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Uma Igreja Sempre em Missão

Ordenações presbiterais ganham 
novas datas
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Fiéis voltam a participar de missas presenciais na arquidiocese

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. 

“A ação de Deus em minha 
vida”-  Leia o testemunho de 

Dom Eduardo Benes
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Paróquia de Piau comemora 
152 anos
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                                         Págs. 3 e 8

 Monsenhor Hernani e Dom Henrique fazem sua 
páscoa definitiva para a Casa do Pai

Bispo de Palmares faleceu no dia 18 de Julho, vítima da Covid-19, 

aos 57 anos. O Bispo estava internado no Hospital Memorial São 

José, em Recife, desde o dia 4 de julho.  Celebração das exérquias 

de Monsenhor Hernani aconteceu na Igreja São José do Bairro Cos-

ta Carvalho, em Juiz de Fora
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Dom Henrique durante visita à Arquidiocese de Juiz de Fora

Celebrações voltaram a acontecer respeitando o distanciamento social com o uso de máscaras, álcool gel e medição de temperatura
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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

 O Padre é um homem consagrado a Deus, mas que  “é 
tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações 
com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele 
sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque 
ele mesmo esta cercado de fraquezas” (cf. Hebreus 5, 1-2). 
 Apesar das fraquezas, o Padre é um homem forte, por-
que como explicou o Papa Bento XVI, na Missa Crismal de 
2009, na Basílica de São Pedro “no Cenáculo, na noite anterior 
à sua paixão, o Senhor rezou pelos discípulos reunidos ao seu 
redor, estendendo ao mesmo tempo o olhar para a comunidade 
dos discípulos de todos os séculos, para “aqueles que vão acre-
ditar em Mim por meio da sua palavra” (Jo 17, 20). Na oração 
pelos discípulos de todos os tempos, Ele viu-nos também a nós 
e rezou por nós”. E sublinhou o Papa Emérito: “Ouçamos o que 
pede para os Doze e para nós aqui reunidos: “Consagra-os na 
verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como Tu Me enviaste 
ao mundo, também Eu os enviei ao mundo. Eu consagro-Me por 
eles, para que também eles sejam consagrados na verdade” (Jo 
17, 17s). O Senhor pede a nossa santificação, a santificação na 
verdade. E envia-nos para continuarmos a sua própria missão”. 
 A responsabilidade de continuar a missão de Cristo im-
põe ao Sacerdote o grave dever de entender o que significa, con-
cretamente, no cotidiano da vida “o que querem dizer, na Bíblia, 
as palavras “santo” e “consagrar/santificar”, propõe o Papa.  Com 
palavras suaves, mas profundas explica o sucessor de Pedro “ 
“Santo”: com esta palavra, descreve-se em primeiro lugar a natu-
reza do próprio Deus, o seu modo de ser muito particular, divino, 
que é próprio só d’Ele. Só Ele é o verdadeiro e autêntico Santo no 
sentido originário. Qualquer outra santidade deriva d’Ele, é par-
ticipação no seu modo de ser. Ele é a Luz puríssima, a Verdade e 
o Bem sem mancha. Por isso, consagrar alguma coisa ou alguém 
significa dar tal coisa ou pessoa em propriedade a Deus, tirá-la 
do âmbito daquilo que é nosso e inseri-la na atmosfera d’Ele, de 
tal modo que deixe de pertencer às nossas coisas para ser total-
mente de Deus. Consagração é, pois, tirar do mundo e entregar 
ao Deus vivo. Aquela coisa ou pessoa deixa de pertencer a nós ou 
a si mesma, mas é imersa em Deus. Este ato de privar-se duma 
coisa para entregá-la a Deus, chamamo-lo também sacrifício: já 
não será propriedade minha, mas d’Ele. No Antigo Testamento, 
a entrega duma pessoa a Deus, isto é, a sua “santificação” coin-
cide com a sua ordenação sacerdotal, e assim se define também 
em que consiste o sacerdócio: é uma passagem de propriedade, 
um ser tirado do mundo e dado a Deus. E, com isto ficam agora 
patentes as duas direções que fazem parte do processo da santi-
ficação/consagração: sair dos contextos da vida do mundo e “ser 
posto à parte” para Deus. Mas por isto mesmo não é uma segre-
gação; antes, ser entregue a Deus significa ser posto a representar 
os outros. O sacerdote é subtraído às ligações mundanas e dado 
a Deus, e precisamente assim, a partir de Deus, está disponível 
para os outros, para todos. Quando Jesus diz “Eu consagro-Me”, 
faz-se simultaneamente sacerdote e vítima. Por conseguinte, 
Bultmann tem razão ao traduzir a afirmação “Eu consagro-Me” 
por “Eu sacrifico-Me”, conclui Bento XVI.
 É nessa moldura que proponho ao leitor(a) entender, de 
alguma forma, o mistério que envolve a pessoa e o ser do Padre. 
 

O PADRE: HOMEM CONSAGRADO NA VERDADE
Padre Antônio Camilo de Paiva 

ORDENAÇÕES PRESBITERAIS DE DIÁCONOS TRANSITÓRIOS 
GANHAM NOVAS DATAS

 A  Arquidiocese de Juiz 
de Fora ganhará três novos sa-
cerdotes até o início de setem-
bro. Duas dessas ordenações 
presbiterais serão na Catedral 
Metropolitana de Juiz de Fora 
ainda em agosto, mês vocacio-
nal.
 Em março deste ano, fo-
ram marcadas as datas das orde-
nações presbiterais dos diáconos 
transitórios João Carlos Ventura 
de Oliveira, Kayo Cerqueira de 
Paiva e Leandro de Senna Mo-
naia, no entanto, devido à pan-
demia do novo coronavírus, elas 
precisaram ser transferidas.

 Com novas datas e par-
ticipação restrita aos familiares 
e amigos, todas as celebrações 
serão transmitidas pelas redes 
sociais.  O primeiro a ser ordena-
do será o Diácono Kayo. A San-
ta Missa marcada para o dia 15 
de agosto (sábado), às 9h30, na 
Catedral Metropolitana. Na oca-
sião, haverá a transmissão atra-
vés do Facebook das paróquias 
Nossa Senhora da Conceição, de 
Matias Barbosa, sua terra natal e 
Paróquia São Pedro, onde o diá-
cono está atuando.
 Duas semanas depois 
será a vez de o Diácono Leandro 

receber o segundo grau do Sacra-
mento da Ordem. A celebração 
será em 29 de agosto (sábado), 
às 9h30, também na Catedral. 
Já o Diácono João Carlos será 
ordenado sacerdote no dia 7 de 
setembro (domingo), às 9h30, na 
Matriz São José, em Bicas (MG), 
onde nasceu.
 Em respeito às medi-
das de prevenção à pandemia 
da Covid-19, é pedido ao povo 
de Deus que acompanhe apenas 
pelas mídias. Será possível pres-
tigiar as celebrações pelo Face-
book e Youtube da Web TV A 
Voz Católica. 

