nosso trabalho e a vida pública. Muitos 
lamentam a morte de parentes e amigos 
próximos. Muitas pessoas se encontram 
em dificuldades financeiras ou perderam 
seus empregos. Em vários países, justa-
mente na Páscoa, a principal solenidade 
do cristianismo, não foi possível celebrar 
a Eucaristia de maneira comunitária e pú-
blica e receber a força e consolo dos sa-
cramentos.

Esta dramática situação tornou evidente 
toda a vulnerabilidade, inconsistência e 
necessidade de redenção de nós homens 
e colocou em questão muitas certezas nas 
quais confiamos em nossa vida diária para 
nossos planos e projetos. A pandemia le-
vanta questões fundamentais sobre a fe-
licidade em nossas vidas e o tesouro de 
nossa fé cristã.

Deus, nosso apoio e nossa meta

 Esta crise é um sinal de alarme 
para refletir sobre onde se apoiam as raí-
zes mais profundas que nos sustentam na 
tempestade. Lembra-nos que esquecemos 
e ignoramos algumas coisas importantes 
da vida e nos faz refletir sobre o que é re-
almente importante e necessário e o que é 
menos importante ou o seja só na aparên-
cia. É um momento de provação e escolha 
para que possamos dirigir nossas vidas 
a Deus, que é nosso apoio e nossa meta, 
de uma maneira renovada. Esta crise nos 
mostrou que precisamente em situações 
de emergência dependemos da solidarie-
dade dos outros e nos convida a colocar 
nossas vidas ao serviço dos outros de uma 
nova maneira. Ela deve nos fazer agir con-
tra da injustiça global para que possamos 

despertar e ouvir o grito dos pobres e de 
nosso planeta tão gravemente doente.

“Contágio” do amor

 Em meio à crise do coronavírus, 
celebramos a Páscoa e ouvimos a mensa-
gem da Páscoa da vitória da vida sobre 
a morte. Esta mensagem sublinha que, 
como cristãos, não devemos nos permitir a 
ficar paralisados pela pandemia. A Páscoa 
nos dá esperança, confiança e coragem, 
ela nos fortalece na solidariedade, nos diz 
para superar as rivalidades do passado e 
nos reconhecermos como membros de 
uma grande família que vai além de todas 
as fronteiras e na qual cada um carrega o 
fardo do outro. O perigo de ser infectado 
por um vírus deve nos ensinar outro tipo 
de “contágio”, o do amor, que é transmiti-

do de coração para coração. Sou grato pe-

los muitos sinais de prontidão para ajuda 

espontânea e  pelo compromisso heróico 

dos profissionais da saúde, médicos e sa-

cerdotes. Nessas semanas sentimos a for-

ça que vinha da fé.

Jejum eucarístico

 A primeira fase da crise do co-

ronavírus, na qual as celebrações públicas 
da Eucaristia não foram possíveis, repre-
sentou para muitos cristãos um tempo de 
doloroso jejum eucarístico. Muitos expe-
rimentaram que o Senhor está presente em 
todos os lugares, onde dois ou três estão 
reunidos em Seu nome. A transmissão 
das celebrações eucarísticas pela mídia 
foi uma solução de emergência pela qual 
muitos ficaram gratos. Mas a transmissão 
virtual não pode substituir a presença real 
do Senhor na celebração eucarística, por-
tanto, me alegro porque agora podemos 
voltar à vida litúrgica normal. A presença 
do Senhor Ressuscitado em sua Palavra e 
na celebração eucarística nos dará a força 
necessária para enfrentar os difíceis pro-
blemas que nos esperam após a crise.
 Meu desejo e minha esperança é 
que as reflexões teológicas contidas nes-
te livro inspirem reflexão e despertem em 
muitas pessoas uma nova esperança e uma 

nova solidariedade. Como com os dois 

discípulos no caminho de Emaús, também 

no futuro o Senhor nos acompanhará pelo 

caminho com sua Palavra e, repartindo 

o Pão eucarístico, nos dirá: ‘Não tenhais 

medo! Eu venci a morte’”.   

