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CONSAGRAÇÃO DOS SANTOS ÓLEOS ACONTECE NA CATEDRAL

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. 
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Governador Romeu Zema visita Dom Gil Antônio 
Moreira

 Governador visitou o Arcebispo no dia 8 de outubro. Zema conhe-

ceu as dependências da Cúria Metropolitana, trocou presentes com 

Dom Gil e reuniu-se com ele e alguns colaboradores.

                                                                                                                                                      
   Pág.4Missa aconteceu no dia 1º de outubro devido à pandemia do Covid-19.

 Governador visitou Dom Gil no dia 8 de outubro
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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

Missão é comunicação

 No dia 04 de outubro, dia de São Francisco 
de Assis, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de 
Benfica, na Zona Norte de Juiz de Fora, conheceu seu 
novo Vigário Paroquial, Padre Bill Jonatas Silva Sou-
za. A Missa de apresentação foi presidida pelo Arce-
bispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, con-
celebrada pelo Administrador Paroquial, Padre Luiz 
Eduardo de Ávila, além do novo sacerdote.
 Estiveram presentes na Eucaristia coordena-
dores das diversas comunidades da paróquia para dar 
as boas-vindas ao padre, que retorna à Arquidiocese 
de Juiz de Fora, após três anos em missão na Diocese 
de Óbidos (PA), na Paróquia São Martinho de Lima, 
Igreja-Irmã da Igreja Particular de Juiz de Fora.
 Após o Evangelho, Dom Gil apresentou à co-
munidade de Benfica o novo padre, contando um pou-
co de suas experiências. “O Padre Bill é padre jovem. 
Foi ordenado há três anos e foi fazer sua primeira ex-
periência em Óbidos. Volta enriquecido pelas bênçãos 
de Deus para nossa Arquidiocese. É com alegria, que 
desejo apresentá-lo nesta paróquia e recebê-lo para 
continuar o seu trabalho sacerdotal missionário.” Ele 
também explicou que o Padre Bill substituirá o Padre 
Elílio de Faria Matos Júnior, pois, devido a pandemia, 
ele precisou estar mais próximo de sua mãe, na sua 

cidade natal.
 Na homilia, o Pastor falou sobre a lição que 
Jesus deu àqueles que se achavam donos da religião. 
“Quando o dono da vinha chegar, ele a entregará a ou-
tro povo para que dê frutos. Esse outro povo somos 
nós, a Igreja que Jesus constituiu. Jesus espera que esse 
outro povo produza frutos: o fruto da fé, da justiça, da 
caridade, do amor ao próximo, e tantos frutos que nós 
produzimos diante de Deus.” Completou chamando a 
atenção de todos para o serviço. “Assimilar e assumir 
a Palavra de Deus nos levam a produzir frutos. Somos 
servidores! Devemos servir com humildade. Isso é que  
o Senhor de nós espera.”
 Ao final da celebração, os familiares do Pa-
dre Bill foram apresentados e ele expressou sua ale-
gria com a nova missão. “Tenho certeza de que Deus, 
a cada momento, vai nos concedendo as experiências 
que nos são necessárias. Com alegria venho para essa 
paróquia, trabalhar com o padre Luiz. Quero agradecer 
aos membros dessa paróquia e quero servir a Deus, na 
simplicidade, na humildade, contando, além da graça 
dEle, com a colaboração de vocês que aqui estão. Des-
de já o meu muito obrigado. Ele ainda se apresentou 
brevemente e falou um pouco sobre sua experiência de 
desafio e aprendizado no Pará.

PARÓQUIA DE BENFICA RECEBE PADRE BILL JONATAS
COMO VIGÁRIO PAROQUIAL

 No domingo, 18 de outubro, Dia Mundial 
das Missões, três seminaristas do Seminário Arqui-
diocesano Santo Antônio serão instituídos acólitos e 
leitores. Este é o primeiro passo de Alex Francisco da 
Silva, Marcus Vinicius Fernandes da Silva e Ronny 
Moreira de Oliveira rumo à consagração definitiva, 
que se dá no sacramento da Ordem Diaconal que re-
ceberão em breve.
 O rito ocorrerá durante Santa Missa presi-
dida pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, na Catedral Metropolita-
na, às 10h. A celebração será transmitida ao vivo pelo 
Facebook e YouTube da WebTV “A Voz Católica” e 
pela Rádio Catedral FM 102,3.
 As ordenações diaconais dos jovens tam-
bém já têm datas: Marcus Vinícius receberá o Pri-
meiro Grau do Sacramento da Ordem no dia 7 de no-

vembro, em cerimônia presidida por Dom Bernardo 
Johannes Bahlmann, OFM, Bispo da Diocese de Óbi-
dos (PA), na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima 
do Bairro Barbosa Lage. Já Alex e Ronny serão orde-
nados diáconos em 31 de janeiro de 2021, véspera da 
abertura do triênio preparatório para o centenário da 
Diocese de Juiz de Fora.

Ministérios do Leitorado e Acolitato

 Ambos os ministérios são conferidos aos 
candidatos às ordens sagradas antes da promoção ao 
diaconato, seja permanente ou transitório. Aqueles 
aos quais é concedido o Acolitato, sejam seminaristas 
ou leigos casados, auxiliam o sacerdote e o diácono 
no altar e na distribuição do Pão, enquanto os leitores 
contribuem na Liturgia da Palavra.