LEIGA DA ARQUIDIOCESE RECEBE CONSAGRAÇÃO VIRGINAL

 No dia 16 de Julho, 
dedicado a Nossa Senhora do 
Carmo, o Arcebispo Metropoli-
tano, Dom Gil Antônio Moreira, 
presidiu uma Missa Ritual de 
Consagração Virginal, na Capela 
do Seminário. A jovem Marce-
la Kamiroski Melo, paroquiana 
de Santa Luzia, foi consagrada, 
após anos de discernimento.
O costume de consagrar as vir-
gens, desde os primeiros tempos, 
existe na Igreja. Com o rito, a 
Igreja manifesta o seu amor pela 
virgindade, implora para as vir-
gens o dom da graça celeste e 
roga instantemente a Deus que 
envie sobre elas a efusão do Es-
pírito Santo.
 Segundo Dom Gil, a 
oferta de uma virgem é uma 
oferta como de Maria. “Deus va-
lorizou em Maria a virgindade e 
recebe, portanto, a consagração 
como um ato de doação, de en-

trega total somente a Ele.”
 Em entrevista, o Arce-
bispo expressou sua alegria em 
receber a Consagração Virginal 
da jovem, depois de um período 
de preparação. “É um momento 
importante para nós e também 
para nosso Sínodo. No contexto 
do Sínodo Arquidiocesano, pes-
soas que se consagram totalmen-
te ao serviço da Arquidiocese, 
vêm para somar a todos nós na 
propagação do Evangelho, pelas 
ruas e sobre os telhados.”
 Com a consagração as 
virgens sagradas são impelidas 
a amar mais fervorosamente a 
Cristo e servirem aos irmãos. 
Dentre suas principais funções 
estão a dedicação às obras de 
penitência e de misericórdia, à 
ação apostólica e à oração sagra-
da; Elas fazem coro com a Igreja, 
louvando incessantemente o Pai 
celeste e intercedendo pela salva-

ção de todo o mundo.
 Há cerca de seis anos 
Marcela busca entender sua vo-
cação. “Fiz um retiro e senti um 
forte desejo de me entregar to-
talmente a Deus. Eu não sabia 
muito bem como seria essa traje-
tória, mas Deus foi guiando cada 
momento para que eu fizesse a 
vontade dele”, contou ela.
 Diante dos presentes, 
familiares e celebrantes, Marcela 
declarou seu desejo de perseverar 
no propósito da santa virgindade, 
ofertou seu propósito de Castida-
de e recebeu a bênção da consa-
gração. Já consagrada, recebeu o 
véu, símbolo da consagração.
 “Hoje foi uma realiza-
ção de um sonho, porque é um 
casamento. Eu sinto que hoje foi 
o meu casamento, encontrar com 
Jesus e estar sempre totalmen-
te para Ele,” afirmou ela após a 
missa.

Consagração aconteceu no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio 
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

Dom Henrique Soares da Costa, 
                       verdadeiro semeador do trigo

 Nosso coração ficou partido, fe-
rido, condoído com o inesperado e rápido 
falecimento de um dos mais admiráveis 
bispos do Brasil, nosso amigo, nosso ir-
mão espiritual tão caro, Dom Henrique 
Soares da Costa, Bispo de Palmares (PE). 
Ele, na verdade, não era apenas Antísti-
te de uma diocese do nordeste brasilei-
ro. Era Pastor de todos, de milhares de 
jovens e adultos do Brasil inteiro e do 
exterior, a quem alimentava a vivência 
espiritual, através das mídias sociais e de 
tantos instrumentos de comunicação.
 Trazia a todos a palavra certa 
sobre a fé, a orientação clara sobre a mo-
ral cristã e a catequese translúcida sobre 
a doutrina católica. Agia sem agressões, 
sem proselitismo, sem desamor. Em nos-
sa Arquidiocese de Juiz de Fora, gozava 
de grande estima do clero, dos semina-
ristas e de tantos leigos que o conhece-
ram, pois aqui esteve por cinco vezes, 
pregando dois Retiros para o clero, em 
dois turnos e, em novembro passado, as-
sessorando no I Congresso Internacional 
de Educação Católica, promoção de nos-
sa Arquidiocese.
 Certamente, em alguns cora-
ções, uma pergunta pode estar latente: 
por quê? Por que, meu Deus, ele partiu 
assim tão cedo, com apenas 57 anos, com 
um trabalho tão importante, tão grande 
em favor de Jesus Cristo por este mundo 
afora, no vigor de sua saúde só compro-
metida, há poucos dias, pela Covid-19? 
Por que assim, tão de repente? Esperáva-
mos ser atendidos em nossas preces!
 Será que podemos fazer estas 
perguntas? Eu responderia que sim. Elas 
não são ofensivas a Deus, pois Ele, como 
Pai Bondoso, entende a dor dos filhos. 
Também Jesus chorou diante da morte de 
Lázaro, quando Marta lhe disse: “Se esti-
vesses estado aqui, meu irmão não teria 
morrido” (Jo 11,20). Entre as lágrimas, 
ao perder seu amigo, Jesus a consola: 
“Teu irmão ressuscitará (Jo 11, 23). Eu 
sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 
mim não morrerá para sempre” (Jo 11, 
26). Também aos discípulos de Emaús, 
entristecidos pela morte de seu Mestre, 
o Senhor bondoso e misericordioso não 
abandonou, mas se pôs a caminho com 
eles, lhes recordou a fé, alimentou-os 
com a Eucaristia (cf Lc 24, 13-35). Tam-
bém, nesta hora, o Senhor se põe a cami-
nhar conosco em todo o Brasil, para nos 
fortalecer com a Palavra e com a Euca-

ristia, força de vida para esta terra, sinais 
amorosos do céu, onde não há dores, nem 
lágrimas, nem doenças, nem pandemias, 
nem dúvidas.
 A palavra de Deus vem sempre 
em nosso socorro. No domingo anterior à 
morte de nosso planteado Dom Henrique, 
iniciamos, na liturgia, a leitura do capítu-
lo 13 do evangelho de São Mateus, que 
nos apresenta sete parábolas de Jesus. Ao 
velarmos seu corpo à distância, no 16º 
Domingo do Tempo Comum, que neste 
ano caiu em 19 de julho, líamos mais três 
parábolas do referido texto de São Ma-
teus: a do trigo e o joio, a da semente de 
mostarda e a do fermento na massa. Em 
cada uma delas, pudemos descobrir sen-
tido na vida de Dom Henrique, semeador 
incansável da Palavra, doador ardoroso 
do trigo sagrado dos sacramentos.
 Se na imagem da semente ve-
mos a Palavra que é mais que vocábulos, 
mas a própria pessoa de Jesus, Verbo En-
carnado, no trigo que, ao final da histó-
ria, será recolhido nos celeiros de Deus, 
vislumbramos a Eucaristia que é o corpo 
ressuscitado do Senhor, a nós dado em 
alimento salutar, como afirmou Jesus: 
“Eu sou o pão vivo que desceu do céu; 
quem come deste pão viverá eternamen-
te” (Jo 6, 51).
 Toda palavra semeada no cam-
po deste mundo sofrerá o desafio do 
joio, que o maligno semeia e vai embora. 
São as forças contrárias à ação de Deus 
na missão dos seus discípulos. Também 
Dom Henrique, como todo verdadeiro 
profeta (veja bem, estou falando de ver-
dadeiro profeta, não de qualquer pessoa 
que se arvore em ser profeta), sofreu a 
pressão do joio que quis dificultar sua 
ação apostólica. Porém, nunca se abalou 
com isto, pelo contrário, sempre respon-
dia com um sorriso, com o seu jeito de 
ser bem nordestino. Jesus também sofreu 
oposição, mas não se revoltou contra as 
forças que lhe eram contrárias.
 De fato, quanto ao joio, o Se-
nhor nos ensinou a não nos preocuparmos 
em arrancar apressadamente a praga, de-
vendo esperar o dia da colheita. Os anjos 
se encarregarão de separá-la do trigo. A 
parábola nos convida a aprender a imen-
sa paciência de Deus com aqueles que 
erram, esperando que retomem ao bom 
caminho. Como se trata de uma compara-
ção, o joio aqui não é joio, nem o trigo é 
trigo. Trata-se de pessoas humanas. Jesus 