 O Padre Paulino C. de Oliveira 
foi empossado Administrador Paroquial 
da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, 
de Rochedo de Minas (MG), na manhã do 
último domingo, 23 de agosto. O sacerdo-
te pertence à Diocese de Dourados (MS) 
e se encontra temporariamente na Arqui-
diocese de Juiz de Fora por motivos fami-
liares, com a devida licença de seu Bispo 
Diocesano, Dom Henrique Aparecido de 
Lima, CSsR.
 A Missa de posse foi presidida 
pelo Vigário Forâneo da Forania São José, 
Padre Dione César de Oliveira Goulart, e 
concelebrada por Padre Paulino e pelos 
padres Fabrício Francisco de Oliveira, 
Ivanir Pedrosa Pereira e Rodney Hen-
riques. Os Diáconos Leandro de Senna 
Monaia e Antônio Carlos Gomes também 
estiveram presentes. Por conta da pande-
mia da Covid-19, somente alguns fiéis 
puderem participar da Eucaristia, que foi 
transmitida ao vivo pelo Facebook da pa-
róquia.

 Durante o rito de posse, o novo 
Administrador Paroquial fez a profissão 
de fé, renovou suas promessas sacerdo-
tais e leu o juramento de fidelidade. Padre 
Paulino ainda recebeu das mãos de fiéis 
alguns símbolos da paróquia: as chaves da 
igreja e do Sacrário, os Santos Óleos, a 
estola roxa (que representa o Sacramen-
to da Confissão), o livro de tombo (onde 
estão os registros paroquiais) e a Bíblia 
Sagrada.
 Ao tomar a palavra, no final da 
celebração, o sacerdote agradeceu a Deus 
pelo dom da vida e pelo ministério sacer-
dotal, a Dom Gil Antônio Moreira por 
acolhê-lo na Igreja Particular de Juiz de 
Fora e a Dom Henrique, bispo da Dioce-
se de Dourados (MS), que permitiu sua 
vinda. Depois de saudar os padres e diá-
conos presentes, Padre Paulino se dirigiu 
aos paroquianos. “Eu quero saudar com 
carinho todo o povo de Deus desta queri-
da paróquia, que desde janeiro deste ano 
tem me acolhido com muito amor. Ainda 

não completamos um ano de caminhada 
paroquial, e estamos naquele tempo de 
organização, adequação das forças, auto-
conhecimento e definição das pastorais, 
movimentos e grupos de serviço ativos e 
atuantes. Já pudemos perceber que o nos-
so povo é caloroso e extremamente dedi-
cado, busca incessantemente uma vida de 
cristão autêntica”.
 O padre citou que nos meses de 
caminhada, apesar da pandemia, identi-
ficou desafios e necessidades pastorais. 
“Dentre eles, podemos destacar a necessi-
dade de promover uma unidade cristã nas 
diversas forças humanas atuantes aqui, 
ajustar procedimentos e fazer com que 
todas elas adotem como finalidade pri-
mordial o serviço comunitário, a evange-
lização e o espírito de humildade e obedi-
ência característicos de nossa padroeira”.
 Por fim, o recém-empossado 
Administrador Paroquial pediu o auxílio 
divino e da comunidade. “Peço a Deus e à 
Nossa Senhora da Piedade que continuem 

me ajudando para, com cada pessoa desta 
paróquia, dar continuidade aos trabalhos 
pastorais exercidos pelos meus anteces-
sores. Estou tomando posse em um mês 
todo dedicado às vocações, estas que são 
um chamado de Deus em nossas vidas, 
seja a minha, como padre, seja em cada 
um que ajuda e tem alguma função nes-
ta comunidade. Mas, acima de tudo, não 
podemos esquecer da vocação primeira e 
mais importante de todas as vocações: a 
vida cristã e, consequentemente, a santi-
dade”.

PARÓQUIA DE ROCHEDO DE MINAS (MG) RECEBE NOVO ADMINISTRADOR PAROQUIAL
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 Na manhã do dia 15 de agosto, a 
Igreja de Juiz de Fora ganhou mais um sa-
cerdote: Padre Kayo Cerqueira de Paiva. 
Na Catedral, amigos e familiares, do en-
tão diácono, estiveram presentes na Orde-
nação Presbiteral. A cerimônia foi presi-
dida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira, e concelebrada por 
padres de nossa Igreja Particular. Alguns 
diáconos permanentes e seminaristas tam-
bém estiveram presentes servindo ao altar, 
além dos diáconos que, em breve, também 
serão ordenados.
 A celebração estava marca-
da para ocorrer em abril, mas, devido à 
pandemia, precisou ser adiada. Em vista 
disso, a ordenação foi adaptada a esse ce-
nário: número restrito de convidados que 
ganhavam uma máscara ao chegarem na 
Catedral, transmissão por diversos canais, 
o que evitou o contato físico. “É uma or-
denação feita de um jeito que nós nunca 
imaginávamos. Preparamos a festa toda 
para o primeiro semestre, a pandemia veio 
e mudou tudo. No entanto, muita gente 
acompanhou pelas redes sociais e pude-
ram participar dessa celebração”, expli-
cou Dom Gil.
 