SEMINARISTAS SERÃO INSTITUÍDOS ACÓLITOS E LEITORES

 A Igreja é a Esposa de Cristo. “É na Igreja que 

Cristo realiza e revela o seu próprio mistério, como a meta 

do desígnio de Deus: «recapitular tudo Nele» (Ef 1, 10). 

Como Esposa de Cristo, a Missão da Igreja é a mesma 

Missão de Cristo, quer dizer: a Igreja é mistério de união 

dos homens com  Deus. “Esta comunhão dos homens com 

Deus pela «caridade, que não passa jamais» (1 Cor 13, 8), 

é o fim que comanda tudo quanto nela é meio sacramental, 

ligado a este mundo que passa. «A sua estrutura está com-

pletamente ordenada à santidade dos membros de Cristo. 

E a santidade aprecia-se em função do “grande mistério”, 

em que a esposa responde com a dádiva do seu amor ao 

dom do Esposo»” (cf. CIC 773). Portanto, a Igreja é, neste 

mundo, o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento 

da comunhão entre Deus e os homens (cf. CIC 780).

 Sendo assim, a Missão fundamental da Igreja é 

“de anunciar e instaurar o Reino de Cristo e de Deus em to-

dos os povos e constitui o germe e o princípio deste mesmo 

Reino na terra» (cf. CIC 768). Isso se faz pela comunicação 

humana que, ao longo dos séculos, foi incorporando as di-

versas tecnologias de comunicação e ampliando o alcance 

do anúncio do Reino. Podemos afirmar que aqueles que 

trabalham nos meios de comunicação de massa (Jornal, 

Rádio, Televisão e Cinema) são Missionários das Massas, 

das multidões. Um exemplo disso são as viagens interna-

cionais de São João Paulo II que alcançaram públicos re-

cordes ao redor do mundo com um apelo missionário mui-

to forte.

 Atualmente estamos vivendo o momento das re-

des sociais com uma incisão na vida das pessoas, sem pre-

cedentes. Com a pandemia, a comunicação se digitalizou 

de maneira quase que generalizada: celebrações, reuniões, 

aulas, fóruns, congressos, tudo pelas plataformas da inter-

net. Nesse momento, ecoam as palavras proféticas do Papa 

Emérito Bento XVI, na sua mensagem para o Dia Mundial 

das Comunicações em 2009: estamos diante de um “Conti-

nente Digital”. Fazer Missão neste continente exige novos 

métodos, novas técnicas e novos formatos. 

 É nesse contexto que o nosso II Sínodo Arquidio-

cesano consagra-se pertinente e necessário, equilibrando o 

antigo e o novo na Missão: “Proclamai o Evangelho pelas 

ruas e sobre os telhados” (cf. Mt 10,27). 

Padre Antônio Camilo de Paiva 

Padre Bill retorna à Juiz de Fora após 3 anos de missão em Óbidos (PA)
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 Na cidade de São João Nepomu-
ceno (MG), as Paróquias Sagrada Família 
e São João Nepomuceno celebraram, com 
muita fé, alegria, amor e devoção, a Pa-
droeira do Brasil, Nossa Senhora Apareci-
da, na última segunda-feira. Este ano, em 
virtude da pandemia do novo coronavírus, 
as Celebrações Eucarísticas ganharam 
novo formato, com as missas realizadas 
em sistema de drive-in, no parque de ex-
posições da cidade.
 Segundo o pároco da Sagrada 
Família, Padre Nei Ângelo Furtado Mou-
ra, essa foi a maneira encontrada para que 
o maior número de devotos pudesse par-

ticipar das festividades, de forma presen-
cial e segura, de dentro de seus veículos.  
“O nosso grande desejo é prestar uma 
homenagem a Nossa Senhora Aparecida, 
dando ao nosso povo a possibilidade de 
celebrar a sua fé; o nosso desejo é que o 
povo não tenha a tristeza de passar um 12 
de outubro sem uma manifestação que é 
tão rica,” afirmou.
 No total, 270 veículos, previa-
mente inscritos, participaram das quatro 
missas realizadas ao longo do dia – às 6h, 
8h30, 18h e às 20h. Todas foram transmi-
tidas ao vivo pelas redes sociais, além da 
transmissão via Rádio Difusora.

 Apesar das restrições impostas 
pela Covid-19, as festividades desse dia 
tão importante para os católicos de todo 
o Brasil não perderam sua grandeza e 
alegria. Com uma liturgia voltada à im-
portância de Maria no Plano Divino da 
Salvação, as celebrações emocionaram e 
tocaram o coração de todos os fiéis, que 
saudaram efusivamente a Mãe de Deus 
com “salva de buzinas”, faróis piscando e 
lanterna dos celulares.
 As missas de 12 de outubro em 
São João Nepomuceno encerraram os 
nove dias de entrega, amor e oração à Ma-
ria, fiel serva de Nosso Senhor Jesus Cris-

to, que foi escolhida pelo próprio Deus, 
na hora bendita da realização da nova e 
eterna aliança, para nos oferecer o Reden-
tor.
 Em 2020, completam-se 303 
anos da aparição da imagem de Nossa Se-
nhora da Conceição Aparecida nas águas 
do rio Paraíba do Sul.