está falando de gente. Neste campo, na 
seara de Deus, o joio pode até se trans-
formar em trigo, alegrando o coração do 
Senhor. Por isso, o Senhor é paciente, é 
bondoso, é compassivo, é fiel, como can-
tamos no salmo de meditação.
 A primeira leitura daquela últi-
ma missa dominical de Dom Henrique, 
da qual participou já do alto, era do Li-
vro da Sabedoria. Falava da bondade 
infinita de Deus, que tem a paciência de 
esperar a transformação interior das pes-
soas. Oxalá, no fim da história não fosse 
necessário queimar nenhum joio, porque 
todos teriam se convertido em bom trigo! 
Mas sabemos que não é esta a realidade, 
por isso o Senhor lamenta ao dizer que 
os joios que perversamente teimarem no 
seu caminho de erro, infelizmente terão 
seu fim desastroso, infernal. Era visível o 
esforço de Dom Henrique de tentar evitar 
este desastre para quem quer que fosse, 
procurando converter, trazer para a Igre-
ja, para a casa do Senhor, todas as pesso-
as.
 A segunda parábola ensina so-
bre o valor das pequenas coisas no Rei-
no de Deus. A semente de mostarda é a 
menor de todas as sementes, mas produz 
árvore grande, onde os pássaros podem 
fazer ninho em seus ramos e produz fru-
tos. O amor de Deus não se mede pelas 
coisas volumosas e vistosas, mas pelos 
gestos muitas vezes escondidos no co-
ração, pois um copo de água fria dada a 
alguém por amor terá recompensa no céu 
(cf. Mt 10, 42). Jesus certo dia rezou: “Eu 
te dou graças, ó Pai do céu e da terra, por-
que escondestes estas coisas aos sábios e 
entendidos e as revelastes aos pequeni-
nos” (Mt 11, 25). Os pequenos gestos de 
bondade que fazemos têm grande valor 
diante Deus. Quantas vezes nosso Dom 
Henrique insistiu nestas palavras!
 Além do galardão final que é o 
céu, onde ele hoje penetra qual Elias ar-
rebatado em redemoinho de vento, con-
tinuará, contudo, vivendo entre nós, pela 
memória inesquecível e até com os víde-
os, os áudios, as videoconferências que 
gravou. Tudo aquilo que ele registrou e 
que foi registrado sobre ele ficará à nos-
sa disposição para vermos quantas vezes 
quisermos e bebermos da sabedoria de 
Deus por aquelas reflexões tão puras e tão 
profundas. Todos os que amam a Cristo 
podem continuar o trabalho que ele vinha 
desenvolvendo, se não com a força do ca-

risma que lhe era próprio, ao menos com 
pequenos serviços em favor da causa de 
Cristo, a fim que seja mais conhecida e 
mais amada.
 A terceira parábola é a do fer-
mento que leveda a massa. Ser fermento 
é estar no meio dos outros de tal forma 
que nem seja necessário falar para comu-
nicar o amor de Deus. A fé, a paz que se 
comunica através do comportamento, dos 
diálogos, da presença, pode ser fermento 
que leveda massa que ainda não tinha re-
cebido nenhuma força para crescer.
 Aprendamos com esse discípu-
lo de Jesus, que hoje, aos 57 anos, parte 
para a eternidade. Ele vai para o alto, mas 
deixa para nós muitos exemplos. Oxalá, 
nós tivéssemos a sorte do profeta Eliseu, 
quando viu o profeta Elias ser arrebatado 
para o céu e dele cair o manto, do qual 
havia pedido ao menos uma parte. Dom 
Henrique deixa para nós, também, o man-
to da sua sabedoria, da sua humildade, do 
seu amor, do seu desapego. Ele foi grande 
pregador da verdade, grande semeador da 
palavra, grande exemplo de amor a Deus 
e a Maria, mãe do Senhor, terra fertilíssi-
ma onde a Palavra deu o melhor fruto.
 Dom Henrique, vítima da Co-
vid-19, interceda junto de Deus por nós, 
para que, neste tempo de pandemia, pos-
samos crescer na fé, no exercício da es-
pera da Eucaristia e, ao recomeçarmos o 
que estão chamando de novo-normal, se-
jamos muito mais de Deus do que somos, 
muito mais fiéis do que antes, muito mais 
frequentes do que no passado, muito mais 
solidários e irmãos que sempre fomos.
 Senhor, nosso Deus, nós temos 
o coração doído, mas muito mais agrade-
cido. Vós compreendeis as nossas lágri-
mas, recolhei também a nossa gratidão. 
Obrigado, meu Deus, por ter nos dado 
Dom Henrique Soares da Costa como 
Bispo em nossa pátria e na pátria do mun-
do. Que venham outros iguais!
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CELEBRAÇÕES PRESENCIAIS VOLTAM A  ACONTECER NA ARQUIDIOCESE 

 Após o pronunciamento do Pre-
feito de Juiz de Fora, Antônio Almas, 
durante o qual anunciou a liberação das 
celebrações religiosas no município, o 
Arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, co-
municou ao Clero que as Missas presen-
ciais poderiam ser realizadas já a partir do 
domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais.
 Em sua mensagem, o Arcebispo 
apontou a necessidade do cumprimento 
do protocolo elaborado pela Prefeitura, 
Ministério Público e lideranças religiosas 
para prevenção e controle da transmissão 
da Covid-19. As regras municipais in-
cluem o limite de ocupação de 30% dos 
assentos das igrejas, desde que seja ga-
rantido o espaçamento mínimo de dois 
metros entre os presentes e com a capa-
cidade máxima aceitável de cem fiéis por 
celebração.
 Dom Gil indicou que a organiza-
ção dos templos ficará a cargo dos Padres 
e que aquelas pessoas que quiserem parti-
cipar das Missas deverão entrar em con-
tato com a paróquia de preferência para 
inscrição prévia. Na próxima semana, o 
Arcebispo divulgará orientações especí-
ficas relacionadas ao retorno das celebra-
ções presenciais, respeitando o decreto 
divulgado pelo Executivo.
 O protocolo para cultos religio-
sos definiu 11 medidas gerais para as ce-
lebrações e nove específicas:

1. Colocação de cartazes informati-
vos nas entradas dos templos sobre as me-
didas sanitárias citadas neste protocolo.

2. Em todos os cultos, enquanto 
durar a pandemia, tratar o tema corona-
vírus com destaque para as medidas de 
prevenção.