 O tempo de espera que, a princí-
pio, foi encarado com frustração, passou 
a ser enxergado com esperança, como 
“resposta mútua para o coração da Igre-
ja e para o meu coração também”. Pois, 
o momento contou com milhares de pes-
soas participando virtualmente, seja pelas 
redes sociais da Web TV A Voz Católica, 
pela Rádio Catedral Juiz de Fora ou pelas 
páginas no Facebook das Paróquias São 
Pedro – onde Kayo exerceu o ministério 

diaconal – e Nossa Senhora da Conceição 
de Matias Barbosa (MG) – sua comunida-
de de origem. Milhares de mensagens de 
alegria, felicitações e orações foram en-
viadas. Ilustrando o que Dom Gil afirmara 
ao final da celebração: “a intensidade da 
liturgia é a mesma. Coisas maravilhosas 
acontecem com a liturgia da ordenação.”
 

 O rito da ordenação começou 
após a leitura do Evangelho. O então di-
ácono transitório, aproximou-se do altar 
e viu o Reitor do Seminário Arquidio-
cesano Santo Antônio, Monsenhor Luiz 
Carlos, falar ao Arcebispo Metropolitano, 
sobre sua dignidade enquanto candida-
to ao presbiterado. Segundo Dom Gil, o 
rito tem origem no século III e seus ges-
tos possuem profundos significados. “O 
principal da ordenação é a imposição das 
mãos e a oração consagratória. Esse é o 
momento em que a pessoa se torna padre. 
Mas há outros gestos: promessa da fideli-
dade, da obediência, a unção da mão com 
o óleo do Santo Crisma, a mão que é ata-
da e a mãe desata, o revestimento com as 
vestes próprias de sacerdote, são pequenas 
partes desse grande rito da ordenação que 
é muito bonito.”
 Na homilia, o Arcebispo se di-
rigiu ao então diácono, aconselhando-o 
sobre o serviço do sacerdote e sobre sua 
entrega que estava prestes a ocorrer. “O 
que vai acontecer com você, Kayo, é uma 
obra de Cristo, é Cristo que vai agir em 
você, por isso, a Igreja diz que o padre é 
um outro Cristo, é a presença de Cristo na 
vida da Igreja”. Destacou a beleza da data, 
Assunção de Nossa Senhora, lembrando o 
exemplo dado por ela durante toda sua 

vida.
 Ele ainda elencou três pontos em 
que Maria é modelo para o sacerdote: de 
fé, entrega total, e oferecimento de Cristo 
aos outros, explicando-as aos presentes a 
atuação e missão do padre, e deu testemu-
nho das graças que vem com o ministério 
ordenado. “Tudo que o padre é continua-
ção da obra de Cristo. (Você deve) Confia 
seu sacerdócio a Nossa Senhora. Que você 
goze sempre e cada vez mais das alegrias 
que o Senhor promove”, conclui o pastor.
 Ao final da Santa Missa, em 
meio aos cumprimentos menos próximos 
que de costume, Padre Kayo agradeceu a 
todos que fizeram parte de sua trajetória. 
“Com coração muito grato, queria fazer 
reverência a todas as pessoas, desde o 
nosso Arcebispo, a toda formação no se-
minário, a esse clero que me recebe, e a 
todas as pessoas – desde a mais simples, 
aquele que todo dia reza incessantemente 
por mim, pela minha vocação – que me 
ajudou a trilhar os caminhos da vocação, 
para hoje ser ordenado padre”.
 