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

Igreja, a casa de todos!

 No dia 1º de outubro do corren-
te ano de 2020, quando Deus nos possi-
bilitou celebrar a Missa do Santo Cris-
ma, transferida da Quinta Feira-Santa 
por motivo da pandemia da Covid-19, 
inauguramos as novas e belas pinturas 
internas da Catedral. A ornamentação 
artística é de autoria de Marcos Macha-
do Monteiro, Marco Tulio Fernandes 
Nogueira e Sirlene Trindade.
Tais obras, iniciadas em agosto de 2016, 
foram concluídas no dia de São José, 19 
de março passado, e foram abençoadas 
na festa de Santo Antônio, nosso excelso 
Padroeiro. Elas se compõem, uma parte, 
de restauro e outra de complementação 

das obras iniciadas na década de 1950, e, 
não se sabe porque, paralisadas em me-
nos de sua metade, tendo sido recobertas 
de tinta branco-gelo por muitos anos.
 Do projeto inicial percebido 
pelas prospecções realizadas nas pare-
des, acrescentamos, por nossa iniciati-
va, as frases bíblicas e hagiográficas, e 
também as novas pinturas da cúpula, já 
inauguradas na Páscoa de 2015, obra do 
artista pouso-alegrense Roberto José Pe-
reira, entre 2013 e 2015, certos de que 
tudo isso enriquece o diálogo dos fiéis 
com as mensagens de tais elementos ar-
tísticos das paredes, dos tetos e da men-
cionada cúpula.

 Queremos oferecer a Nosso 
Bom Deus esta obra que deseja refletir 
o imenso amor dos fiéis e do Clero desta 
Arquidiocese a Jesus Eucarístico, a Eter-
na presença do Emanuel, Deus conosco, 
observando que a pintura central e mais 
elevada é a cena da partilha de Emaús, 
que comparece sobre o altar-mor.
 Recordemos que todos os espa-
ços litúrgicos, sobretudo os ornamenta-
dos com beleza e arte, são também casa 
do povo de Deus em marcha, onde todos 
têm seu lugar garantido. Nela, os pobres 
não são desprezados e nem excluídos, 
pois aqui também se encontram, em ní-
vel de igualdade o seu espaço, sem dis-

criminação e nem diferenças. Sabem que 
aquele ambiente belo, que muitas vezes 
não podem obter em casa como gosta-
riam, ou não podem gozar no meio so-
cial, a não ser pagando entradas, aqui os 
têm de forma totalmente gratuita, e mais 
que isso, sentindo que é sua casa, onde 
podem encontrar com as maravilhas que 
Deus, por misericórdia, nos proporcio-
na.
 Pela via pulchritudinis, o cora-
ção se eleva a Deus e Deus se abaixa mi-
sericordiosamente ao coração humano. 
Deus é belo, autor da beleza, da bondade 
e da verdade; criador das maravilhas que 
veremos, em plenitude, no eterno Lar.

FESTA DE NOSSA APARECIDA É CELEBRADA COM MISSAS DRIVE-IN EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO
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 Na manhã do dia 1º de outubro, 
o Clero Arquidiocesano se reuniu para a 
Missa dos Santos Óleos realizada na Ca-
tedral Metropolitana. Grande parte dos 
padres de nossa Igreja Particular esteve 
presente na celebração, presidida pelo 
Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil An-
tônio Moreira. A Eucaristia ainda contou 
com a presença de alguns diáconos per-
manentes e de seminaristas.
 Esta Missa ocorre tradicional-
mente na manhã da Quinta-feira Santa, 
mas, em 2020, não pôde acontecer em 
várias partes do mundo por conta da pan-
demia do novo coronavírus. “Celebrar a 
Missa do Santo Crisma fora da Páscoa 
é diferente, mas, ao mesmo tempo, se 
transformou num momento interessante, 
porque caiu numa quinta-feira a abertura 
do Mês Missionário e nós pudemos ce-
lebrar estes dois temas: o sacerdócio e a 
missão, sabendo que nenhum padre será 
um verdadeiro padre se não for missioná-
rio”, afirmou Dom Gil.

 A Celebração Eucarística tam-
bém marcou o Dia de Santa Teresinha. 
Em entrevista, o Arcebispo apontou a 
Padroeira das Missões como exemplo de 
amor a Deus e à Igreja. “Em nossa Ar-
quidiocese de Juiz de Fora, que quer ser 
sempre uma Igreja em missão, a gente 
pode se espelhar no exemplo dela, sobre-
tudo na sua espiritualidade, simplicidade 
e dedicação à ampliação da Igreja e ao 
anúncio de Jesus Cristo.”
 Durante a Santa Missa, os pres-
bíteros renovaram as promessas sacerdo-
tais. Em sua homilia, o Arcebispo Metro-
politano falou aos padres. “Assim como 
Cristo é o ungido do Pai, pela misericór-

dia divina, alguns entre os batizados são 
escolhidos para perpetuar a sua missão 
sacerdotal e a sua missão de pregador, de 
evangelizador, de anunciador da boa-no-
va. E somos nós, não pelos nossos mere-
cimentos, pois não somos padres pelas 
nossas virtudes, mas pela graça de Deus.  
Não somos ungidos porque mereçamos, 
mas para que nos purifiquemos e sirva-
mos ao povo de Deus. A nossa missão, 
queridos padres, é a missão de Cristo.” 