3. A lotação máxima autorizada 

será de no máximo 30% da capacidade de 
assentos do templo ou igreja, desde que 
seja garantido o espaçamento mínimo de 
dois metros entre os presentes, limitado 
ao quantitativo de até cem pessoas.

4. Demarcar e reorganizar os locais 
e espaços para filas e esperas, respeitando 
o distanciamento de segurança.

5. Reforçar os procedimentos de 
limpeza e desinfecção com produtos de-
sinfetantes, devidamente aprovados pela 
Anvisa, em todos os ambientes, super-
fícies e equipamentos, minimamente no 
início e término de cada celebração reli-
giosa, entre outras atividades.

6. Deverá ser realizada a aferição 
de temperatura através de termômetro 
digital infravermelho e fornecimento de 
álcool gel, individualmente, na entrada do 
templo religioso.

7. Adotar medidas para distribui-
ção de pessoas ao longo do dia com re-
dução do tempo do culto e maior número 
de celebrações e a fim de evitar aglomera-
ções e reduzir o risco de contágio.

8. Manter os ambientes limpos e 
ventilados com janelas abertas e não utili-
zação de ar-condicionado.

9. Evitar aglomeração na entrada, 
na saída e durante a utilização dos espaços 
de uso comum.

10. Demarcar áreas que não deverão 
ser utilizadas e indicar visualmente a limi-
tação máxima de pessoas nos ambientes.

11. O responsável pelo templo deve 
orientar aos frequentadores que não pode-

rão participar dos cultos, missas e litur-
gias, caso apresentem sintomas de resfria-
dos/gripe.

Medidas específicas

1. Os lugares de assento deverão 
ser disponibilizados de forma alternada 
entre as fileiras de bancos, devendo estar 
bloqueados de forma física aqueles que 
não puderem ser ocupados com manuten-
ção do distanciamento mínimo de 2 me-
tros entre as pessoas.

2. Os espaços devem ser previa-
mente marcados no chão tanto no lado 
externo dos prédios, caso haja espera para 
entrada, bem como nos assentos disponí-
veis respeitando-se o afastamento defini-
do.

3. Deverá ser assegurado a obriga-
toriedade de que todas as pessoas (fiéis e 
colaboradores), ao adentrarem ao templo 
ou igreja, estejam utilizando máscaras (de 
tecido ou tecido de algodão), com garan-
tia da distribuição gratuita das mesmas 
aos que, por caso, não disponham naquele 
momento.

4. Deverão haver dispensadores de 
álcool em gel ou preparações antissépti-
cas ou sanitizantes de efeito similar, em 
pontos estratégicos como na entrada, na 
secretaria, confessionários, corredores, 
para uso dos fiéis, religiosos e colabora-
dores para que higienizem as mãos du-
rante todo o período em que estiverem no 
interior do templo religioso ou da igreja, 
independentemente de estarem em conta-
to direto com o público.
5. Os atendimentos individuais 
deverão ser realizados através de horário 
agendado devendo ser disponibilizados 

mecanismos on-line ou por telefone para 
possibilitar o agendamento, evitando as 
filas e aglomerações.

6. O atendimento aos integrantes 
dos grupos de risco como idosos, hiper-
tensos, diabéticos e gestantes deverá ser 
realizado preferencialmente online ou em 
domicílio, de forma a evitar a exposição 
destas pessoas a fim de reduzir o risco de 
transmissão da Covid-19. Na impossibili-
dade de atendimento domiciliar, deverão 
ser criados horários diferenciados para es-
tes grupos.

7. Deverá ser evitado o contato físi-
co entre os participantes, seja por abraço, 
aperto ou imposição de mãos ou outras 
formas de cumprimento.

8. Se algum dos colaboradores ou 
fiéis apresentar sintomas de contaminação 
pela COVID-19 como febre, tosse, dor de 
garganta e/ou coriza, com ou sem falta de 
ar, deverão buscar orientações médicas, 
bem como serem afastados imediatamen-
te do convívio público, pelo período míni-
mo de 14 dias, ou conforme determinação 
médica, sendo que as autoridades de saú-
de devem ser imediatamente informadas 
desta situação.

9. A responsabilidade pela imple-
mentação e fiscalização destas medidas 
nos templos religiosos, igrejas e afins fi-
cará a cargo do líder religioso, sendo que 
o não cumprimento dos regramentos dis-
postos poderá ensejar ações da vigilância 
sanitária e demais órgãos de fiscalização 
municipais, possibilitando a adoção das 
medidas corretivas cabíveis e, em caso 
de reincidência no descumprimento, a 
imposição de suspensão das celebrações 
presenciais.

Medidas adotadas pelo Arcebispo visam dar mais segruança para os fiéis durante este período de pandemia 
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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA MARCA POSSE DO NOVO DIRETOR GERAL DO COLÉGIO DOS JESUÍTAS

 Uma bela Celebração Eucarística 
na Capela Santo Inácio marcou a posse 
do novo Diretor Geral do Colégio dos Je-
suítas, Professor Edelves Rosa Luna. Em 
sintonia com as orientações dos órgãos de 
saúde e da Arquidiocese de Juiz de Fora, o 
momento reuniu, na manhã do do dia 25 de 
Julho, o Provincial dos Jesuítas do Brasil, 
Padre Mieczyslaw Smyda, SJ (que presi-
diu a Celebração), o Diretor-Presidente da 
Rede Jesuíta de Educação Básica (RJE), 
Irmão Raimundo Barros, SJ, a Equipe Di-
retiva do Colégio, o Orientador Espiritu-
al da instituição, Padre Gerardo Cabada, 
SJ, e uma reduzida equipe de apoio. Com 
atenção e cuidado, antes da cerimônia, 
cada participante recebeu do Colégio um 
kit com álcool em gel e máscara.
 O Provincial desejou ao Profes-
sor Edelves que a missão como Diretor 

Geral seja ocasião, acima de tudo, para 
usar os seus talentos e dons para lide-
rar e para incentivar. “E que cresça com 
ânimo, preparando os estudantes para a 
vida”, apontou Padre Smyda, que também 
agradeceu pelo serviço do Padre Mário na 
instituição. O Provincial destacou ainda 
a importância de Professor Edelves e Pa-
dre Mário poderem ajudar-se mutuamen-
te, como companheiros na missão. “Que 
Deus nos dê muita força e muita paz neste 
caminho”, reforçou o jesuíta.
 Na parte final da Celebração 
Eucarística, Irmão Raimundo leu o docu-
mento do Provincial dos Jesuítas do Brasil 
que nomeou o novo Diretor Geral. De ma-
neira remota, utilizando uma plataforma 
digital, alguns convidados participaram 
do momento. Além disso, estudantes, suas 
famílias e os educadores foram convida-

dos a dedicar, de suas casas, parte do seu 
dia a um momento de Oração e Ação de 
Graças pelas novas missões que estão sen-
do iniciadas nos colégios da RJE em Mi-
nas Gerais.