 
 A passagem bíblica escolhida 
pelo jovem como lema de ordenação sa-
cerdotal foi “Diante do Senhor eu mani-
festo a minha alegria” (cf. 2 Sm 6, 21). 
Alegria esta manifesta diversas vezes por 
todos os presentes na celebração. Em en-
trevista, sua mãe, Sandra Cerqueira falou 
sobre esse sentimento e todo o caminho 
percorrido. “É uma alegria tão grande que 
a gente não sabe nem usar uma palavra. 
Víamos o Kayo, desde criança, envolvido 
na comunidade. Como mãe, sentia que, se 
ele não fosse padre um dia, ele teria um 
trabalho muito sério dentro da comunida-

de. Era o que ele queria desde cedo. Ele 
lutou, pensou em desistir, mas o chamado 
foi maior. É coisa de Deus mesmo!”
 O Reitor do Seminário Santo An-
tônio, Monsenhor Luiz Carlos de Paula, 
expressou sua satisfação com a ordenação 
de sábado e as próximas de acontecem até 
o início do próximo mês. “São homens de 
oração, que viveram com muita seriedade 
a formação, o estudo, a pastoral e agora 
recebem a ordenação. É a igreja que rece-
be novos sacerdotes, é uma alegria muito 
grande para nós que acompanhamos de 
perto a formação de todos eles. Peço a 
Deus que abençoe o Padre Kayo e os ou-
tros que serão ordenados. Vamos lembrar 
sempre de rezar pelas vocações, neste mês 
vocacional e todos os meses.”
 Também o Pároco da Catedral, 
Padre José de Anchieta Moura Lima, fa-
lou sobre o presente que a Igreja ganhou. 
“É um dia de alegria receber o Kayo, pa-
dre kayo a partir de hoje, é lógico que é 
um delicado pra nós, não podermos ter a 
Catedral cheia como a gente gostaria,mas, 
de casa, cada um vai estar participando, 
unindo em orações. Nesse mês vocacional 
é um presente que nós temos para nossa 
igreja, a ordenação do Kayo.”

Primeiros passos       

                O sacerdote presidiu suas primei-
ras missas nesse domingo (16): pela ma-
nhã, a celebração foi na Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, de Matias Barbosa 
(MG), comunidade onde cresceu. À noi-
te, na Paróquia São Pedro, onde passou o 
último ano, entre o tempo de trabalho pas-
toral e diaconato. Esta última é também a 
Paróquia onde permanecerá, agora como 
Vigário Paroquial.

PADRE KAYO CERQUEIRA DE PAIVA É ORDENADO NA
 CATEDRAL METROPOLITANA 

Padre Kayo foi o primeiro dos 3 diáconos a ser Ordenado - Fotos: Danielle Quinelato 
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Homenagem Especial  DOM GIAMBATTISTA DIQUATTRO
Novo Núncio Apostólico para o Brasil

 Na noite do dia 1º de agosto, cer-
ca de mil pessoas tiveram a oportunidade 
de acompanhar, de dentro de seus carros, 
a primeira Missa no formato “drive-in” 
realizada na Arquidiocese de Juiz de Fora. 
A celebração, sediada no Park Sul, em 
Matias Barbosa (MG), foi presidida pelo 
Administrador da Paróquia São José do 
Bairro Costa Carvalho, Padre Pierre Mau-
rício de Almeida Cantarino.
 A Eucaristia marcou o encerra-
mento do Jejum de Daniel, iniciado pela 
paróquia em meados de julho. E apesar de 
o número de veículos no local ter sido li-
mitado, a transmissão pelas redes sociais 
atingiu muito mais pessoas: o número de 
visualizações no Instagram e YouTube do 
sacerdote ultrapassou os dez mil.
 Segundo Padre Pierre, a iniciati-
va surgiu a partir da necessidade do povo 
de Deus, triste por não poder participar de 
celebrações presenciais há quatro meses. 
“A Igreja São José tem tido, de maneira 

muito especial, várias inserções ao vivo 
durante o dia, tem criado muitas coisas 
para que estejamos juntos. Mas isso aqui 
é um alento na vida das pessoas. Estar 
de novo com o povo, ver tantas pessoas, 
mesmo nesta maneira nova, é uma alegria 
muito grande, uma satisfação, é um sinal 
de que já estamos começando a nos apro-
ximar de novo.”
 Os 250 carros presentes foram 
previamente cadastrados pela Paróquia 
São José e seus ocupantes tiveram de se-
guir diversas normas de segurança, entre 
elas, o limite de quatro pessoas por veí-
culo e a obrigatoriedade do uso de más-
caras. Além disso, a orientação era de que 
ninguém saísse dos automóveis sem per-
missão e o devido acompanhamento dos 
voluntários que trabalharam na ocasião.
 A família de Layla Guimarães 
foi a primeira a se inscrever para partici-
par e também a chegar no Park Sul, cer-
ca de três horas e meia antes de a Missa 