 Dom Gil recordou que esta Eu-
caristia também pode ser chamada de 
Missa da Unidade. “Estamos aqui como 
família, como membros de uma igreja 
particular, como servidores desta mes-
ma Igre ja. Estamos aqui para renovar os 
nossos compromissos sacerdotais e para 
dizer ao Senhor: ainda que eu seja limi-
tado, eis-me aqui outra vez, Senhor. Eu 
quero continuar. O sacerdote não é um 
ser isolado. Nós somos membros de um 
presbitério”.
 

  
 Outro momento marcante da 
manhã de quinta-feira foi a bênção dos 
Óleos dos Catecúmenos e dos Enfermos 
e a consagração do Óleo do Crisma. “Se 
o Óleo dos Catecúmenos serve para o 
Batismo, em preparação do grande dom 

de se tornar filho de Deus e membro da 
Igreja; se o Óleo dos Enfermos serve para 
ungir os que se acham doentes ou idosos; 
o Óleo do Santo Crisma serve para vários 
outros sacramentos. É usado também no 
Batismo, consagrando o peito, o coração 
e a vida de quem recebeu a regeneração 
na água batismal; é necessário no Sacra-
mento da Crisma, geralmente aplicado 
aos jovens, confirmando o seu Batismo; é 
derramado nas mãos dos neo-sacerdotes, 
aqueles que o Senhor, no seu mistério, 
escolheu, consagrou e enviou, é também 
utilizado para a consagração dos bispos, 
representando, de fato, a unção que Jesus 
Cristo recebeu e que, por misericórdia, 
passa para aqueles que escolhe e envia,” 
explicou Dom Gil.

 O Pároco da Paróquia Santa Rita 

de Cássia do Município de Santa Rita de 

Jacutinga (MG), Padre Márcio Aurélio 

Neves, revelou a alegria em se reunir 

novamente com os irmãos sacerdotes de-

pois de tanto tempo de distanciamento. 

“Hoje nós estamos em comunhão com 

nosso arcebispo, Dom Gil, para celebrar 

a nossa comunhão, unidade de família 

presbiteral.” O Vigário Paroquial da Pa-

róquia São Pedro, Padre Kayo Cerqueira 

de Paiva, que participou pela primeira 

vez da celebração, afirmou que a Missa, 

realizada na abertura do Mês Missioná-

rio, relembra a missão dos sacerdotes de 

serem Igreja. “Nada mais propício que 

celebrar hoje os Santos Óleos, que ser-

vem para os momentos celebrativos nos 

quais nós vamos receber e marcar a vida 

das pessoas com a própria presença de 

Cristo”.
 O Administrador da Catedral 
Metropolitana, Padre José de Anchieta 
Moura Lima, anfitrião da festa da uni-
dade arquidiocesana, pontuou que o mo-
mento marca a comunhão e integração 
dos presbíteros, tornando-se ainda mais 

especial pela data em que foi realizada. 
“O clero é esse batalhão missionário que 
está na fronteira da diocese, trabalhando 
nas paróquias, comunidades rurais, nas 
regiões mais difíceis da cidade. A gente 
tem que louvar a Deus pelo nosso clero,” 
disse.

 Ao final da Missa, Dom Gil 
aproveitou a presença da maioria dos 
padres para o descerramento da placa de 
inauguração das pinturas internas da Ca-
tedral e para explicar o minucioso traba-
lho que durou sete anos. Originalmente 
entregue em 18 de março, a restauração 
foi apresentada à população no Dia de 
Santo Antônio (13 de junho). A cerimô-
nia não pôde acontecer antes por conta do 
agravamento da pandemia. 

MISSA DA UNIDADE REÚNE PADRES E MARCA BÊNÇÃO E CONSAGRAÇÃO DOS SANTOS ÓLEOS

Missa contou com a presença de padres, diáconos e seminiaristas. Todos reunidos respeitando as regras de distanciamento social 
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 No dia 8 de outubro, véspera de 
seu aniversário de 70 anos, o Arcebispo 
de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Mo-
reira, recebeu uma visita de cortesia do 
Governador Romeu Zema. O encontro 
aconteceu no Edifício Christus Lumen 
Gentium, prédio da Cúria Metropolitana, 
cujas dependências foram apresentadas 
ao Chefe do Executivo Estadual.
 Zema foi recebido na porta do 
prédio por Dom Gil, que explicou a his-
tória da construção e os setores que fun-
cionam no local. Em seguida, o Gover-
nador se reuniu em sessão privada com 
o Arcebispo e dois advogados da Mitra: 
Joaquim Moraes Júnior, do Escritório 
Cúgula Guedes Advogados Associados e 
Raquel Cristina de Souza Tostes, da As-
sessoria Patrimonial. Além destes, esti-
veram presentes, durante a visita, alguns 
funcionários da Cúria e líderes locais, 
como o Padre Pierre Maurício de Almei-
da Cantarino.
 Após a rápida reunião, Dom Gil 