Gratidão e entusiasmo diante da nova 
missão

Com experiência no Apostolado Educati-
vo da Companhia de Jesus, o novo Diretor 
Geral do Colégio dos Jesuítas trabalhou 
como professor e gestor no Colégio Loyo-
la (RJE, em Belo Horizonte), como pro-
fessor da Rede Pública Estadual de Ensino 
e como Secretário de Estado Adjunto de 
Educação de Minas Gerais. O educador 
também cursou o Mestrado Profissional 
em Gestão Escolar, desenvolvido em par-
ceria pela RJE e a UNISINOS – Universi-

dade do Vale do Rio dos Sinos, instituição 
jesuíta com sede em São Leopoldo (RS).
Professor Edelves partilhou sua gratidão 
diante do convite para esta missão em Juiz 
de Fora e a sua alegria em fazer parte desta 
comunidade educativa. “Manifesto minha 
profunda alegria em retornar às fileiras 
educativas da Companhia de Jesus, ser-
vindo no Colégio dos Jesuítas. Favorecer 
a continuidade de uma educação que per-
mita que o nosso centro de aprendizagem 
seja referência para toda a comunidade de 
Juiz de Fora e aprofundar o sentido de ser 
de um Colégio da Companhia de Jesus 
nos norteará nas ações cotidianas, teste-
munhando a tradição e inovação próprias 
dos colégios jesuítas. Conto com orações, 
apoio e ações dos nossos estudantes, seus 
familiares e toda a nossa comunidade edu-
cativa”, destacou o educador.

PARÓQUIA DE PIAU COMEMORA 152 ANOS

 
A Paróquia Divino Espírito Santo de Piau 
(MG) comemorou, no dia 22 de julho, seu 
152º aniversário de criação. A festa foi 
lembrada durante a Santa Missa, transmi-
tida pelo perfil da paróquia no Facebook, 
diretamente da Igreja Matriz.
 Foi mais uma data especial a ser 
vivida à distância, ainda sem as celebra-
ções presenciais. Seguindo as determina-
ções arquidiocesanas de diálogo e obedi-
ência às decisões do Poder Municipal, os 
fiéis estão longe das igrejas da cidade des-
de o dia 15 de março. Para as transmissões 

que vêm sendo realizadas desde então, o 
Pároco local, Padre Márcio Vinícius dos 
Santos Delphim conta apenas com o au-
xílio de dois músicos e somente na Euca-
ristia dominical. “Solitário, tenho rezado 
pelo povo a mim confiado e pedido, com 
insistência, pelo fim da pandemia,” afir-
mou.
 Da triste situação que atinge o 
Brasil e o mundo, com milhões de infec-
tados e milhares de mortos em decorrên-
cia da Covid-19, o maior envolvimento 
da população local com as redes sociais 
da Paróquia Divino Espírito Santo é um 
ponto positivo a ser destacado. O perfil no 
Facebook, que tinha um cunho meramen-
te informativo das atividades paroquiais, 
agora é referência para muitos e viu seu 
número de amizades subir de 600 para 
mais de 2.000 nestes últimos meses. O nú-
mero atual representa 73% da população 
estimada no município. “O fenômeno in-

teressante é a adesão das pessoas de idade, 
que têm feito esforços para acompanhar e 
estão construindo perfis do Facebook. As 
pessoas de ‘fora’ são geralmente filhos da 
terra que encontraram, nas transmissões, 
um modo de estar em conexão com a terra 
deles”, contou o sacerdote.
 Segundo Padre Márcio, a intera-
ção dos fiéis com a paróquia fica evidente 
com o envio de intenções para as Celebra-
ções. “São feitos avisos para as missas de 
véspera ou no dia, cedo. E as que vêm até 
meia hora antes são lidas antes de se ini-
ciar a celebração. É interessante ver como 
as pessoas reagem, respondendo à missa 
como se estivessem na igreja. O sentimen-
to da oração está presente.”
 O sacerdote ainda falou da im-
portância da figura do pároco junto ao 
povo. “As pessoas se sentem confortadas 
por verem que é o seu padre que está re-
zando, por isso, apesar de achar algo bom 

as TVs católicas, acredito que exista uma 
dimensão espiritual-afetiva que justifica e 
fundamenta essas transmissões. A impres-
são que tenho é que, mesmo sem estarem 
vindo à igreja, as pessoas se sentem cui-
dadas pelo seu padre. Sentem que ele está 
rezando por elas e para elas. Da ideia que 
o padre age in persona Christi, na Eucaris-
tia, eu derivei que ele age também in per-
sona Populi (na pessoa do povo). Ele é um 
representante do povo, diante de Deus.”
 O sesquicentenário da Paróquia 
Divino Espírito Santo de Piau foi cele-
brado há dois anos, no dia 22 de julho de 
2018. Na ocasião, o Arcebispo, Dom Gil 
Antônio Moreira, presidiu a festa, que 
teve presença numerosa de fiéis e intensa 
programação. Três meses depois, em 12 
de outubro, o Pastor anunciou que elevaria 
Padre Márcio de administrador paroquial 
a pároco, renovando sua presença ali por 
mais seis anos.

Colaboração: Colégio dos Jesuítas 

Medidas adotadas pelo Arcebispo visam dar mais segruança para os fiéis durante este período de pandemia 
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 No dia 27 de julho, o Padre 
Sérgio Renato de Souza foi apresentado 
como Vigário Paroquial na Paróquia São 
Sebastião de Santos Dumont (MG). A ce-
rimônia, conduzida pelo Pároco, Padre Él-
ton Adriane de Oliveira, ocorreu durante 
a Santa Missa na Igreja Matriz. Somente 
trinta pessoas participaram da celebração 
em respeito a determinação municipal.
 Padre Sérgio revelou sua alegria 

em retornar à paróquia onde deu início à 
sua caminhada vocacional ainda enquanto 
leigo. “Para mim é uma alegria estar na 
Paróquia São Sebastião, na minha terra 
natal. Sou sandumonense e faço aqui a 
experiência do reencontro com as pesso-
as que fazem parte da minha vida como 
leigo. É uma paróquia que marca muito a 
minha história e percebo que posso con-
tribuir aqui como vigário paroquial”, afir-
mou.
 Segundo Padre Élton, o auxí-
lio do novo vigário paroquial será muito 
bem-vindo. “A presença dele vem somar, 
vem nos ajudar nesse trabalho de evange-
lização tão árduo e exigente. É uma pre-
sença muito querida e muito bem-vinda 
para poder nos auxiliar e nos ajudar aqui. 
Bem-vindo, Padre Sérgio Renato, tenho 
certeza  de que nossa paróquia ganha e o 
povo de Deus aqui presente também.”
 O sacerdote continua exercen-
do as funções de Pároco da Paróquia São 

João Batista, de São João da Serra, e de 
Administrador da Paróquia Nossa Se-
nhora da Conceição, em Conceição do 
Formoso. Ambos são distritos de Santos 
Dumont. “Penso que estar nessas três pa-
róquias é uma riqueza, porque cada uma 
delas tem realidades diferentes. Vou aju-
dar o Padre Élton durante a semana e aos 
finais de semana atenderei Conceição do 
Formoso e São João da Serra, celebrando 
e acompanhando as pastorais existentes 
nessas duas paróquias, de acordo com as 
suas necessidades.”