começar. Segundo a jornalista, que estava 
acompanhada dos pais e do irmão, o mo-
mento coroou o encerramento do jejum 
que vinham fazendo há 21 dias. “Assis-
tíamos à missa todos os dias pela trans-
missão no YouTube, então a gente estava 
muito ansioso, para este momento. Foi 
espetacular essa ideia. A gente tem a nos-
sa Igreja doméstica, a gente reza, celebra, 
mas estar junto, congregar – que é a ques-
tão da missa dominical, estar com a comu-
nidade – é indiscutivelmente a coisa mais 
importante.”
 A emoção não ficou restrita 
apenas aos que estavam presentes fisica-
mente na celebração. Foram muitos os 
comentários positivos no Facebook da 
Arquidiocese de Juiz de Fora, daqueles 
que participaram de suas casas. “Assistir 
do YouTube, foi emocionante. Noite de 
muitas bênçãos! Você é iluminado e res-
gata as pessoas para o Pai”, disse Rosân-
gela Almeida, referindo-se a Padre Pierre. 

O mesmo sentimento foi compartilhado 
por Jorge Augusto Ottoni Nobre Oliveira. 
“Uma celebração histórica, momentos de 
muita espiritualidade e emoção. Parabéns 
à Arquidiocese e ao Pe. Pierre Maurício. 
Somos eternamente gratos!”
 Ao final da Missa, após a bênção 
do Santíssimo Sacramento, foi reproduzi-
do um vídeo com a mensagem e bênção do 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira. “Essa aliança é 
um símbolo daquilo que você tem no co-
ração, que é o amor a Deus. Neste tempo 
de pandemia, louvar a Deus, sacrificar-se 
por Ele é muito importante. O jejum que 
você fez deve ser associado ao sofrimento 
daqueles que estão com Covid nos hospi-
tais, sofrendo terrivelmente. E é também 
uma súplica a Deus para que logo passe 
essa pandemia, para que nós possamos ter 
um tempo de maior paz. Continue, agora, 
inspirado por Deus, impulsionado por este 
Jejum de Daniel, a fazer o bem,” exortou.

 Giambattista Diquattro nasceu em Bolonha, Emí-
lia-Romanha, Itália, em 18 de março de 1954. É arcebispo, 
diplomata, teólogo e canonista. Foi ordenado sacerdote em 
1981. Recebeu seu mestrado em Direito Civil na Universi-
dade de Catânia, e doutorado em Direito Canônico na  Pon-
tifícia Universidade Lateranense em Roma e mestrado em 
Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana 
em Roma.
 Entrou para o Serviço Diplomático da Santa Sé, em 
1º de maio de 1985, e serviu em missões diplomáticas nas 
representações pontifícias na República Centro-Africana, 
República Democrática do Congo e Chade, nas Nações Uni-
das em Nova York, e, mais tarde, na Secretaria de Estado do 
Vaticano e na Nunciatura Apostólica na Itália.
 O Papa João Paulo II o nomeou núncio apostólico 
no Panamá em 2 de abril de 2005. Bento XVI o nomeou 
núncio apostólico na Bolívia em 21 de novembro de 2008 e 
em 21 de janeiro de 2017, o Papa Francisco o nomeou Nún-
cio Apostólico na Índia e no Nepal.

 SAUDAÇÃO AO NOVO NÚNCIO APOSTÓLICO 
NO BRASIL

 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil saú-
da com alegria S. Excia. D. Giambattista Diquattro, nomea-
do hoje pelo Papa Francisco para a missão de Núncio Apos-
tólico no Brasil. Desde já, acolhe-o com alegria e unidade. 
na certeza de que será um ministério fecundo para o bem de 
toda a Igreja especialmente a Igreja no Brasil
 Reitera o agradecimento a D. Giovanni d’Aniello, 
nomeado para a Nunciatura na Federação Russa, por sua 
dedicação e seu trabalho fiel no período em que serviu no 
Brasil.
 Manifesta sua gratidão e unidade ao Papa Francis-
co pelo carinhoso zelo com toda a Igreja, não se deixando de  
fazer ainda mais presente em cada país através dos núncios 
apostólicos.

PRIMEIRA MISSA  NO FORMATO “DRIVE-IN” É CELEBRADA EM JUIZ DE FORA 

Aproximadamente 250 veículos estiveram na Missa realizada no Park Sul, em Matias Barbosa - Foto: Danielle Quinelato 