e Romeu Zema trocaram presentes entre 
si: o Arcebispo ofereceu ao Governador 
uma imagem de Nossa Senhora da Pieda-
de, Padroeira de Minas Gerais, receben-
do, em seguida, um conjunto de xícaras 
rústicas e um pacote com café tradicional 
do Estado de Minas.
 Durante a passagem pelo prédio 
da Cúria, Zema elogiou por várias vezes 
a estrutura administrativo-pastoral da Ar-
quidiocese de Juiz de Fora. “Estou aqui 
primeiro para rever Dom Gil, pessoa que 
me atendeu muito bem durante a campa-
nha. Queria conhecer e fiquei impressio-
nado com as instalações. Ele aproveitou 
e me passou algumas questões sobre o 
patrimônio histórico-sacro de Minas Ge-
rais, que é extremamente relevante, e eu 
vou levar a questão para o nosso Secretá-
rio de Cultura para que nós façamos tudo 
o que estiver ao nosso alcance.”
 O Arcebispo de Juiz de Fora, 
por sua vez, agradeceu a oportunidade da 
visita e a iniciativa que o líder estadual 

teve de encontrá-lo durante a passagem 
pelo município. “Ele quis estar conosco 
para mostrar a sua proximidade com a 
Igreja, no trabalho e no ideal de servir à 
população. Nós todos somos testemunhas 
da governança dele, de toda a disposição 
para servir ao povo mineiro, solucionan-
do muitos problemas que se arrastavam 
na história.”
 Durante entrevista, Romeu 
Zema ainda ressaltou a forte relação do 
povo mineiro com a religião, fator que 
para ele influenciou positivamente nos 
índices registrados durante a pandemia 
do novo coronavírus. “O mineiro é mais 
conservador, é mais criterioso. E eu até 
atribuo o fato de Minas Gerais ser o Esta-
do com a menor taxa de óbitos do Brasil 
por cem mil habitantes a esse perfil: nós 
fazemos as coisas com mais critério, fize-
mos um isolamento com certeza melhor 
do que a média do Brasil, temos tomado 
mais cuidado; e isso acho que está dentro 
dessa questão da religiosidade.”

 O Arcebispo de Juiz de Fora, por 
fim, disse o que a Igreja espera da classe 
política. “O Papa São Paulo VI disse que 
a política pode ser uma das formas mais 
importantes de praticar a caridade. Se 
todo político assumisse essa palavra do 
Papa, talvez o mundo seria, sem dúvidas, 
diferente. A Igreja espera dos políticos 
e da política esse serviço à população, 
sobretudo a mais sofredora; os pobres e 
aqueles que estão em situação mais difí-
cil devem merecer das autoridades maior 
atenção. Também, há as questões morais 
e éticas. A. A Igreja espera que todos os 
políticos ajam em defesa da dignidade da 
pessoa humana em todos os seus senti-
dos, e em favor da família em sua forma 
original”, fina lizou.

 Durante sua passagem por Juiz 

de Fora, o Governador ainda participou 

da abertura de um Centro de Regulação 

Integrada em Saúde e visitou a Indústria 

de Materiais Bélicos do Brasil (Imbel).

EM VISITA A DOM GIL, GOVERNADOR ROMEU ZEMA ELOGIA ESTRUTURA 
DA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA

Dom Gil e Romeu Zema trocaram presentes. O Governador conheceu as dependências da Cúria e conversou com colaboradores:  

Em Juiz de Fora, Governador Romeu Zema visitou o Arcebispo Dom Gil e conheceu o Prédio da Cúria Metropolitana
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 O Arcebispo Metropolitano de Juiz de 

Fora, Dom Gil Antônio Moreira, comemorou no dia  

9 de outubro, 70 anos de vida. Em ação de graças, 

foi celebrada uma missa na Catedral Metropolitana. 

Com a presença de diversos membros do clero e se-

minaristas, dentre eles Dom Eduardo Benes de Sales 

Rodrigues, Arcebispo Emérito de Sorocaba (SP). A 

Eucaristia foi especial também para recordar a me-

mória litúrgica de São João Newman, canonizado no 

ano passado.

 Pela primeira vez, foi celebrada memória 

litúrgica de São João Newman. Em vista disso, logo 

no início da Missa, a história do santo foi apresenta-

da aos fiéis pelo Professor Eduardo Faria.

 São João nasceu em Londres, em 1801. Foi 

um pastor protestante que aos 45 anos se conver-

teu ao catolicismo. Mais tarde foi Padre, chegando 

a se tornar Cardeal. O professor contou que o car-

deal inglês deu uma contribuição muito importante, 

considerada pelo Papa Bento XVI como decisiva 

para a renovação da teologia. Ele apresentou o de-

senvolvimento da doutrina católica como algo vivo, 

não estático, defendendo-a de diversos ataques que 

estavam ocorrendo em sua época.

 Na homilia, Dom Gil falou de sua alegria 

em ver a Igreja celebrar mais um santo neste dia. 

“Tenho a grande alegria de ver que mais um santo 

foi colocado para esse dia. A Igreja já venerava nesta 

data, São Dionísio e São João Leonardo. Agora ele 

agrega esse grande santo moderno, praticamente dos 

nossos dias, João Henrique Newman. Ele nos dá um 

exemplo de grande amor. Para se tornar padre, ele 

precisou ser muito humilde, precisou, sobretudo, ser 

coerente com a verdade que estava no fundo da sua 

consciência.”