Mudanças  em Bocaina de Minas 
 
 A Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, em Bocaina de Minas, se prepara 
para a posse do Padre Gleydson Pimenta 
de Faria no dia 1º de agosto. A celebração 
será presidida pelo Padre Márcio Aurélio 
Neves, Vigário da Forania Bom Jesus, e 

será transmitida pelo Facebook e YouTu-
be da paróquia, às 19h.
 O sacerdote chegou na paróquia 
no início de julho, como Vigário Paro-
quial e agora assume como pároco. “Com 
alegria e esperança no coração que eu aco-
lhi o pedido do Arcebispo para assumir 
o caminho da condução da paróquia de 
Bocaina como Administrador Paroquial. 
Estamos felizes pelo novo tempo em que 
vamos começar um trabalho em conjunto, 
buscando sempre a perspectiva da comu-
nhão, seja da comunhão paroquial, com a 
Arquidiocese, com a Igreja universal.”
 Ele substituirá o Padre Tadeu Je-
sus Vieira, que esteve à frente da paróquia 
desde 2014. “Não posso deixar de agrade-
cer ao Padre Tadeu Jesus Vieira pelo tem-
po em que ele esteve aqui, pela sua vida e 
ministério. Também pela acolhida frater-
na que teve a mim quando aqui cheguei.”

 As paróquias Santa Teresinha e São 
Pedro, de Juiz de Fora, estão realizando a 
transmissão das missas em parceria. Aos do-
mingos, as celebrações são veiculadas, ao 
vivo, nos canais do Youtube de ambas as pa-
róquias. É uma forma de comunhão e unidade 
entre a igreja.
 A ideia nasceu da amizade entre os 
párocos Padre Everaldo José Sales Borges e 
Padre Liomar Rezende de Morais, datada des-
de a época em que estiveram no seminário. Ao 
comentarem sobre seus trabalhos paroquiais, 
sobre os horários de missas serem diferentes 
– na Paróquia Santa Teresinha a Santa Missa 
acontece às 9h30 e na Paróquia São Pedro, às 
18h, perceberam que poderiam trabalhar jun-
tos.
 Segundo Padre Everaldo, a parceria 
é enriquecedora para todos os envolvidos.  “É 
uma maneira de a gente estar em comunhão, 
partilhar aquilo que temos de riqueza. É im-
portante ver outro padre celebrando, pregan-
do. Nós aprendemos um com o outro. Tam-
bém para nossos paroquianos, eu já fui pároco 
em São Pedro, tenho um carinho com o povo 
de lá e o Padre Liomar também tem uma boa 
ligação com o povo de Santa Terezinha. A 
partir daí, os paroquianos têm duas opções de 
celebrações na parte da manhã e da noite.”
Com uso de aplicativos e programas de trans-
missão ao vivo, as equipes da Pastoral da Co-
municação (PASCOM) das duas paróquias 

veiculam as missas ao mesmo tempo, nos ca-
nais Paróquia Santa Teresinha JF e Paróquia 
São Pedro Juiz de Fora.
 A experiência tem cerca de um mês 
e não deve parar por aí. As paróquias têm pro-
jetos para explorar mais esta união com a re-
alização de outras programações. Neste final 
de semana terá início um programa feito pelos 
jovens das duas paróquias. “É assim que esta-
mos caminhando: com alegria, fé e amizade,” 
concluiu padre Everaldo.
 Satisfeita com resultados, a Paróquia 
São Pedro estendeu a parceria a outras paró-
quias. Segundo o Administrador Paroquial, 
Padre Liomar, tal comunhão foi pensada para 
que o material produzido chegue a mais pes-
soas.
 Atualmente, a Paróquia São Pedro 
possui uma programação fixa de suas ativida-
des, além das missas. Às terças-feiras, acon-
tece o programa “Razões da Fé”, às 19h30, 
produzido na paróquia e divulgado pelas pa-
róquias Nossa Senhora Mãe de Deus, do bair-
ro de Lourdes, e Nossa Senhora do Rosário, 
em Bocaina de Minas.
Nas quartas-feiras, às 19h30, um momento 
de Leitura Orante, produzido pela paróquia 
do bairro de Lourdes e transmitido pelas de-
mais. Já nas sextas-feiras, no mesmo horário, 
acontecem as lives musicais “Mais Deus”, 
produzidas pela paróquia São Pedro e também 
transmitidas pelas demais.

PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE APOSTAM EM PARCERIA
 PARA ATINGIR MAIS FIÉIS

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO, DE SANTOS DUMONT (MG), ACOLHE NOVO VIGÁRIO PAROQUIAL

 Na certeza de que a pande-
mia modificou todos os hábitos, tra-
balho e vivência da fé, as paróquias 
têm se adaptado a nova dinâmica 
estabelecida. Nesse período de iso-
lamento social, elas usam as redes 
sociais para sensibilizar os fiéis so-
bre a necessidade de contribuir com 
o dízimo.
 Dom Gil Antônio Morei-
ra, explica que a manutenção das 
igrejas, mesmo que fechadas, exige 
recursos. “Se gasta com luz, água, 
telefone, limpeza, empregados. Isso 
acontece em qualquer paróquia. 
Qualquer igreja, maior ou menor, 
tem contas a pagar. Quem paga isso? 
Quem tem fé! Eu e você que paga-
mos o dizimo.”
 O dízimo é um gesto con-
creto de consagração e agradecimen-
to do que somos e possuímos. Além 
de ser um compromisso com a Igre-
ja, já que é uma contribuição mate-
rial para a evangelização, missão e 
manutenção das paróquias. O pastor 
orienta a todos: “Não seja apegado. 
Quanto mais você oferece, mais você 
recebe.”
 Na Arquidiocese, as pa-
róquias seguem disponibilizando 
contas bancárias para depósitos ou 
transferências. Entre em contato com 
a sua paróquia, por telefone ou pelas 

redes sociais, para obter os dados ne-
cessários para realizar sua oferta.