 O pastor também aprofundou na reflexão 

do evangelho. Falando na importância da unidade, 

Dom Gil frisou que Jesus é aquele que unifica e cha-

ma a todos para estarem unidos a Ele. “Ele nos con-

vida a estar com Ele, a criar um espírito de unidade, 

que se faz através da prática do amor. A unidade é 

importantíssima para Cristo, tanto que, às vésperas 

de sua morte, Ele reza pedindo o dom da unidade: 

Pai que todos sejam um como eu e tu somos um.”

 Na ocasião, o Arcebispo também contou 

lembranças de sua trajetória, de sua iniciação a vida 

cristã, seu ministério e trabalhos e agradeceu a Deus 

por tudo que viveu. “Quero agradecer muito a Deus 

o dom da vida. Sou muito feliz de viver! Quero pedir 

a Ele as graças para continuar vivendo até o dia que 

ele desejar e que esse tempo que me reste seja para 

Ele um grande louvor e para o seu povo, serviço.”

 Ao final da celebração, Dom Gil recebeu 

algumas homenagens, presentes e o tradicional pa-

rabéns, com direito a bolo. Ocorreu ainda o momen-

to de oração e consagração a Nossa Senhora Apare-

cida, dando continuidade à novena preparatória que 

está ocorrendo também na Catedral.

 Em meio aos agradecimentos, o pastor pe-

diu orações a todos. “Quero pedir a você que me 

acompanham, que tenham a caridade de rezar por 

mim. Tanto agradecendo pelos benefícios que Ele 

concede, sem nenhum merecimento, quanto pedin-

do ajuda, para que eu possa continuar a servir a sua 

Igreja com integridade e amor.”

DOM GIL CELEBRA  MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO SEU 
ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS

Fotos da Santa Missa em ação de graças pelo Ani-
versário do Arcebispo: 

Missa aconteceu na Catedral Metropolitana. Arcebispo foi homenageado com um bolo após a celebração. 
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O Vídeo do Papa: Mensagem aos leigos e mulheres

Papa Francisco:

Resumo: Vatican News

 Em “O Vídeo do Papa” de outu-
bro, Mês Missionário, o Papa Francisco 
faz um apelo à promoção de uma maior 
integração dos fiéis leigos, especialmente 
das mulheres, nas instâncias de respon-
sabilidade da Igreja. “Rezemos para que, 
em virtude do batismo, os fiéis leigos, em 
especial as mulheres, participem mais nas 
instâncias de responsabilidade da Igreja, 
sem cair em clericalismos que anulam o 
carisma laical,” disse o Papa.
 O Santo Padre destaca o papel 
dos leigos e leigas, a quem ele considera 
verdadeiros protagonistas do anúncio do 
Evangelho, e pede que, especialmente as 
mulheres, participem de cargos de deci-
são.

 Como todo mês, a intenção é 
acompanhada de um vídeo preparado 
pela Rede Mundial de Oração do Papa. 
Nesta ocasião, o vídeo foi produzido em 
colaboração com o Dicastério para os 
Leigos, a Família e a Vida e conta com a 
participação de altas funcionárias do Va-
ticano e jornalistas do Vatican News.

Ampliar os espaços de presença femi-
nina relevante na Igreja

“Ninguém foi batizado como padre ou 
bispo. Todos nós fomos batizados como 
leigos”, recorda o Papa no vídeo, afirman-
do que ”leigos e leigas são protagonistas 
da Igreja”.

 E nesta presença laical, afirma 
Francisco, “deve-se sublinhar o feminino, 
pois as mulheres costumam ser deixadas 
de lado. Devemos promover a integração 
das mulheres em lugares onde são to-
madas decisões importantes”, defende o 
Pontífice. 
 Comentando esta intenção, o 
Diretor Internacional da Rede Mundial de 
Oração do Papa, Padre Frédéric Fornos 
SJ, destaca que desde 2013 – ano da elei-
ção de Francisco – “muito foi feito, mas 
muito mais deve ser feito”. O jesuíta cita 
uma frase do Papa Francisco da Exorta-
ção Apostólica “Evangelii gaudium”: “As 
reivindicações dos legítimos direitos das 

mulheres, a partir da firme convicção de 
que homens e mulheres têm a mesma dig-
nidade, colocam à Igreja questões profun-
das que a desafiam e não se podem iludir 
superficialmente” (EG 104). 
 Em outro documento, “Queri-
da Amazônia”, o Pontífice escreve que 
muitas mulheres, impelidas pelo Espírito 
Santo, mantêm a Igreja de pé, em muitas 
partes do mundo, com admirável dedi-
cação e fervorosa fé. É fundamental que 
participem cada vez mais em suas instân-
cias de decisão. Isso exige uma mudança 
profunda de mentalidade, exige a nossa 
conversão, que implica oração.