Posicionamento da CNBB

 A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) tam-
bém recebeu questionamentos sobre 
a necessidade de se recolher o dízi-
mo atualmente, por isso, o portal da 
Conferência conversou com Dom 
Murilo Krieger, atual administrador 
apostólico da Arquidiocese de Sal-
vador (BA) e divulgou uma matéria 
esclarecendo as dúvidas.
 Dom Murilo, que foi um 
dos responsáveis pelo documento da 
CNBB sobre Dízimo,  enfatizou que 
o fiel deve fazer questão de partici-
par responsavelmente da vida de sua 
paróquia, oferecendo o dízimo como 
expressão de sua fé. “A partir do mo-
mento que o fiel tem a consciência 
de que a oferta é uma colaboração 
para com a manutenção da Igreja, na 
perspectiva de que tudo o que tem 
recebeu de Deus e a Ele oferece uma 
parte do fruto de seu trabalho, saben-
do que sua paróquia tem compromis-
sos, o fiel faz questão de participar, 
responsavelmente, da vida de sua 
paróquia e oferecer o dízimo como 
expressão de sua fé,” salientou.

PARÓQUIAS SEGUEM CONTANDO COM COMPRO-
MISSO DOS FIÉIS



FOLHA MISSIONÁRIA   7  

“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’”.   

     

 Como Deus, Pai de Misericór-
dia, me levou ao sacerdócio ministerial 
e vem conduzindo minha a vida até hoje. 
Sou o quarto filho, nascido aos 25 de junho 
de 1941, em plena campanha de expansão 
do poder alemão com a loucura de Hitler. 
Nascí em uma fazenda antiga a 18 qui-
lômetros da cidade de Bias Fortes, para 
onde minha familia se mudou em 1947 
para que pudéssemos estudar. Éramos 4 
meninos e duas meninas. 
 Em  1948  nasceu   a terceira me-
nina. O nome que meu pai escolheu para 
dar-me no dia do batismo - Eduardo Be-
nes - tem a ver com a resistência que o 
presidente da Checoslováquia - Edward 
Benes - fazia a Hitler na ocasião. Meu pai 
assinava as seleções “Readers Digest” e 
acompanhava os acontecimentos que agi-
tavam a Europa. Admirava a postura de 
Edward Benes. Daí meu nome de batismo. 
 Meu irmão, Fernando Horta, 
nascido dois anos antes, recebeu esse 

nome  por ter nascido no dia 13 de junho 
- dia de Santo Antônio. “Horta” foi acres-
centado a Fernando por causa da fama de 
santidade de Mons. Horta - José Silvé-
rio Horta - da Arquidiocese de Mariana. 
 Lembro-me que se fala-
va no círculo familiar que meu ir-
mão Fernando deveria ser padre. 
Bias Fortes tinha um grupo de semi-
naristas no Seminário Santo Antônio. 
Um deles, órfão de pai e mãe, Manoel 
Chaves, costumava ficar alguns dias de 
suas férias em minha casa e falava ma-
ravilhas do seminário: futebol e piscina. 
Mau irmão não quis ser padre. Pisci-
na e futebol eram para mim um atrativo 
irressitível. Oferecí-me para vir. E eu 
sou o que sou pela sabedoria de Deus, 
um exímio pescador. Usou a isca certa. 
 Éramos 18 seminaristas 
no primeiro ano de seminário me-
norr em 1952. Daquele grupo apenas 
dois se tornaram sacerdotes: Mons. 
Waltencir Alves Rodrigues e eu. 
Foi uma grande graça ter vindo para o 
Seminário Santo Antônio. Pude desco-
brir a beleza da vocação. Vim atraído 
pel gosto da diversão e continuei por 
ter recebido a graça de compreender 
o significado da vocação sacerdotal. 
 Nosso caminho na vida não é, 
emprimeiro lugar, escolha nossa; é es-
colha de Deus. Isso é verdade sobretu-

do quando se trata da vocação religiosa. 
Aos 23 anos e cinco meses e 18 dias de 
idade, na Catedral de Juiz de Fora, em 
celebração iniciada à s 9 horas da manhã, 
fui, juntamente com o Pe. Inácio de Loyo-
la Machado, de saudosa memória, ordena-
do presbítero pela imposição das mãos de 
Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, 
Nomeado vigário paroquial da Catedral, 
vivi os seis primeiros anos de ministé-
rio sob a douta orientação de Mons. Mi-
guel Falabela de Castro, de cuja amiza-
de e convivência continuo desfrutando 
aqui no Lar sacerdotal de Juiz de Fora. 
 Depois vieram outras tarefas: 
Coordenação Diocesana da Cateque-
se, professor e formados no Seminário 
Santo Antônio de - 1971 a 1998 – , Vi-
gário Geral e, enfim, a missão de bispo. 
Como bispo servi em Porto Alegre quan-
do era Arcebispo Dom Alatmiro Rossat-
to, depois em Lorena de 2001 a 2005, 
quando por ato de Bento XVI fui no-
meado Arcebispo de Sorocaba. Tornei-
-me  emérito no final de 2016, voltan-
do a Juiz de Fora em Março de 2017. 
Fui depois, como emérito, nomeado Ad-
ministrador Apostólico da Diocese de Ca-
tanduva, onde exercí o ministério de 11 de 
outubro de 2018 a 3 de setembro, de 2019. 
 Incontáveis graças recebi 
nesses 56 anios de ordenação presbi-
teral a completar no final deste ano. 

Graças e louvores a nosso Deus e 
Pai que nos abençoou em Cristo com 
toda a sorte de bençãos espirituais! 
Termino evocando dois fa-
tos que mostram ser a vocação e 
a perseverança frutos da oração: 
     1. Em minha casa hou ve um tempo - eu 
estava em Mariana - que meus pais com 
meu irmão e minhas irmãs, nas primei-
ras sextas feiras, se levantavam às 5 ho-
ras para orarem pela minha vocação. Era 
um “Hora Santa” pelas vocações, texto 
que de Mariana lhes enviei pelo correio. 
      2.  Certa vez viajava com  minha mãe de 
carro e fiz a seguinte pergunta: “mamãe, a 
senhora não imaginava que teria um filho 
padre, não é mesmo”? Eu já deveria es-
tar com cerca de 12 anos de padre. Sua 
resposta veio surpreendente: “meu filho, 
quando eu estava para me casar eu tinha 
muito receio de não ter filho e pedi a Nos-
so Senhjor que me desse pelo um e que ele 
fosse padre. Somos 8 filhos, três irmãs e 
quatro irmãos vivos. O penúltimo morreu 
três horas depois de nascido e meu pai o 
batizou com o nome de José de Arimateia. 
 São Pio de Pietrelci-
na nos deixou uma frase lapidar: 
“Nos livros, procuramos Deus; na oração, 
encontramo-lo. A oração é a chave que 
abre o coração de Deus”

         A  AÇÃO DE DEUS EM MINHA VIDA - Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues 
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Homenagem Especial
Dom Valentin Fagundes de Menezes