 Em 2020, os devotos de Nossa 
Senhora Aparecida foram obrigados a 
comemorar a Padroeira do Brasil de uma 
forma diferente: devido à pandemia de 
Covid-19, as multidões comumente vistas 
nas Missas do dia 12 foram substituídas 
por celebrações com número limitado de 
pessoas e distanciamento social. Na paró-
quia localizada no Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, em Juiz de Fora, por exemplo, 
cerca de 900 pessoas participaram dos 
cinco horários de missas oferecidos, com 
ocupação do interior da igreja e do pátio. 
Nos anos anteriores, esse número chegou 
a 30 mil.
 Como de costume, a última cele-
bração do dia foi presidida pelo Arcebis-
po Metropolitano de Juiz de Fora, Dom 
Gil Antônio Moreira. Ele ressaltou que, 
mesmo com as limitações impostas pelo 
novo coronavírus, os brasileiros não dei-
xaram de demonstrar o seu amor por Ma-
ria. “Neste momento, nós reunimos a de-
voção, o amor, o entusiasmo do povo pela 
Mãe de Deus, pedindo a sua proteção. A 
reunião do povo é para louvar a Deus, 
para agradecer por nos ter dado o Seu Fi-

lho, para morrer na cruz, e, além disso, 
a Sua Mãe, para cuidar de nós. Mesmo 
aqueles que estavam em casa acompanha-
ram pelas redes sociais,” afirmou.
 Durante a homilia, o Pastor 
apontou dois pedidos principais à Pa-
droeira do Brasil. “Primeiro, pelo fim 
da pandemia, para que no ano que vem 
possamos celebrar com a exuberância de 
costume esta festa de Nossa Senhora. Que 
todos fiquem livres, portanto, dos perigos 
e dos males que nos ameaçam. O segundo 
pedido é pelo Brasil, nesta época de elei-
ções municipais, para que sejam eleitas 
pessoas honestas, sempre afinadas com o 
plano de Deus. Nossa Senhora Aparecida 
seja a nossa eterna intercessora, como foi 
nas Bodas da Caná”, finalizou o Arcebis-
po.
 O Administrador Paroquial, Pa-
dre Carlos José Arlindo Silva, que conce-
lebrou com Dom Gil, contou que estava 
inseguro com a postura da população 
frente às restrições das missas presenciais. 
“Ficamos um pouco preocupados. Muitas 
pessoas não conseguiram fazer inscrição, 
então nós ficamos com um certo receio 

de elas virem, mas não. Graças a Deus, 
fazendo uma análise bem rápida, conver-
sando com um ou outro, tudo correu na 
maior tranquilidade de fé e esperança. A 
comunidade que sempre vem aqui, todos 
os anos, compreendeu o recado e nos aju-
dou”. Todas as Missas foram transmitidas 
pelo Facebook e YouTube da paróquia. 
“Basta saber que, mesmo estando em 
casa, aquele que tem fé e se fizer oração 
profunda consegue e alcança a vitória e a 
graça”, disse Padre Carlos Arlindo.
 A última missa do dia marcou o 
retorno da comunidade de pessoas surdas 
à Matriz Nossa Senhora Aparecida, com 
tradução simultânea para a Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras) para presentes e 
espectadores.

Catedral Metropolitana

 Na Catedral Metropolitana de 
Juiz de Fora, também foram realizadas, 
neste 12 de outubro, cinco missas. A ce-
lebração do meio-dia, presidida por Dom 
Gil, que costuma contar com a presença 

de centenas de motociclistas, este ano re-
cebeu menos pessoas, mas a tradicional 
entronização da imagem de Nossa Senho-
ra Aparecida em cima de uma moto não 
deixou de acontecer. A escolha pela não 
divulgação da motociata foi feita de for-
ma a evitar aglomerações.
 Em entrevista, o Arcebispo de 
Juiz de Fora enalteceu a presença sempre 
marcante dos motociclistas, mesmo que 
em menor número e falou sobre o tema da 
Novena da Padroeira. “Este ano a nove-
na versou sobre a importância da família. 
Isso é muito fácil de a gente tratar na fes-
ta de Nossa Senhora, porque ela é nossa 
Mãe; nós somos uma família, nos dá uma 
consciência de sermos irmãos, família de 
Deus. O que a gente pede a Nossa Senhora 
é que todas as famílias sejam abençoadas, 
para que o mal ali não penetre; as crian-
ças possam crescer como pessoas dignas, 
como filhos de Deus e que reine em cada 
lar a paz, a harmonia, o amor que Jesus 
Cristo deseja e veio trazer para nós.”

PADROEIRA DO BRASIL É CELEBRADA EM MEIO A RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA

Mesmo durante a pandemia, os fiéis não deixaram de homenagear a Padroeira do Brasil 
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Homenagem Especial Dom Paulo Cezar Costa 
Novo Arcebispo de Brasília

 Natural de Valença (RJ), dom Paulo Cezar Costa 
nasceu em 20 de julho de 1967, filho de Geraldo Manoel da 
Costa Amaral e Maria Alice Miranda Amaral. Possui gra-
duação em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro (1991), Mestrado (1998) e 
Doutorado (2001) em Teologia pela Pontifícia Universidade 
Gregoriana.
 Foi ordenado presbítero aos 5 de dezembro de 
1992. Em seu Ministério Presbiteral, foi Vigário Paroquial, 
Pároco, Reitor do Seminário Diocesano Paulo VI, em Nova 
Iguaçu (RJ). Colaborou na Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) como membro do grupo de peritos 
da Comissão Episcopal de Doutrina e membro do Instituto 
Nacional de Pastoral.
 Atuou no âmbito acadêmico: na Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), foi professor 
titular, coordenador e diretor do Departamento de Teologia. 
No Instituto de Filosofia e Teologia Paulo VI, foi Professor 
e Diretor. Ainda exerceu docência no Instituto Superior de 
Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro e na Escola Te-