Nomeado Bispo da Diocese de Balsas

 No dia 23 de julho, a Arquidio-
cese de Juiz de Fora se despediu de seu 
padre mais antigo: Monsenhor Hernani 
de Oliveira. A Igreja São José do Bairro 
Costa Carvalho, em Juiz de Fora, sediou 
o velório e a celebração das Exéquias do 
sacerdote que tinha 97 anos, 40 deles vi-
vidos ali, naquela mesma igreja. Ele fa-
lecera na madrugada daquele mesmo dia, 
na Santa Casa de Misericórdia, vítima de 
uma pneumonia.
 Por conta da necessidade do dis-
tanciamento social, ambos os momentos 
contaram com a presença de poucas pesso-
as, entre familiares, amigos e antigos paro-
quianos. Respeitando as marcações feitas 
nos bancos do templo, os fiéis acompa-
nharam a oração iniciada pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira 
e conduzida por Dom Eduardo Benes de 
Sales Rodrigues que era primo do Monse-
nhor.
 Durante sua pregação, Dom Edu-

ardo, natural de Bias Fortes (MG) como 
o falecido, se lembrou dos primeiros 
anos do então Padre Hernani, por quem 
foi acompanhado nos primeiros anos do 
caminho vocacional. “Eu tinha dez anos 
quando vim para o Seminário. Convivi 
com ele durante seis anos como aluno, 
sendo dirigido espiritualmente por ele por 
alguns anos. Foi meu professor de latim”. 
Dom Eduardo também citou caracterís-
ticas que lhe eram peculiares. “Era uma 
pessoa muito simples, humilde, dedicada, 
silenciosa. Devoto de Santa Teresinha, 
gostava de jogar futebol, reclamava muito 
no campo e era torcedor do Botafogo. Mas 
de uma piedade, de uma espiritualidade 
muito intensa, se tornou para todos nós um 
exemplo de dedicação à própria vocação. 
Guardo dele esta lembrança e espero um 
dia revê-lo, agora lá onde não rolam mais 
lágrimas, se Deus quiser,” finalizou.
 Desde que chegou à Igreja Par-
ticular de Juiz de Fora, Dom Gil passou 

a conviver diariamente com Monsenhor 
Hernani. Naquela época, ele já vivia no 
Lar Sacerdotal, que é contíguo à Residên-
cia Episcopal. “Sempre notei nele duas 
coisas: primeiro, que era um homem de 
oração. Levantava muito cedo; quando a 
gente ia para a capela, ele já tinha rezado 
o Breviário, as Laudes, o Ofício das Leitu-
ras, feito sua adoração ao Santíssimo. Re-
zava três, quatro terços por dia. A segunda 
coisa era o seu amor ao Seminário, às vo-
cações, à formação dos futuros padres.”
 O Arcebispo recordou que o sa-
cerdote era também um homem muito 
animado, sempre disposto a acompanhar 
as grandes festas e celebrações arquidio-
cesanas, mesmo com idade já avançada. 
“Já tem um ou dois anos que ele come-
çou a sentir o peso da idade, foi enfra-
quecendo, mas sempre dando testemunho 
de muita paciência, nunca se revoltando 
contra Deus. Então é um momento que a 
gente tem que agradecer a Nosso Senhor a 

vida do Monsenhor Hernani, do seu esfor-
ço, sua dedicação a esta Arquidiocese, do 
trabalho desse grande pastor, servidor do 
Senhor.”
 Para o Padre Pierre Maurício de 
Almeida Cantarino, atual Administrador 
da Paróquia São José, aquela comunidade 
deve dar graças a Deus por tudo o que o 
Monsenhor fez ali. “Ele deixou aqui uma 
bonita história, um grande legado e a nos-
sa paróquia tem por ele, acima de tudo, 
gratidão por ter sido este esteio tão bonito 
de fé, acolhendo e unindo essa comunida-
de. Certamente esta comunidade hoje está 
triste com esta perda, mas tem a certeza 
da intercessão dele junto a São José pelo 
caminho que ainda temos que fazer aqui,” 
afirmou.
 Após a celebração das Exéquias, 
que foi transmitida pela internet, o corpo 
de Monsenhor Hernani foi levado para o 
Cemitério Parque da Saudade onde foi se-
pultado.

 De 1982 a 1987, foi vigário e pároco da paróquia Pai 
Eterno e São José na Cidade de Deus (RJ), assessor da Confe-
rência dos Religiosos do Brasil Nacional na área de Inserção 
da Vida Consagrada nos meios populares, membro da diretoria 
da CRB Regional (RJ) e formador  do Propedêutico na Inser-
ção. De 1988 a 1990, participou da fundação da Missão de El 
Salvador-Centro América, foi vigário da paróquia São Luís de 
Mariona, formador, capelão do presídio e diretor da Conferên-
cia dos Religiosos.
 Também exerceu, de 1991 a 1995, as funções de for-
mador da Filosofia no seminário Padre Júlio Chevalier em Nova 
Iguaçu (RJ), pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição 
em Tinguá (RJ) e professor de Teologia Pastoral no Seminário 
Paulo VI em Nova Iguaçu (RJ) e no CETESP e CERNE. Atuou 
ainda como assessor da CRB nacional na área de missão.
 Foi missionário no Sul do Pará, na diocese de Concei-
ção do Araguaia, de 1996 a 2001, onde também foi membro da 
equipe formadora do seminário de Conceição e coordenador da 
CRB do Sul do Pará. Foi pároco da paróquia Nossa  Senhora 
das Dores, em Floresta do Araguaia.

 Colaborou na fundação da Missão MSC em Quito, de 
2002 a 2007, onde também foi formador e superior dos MSC no 
Equador. Também foi membro da Diretoria Nacional da CER 
(Conferência dos Religiosos) e professor  na Formação inicial 
da Vida Consagrada (postulantado, noviciado e juniorato). Em 
2009, dedicou-se aos estudos no Instituto Superior de Pastoral, 
da PUC Minas. De 2009 a 2011, foi missionário no Vale do 
Jequitinhonha (MG), vigário do Senhor Bom Jesus e pároco de 
Nossa Senhora da  Ajuda Monte Formoso.
 Em 2012, ele retornou ao Rio de Janeiro onde exerceu, 
até 2014, as funções de pároco da paróquia Nossa Senhora do 
Sagrado Coração- Praça Seca (RJ), vice Provincial, presidente 
do Regional Rio de Janeiro da CRB. Em 2014, foi eleito pro-
vincial interino. De 2015 até hoje ele atua como provincial dos 
Missionários do Sagrado Coração da Província Rio de Janeiro 
e presidente da Conferência Americana dos MSC na América 
Latina.
 No dia 19 de Julho de 2020, foi nomeado Bispo pelo 
Papa Francisco, da Diocese de Balsas, no Maranhão.

ARQUIDIOCESE DE DESPEDE DE MONSENHOR HERNANI DE OLIVEIRA

Monsenhor  Hernani conquistou gerações de fiéis com seu legado de amor, simplicidade e dedicação ao reino de Deus