ológica São Bento (ETSB).
 Em 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de 
Janeiro (RJ). Durante o quadriênio 2011-2015, foi membro 
da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da 
CNBB. Na realização da JMJ-2013, atuou como diretor ad-
ministrativo.
 Em 22 de junho 2016, foi nomeado 7º bispo da dio-
cese de São Carlos pelo Papa Francisco. Sua posse canônica 
ocorreu no dia 6 de agosto daquele ano, na Catedral de São 
Carlos. Atualmente, é integrante do grupo de bispos con-
sultivos do Conselho Episcopal Latino Americano (Celam); 
presidente do Grupo de Análise de Conjuntura Eclesial da 
CNBB; responsável pelo Setor Universidades da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação da CNBB; 
referencial para o Instituto Nacional de Pastoral Alberto 
Antoniazzi (Inapaz); membro do Conselho Permanente da 
CNBB; membro da Pontifícia Comissão para América La-
tina e do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade 
dos Cristãos. No dia 21 de outubro, foi nomeado como novo 
Arcebispo de Brasília pelo Papa Francisco. 

 No dia 7 de outubro, o prédio 
da Cúria Metropolitana de Juiz de Fora 
sediou a posse de sete novos membros 
do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e 
de Apelação. A cerimônia foi conduzida 
pelo Arcebispo, Dom Gil Antônio Morei-
ra e pelo Vigário Judicial, Padre Geraldo 
Luiz Alves Silva.
 Por conta da pandemia, alguns 
integrantes do Tribunal, sobretudo aque-
les pertencentes às dioceses sufragâneas 
de Leopoldina (MG) e São João del-Rei 
(MG), entre bispos, padres e leigos, não 
puderam estar presentes. Segundo Dom 
Gil, contudo, a participação se deu de 
forma espiritual.
 O Arcebispo explicou que 
aqueles que seriam empossados terão a 
incumbência de auxiliar na celeridade 
da conclusão dos processos. “Nosso Tri-
bunal tem tido muito trabalho. A grande 

maioria, quase a totalidade dos proces-
sos, são matrimoniais, quando as pessoas 
vêm procurar saber se o casamento ce-
lebrado teria sido nulo. Como sabemos 
esses proces sos têm aumentado muito ul-
timamente e os procedimentos precisam 
ter agilidade, pois a celeridade de um tri-
bunal é um ato de ca ridade para com as 
pessoas que o procuram, ” afirmou.
 Padre Geraldo demonstrou con-
fiança no trabalho daqueles que chegam 
para ajudar. “Nós estamos com muita es-
perança no trabalho e sabemos da compe-
tência; todas as nomeações feitas foram 
fruto de muitos diálogos entre Dom Gil 
e mim. Esperamos que os senhores pos-
sam, de fato, colaborar conosco e nós, 
com a ajuda dos senhores, faremos um 
trabalho grandioso para o Tribunal. ”
 Retornando de Roma após três 
anos de estudos e com Mestrado em Di-

reito Canônico, o Padre João Paulo Tei-
xeira Dias foi empossado como novo 
Juiz do Tri bunal Eclesiástico Interdio-
cesano. Aos padres Cláudio Machado, 
Pierre Maurí cio de Almeida Cantarino, 
Pitágoras de Paula Bandeira e Wellington 
Guimarães da Silva, além do leigo Carlos 
Eduardo Paletta Guedes, foi conferido o 
cargo de Defensor do Vínculo. O Diáco-
no Erivel ton Fernando do Amaral, por 
sua vez, recebeu a função de Juiz Auditor. 
Após a leitura do Decreto de Nomeação, 
todos fizeram o Juramento de Fidelidade 
e foram acolhidos e empossados pelo Ar-
cebispo e Moderador do Tribunal, Dom 
Gil Antônio Moreira.
 O Arcebispo, secundado pelo 
Vigário Judicial, agradeceu o trabalho 
de colaboradores que, por motivo de 
idade,  estão se afastando do setor, so-
bretudo Monsenhor Miguel Falabella 

de Castro e Padre Augusto Antônio da 
Silva. Atual mente com as idades de 89 e 
85 anos respectivamente, tais sacerdotes 
pediram, espontaneamente, renúncia do 
cargo de Defensor do Vínculo em janeiro 
deste ano, depois de 21 anos de atuação 
de ambos. Antes mesmo de o Tribunal 
Eclesiástico de Juiz de Fora ser fundado, 
em 2004, Padre Augusto traba lhara na 
Câmara Eclesiástica do Tribunal de Belo 
Horizonte.
 Além deles, despedem-se Fábio 
Rômulo Reis, os Padres Manoel de Paula 
Borges, Valdemar Tadeu Ferreira, Mário 
Sérgio Bittencourt de Carvalho e Mário 
Luiz Menezes Gonçalves, Padre Liomar 
Resende Moraes, os diá conos Clesson 
Millen e o Ruy Figueiredo Neves além 
do notário Pedro Lopes de Lima, de Leo-
poldina.

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO INTERDIOCESANO DE JUIZ DE FORA GANHA NOVOS MEMBROS

Novos membros foram empossados durante Cerimônia na Cúria Metropolitana 


