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PADRE JOÃO CARLOS VENTURA DE OLIVEIRA É ORDENADO EM SÃO JOSÉ DE BICAS

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. 

 Posses de novos padres em 
paróquias da Arquidiocese
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Arquidiocese promove live 
sobre o Mês da Biblía 

 

Pág.  5

                                         Pág. 8

Missionários Sinodais participam de retiro virtual 

No dia 13 de setembro, a Paróquia Bom Pastor recebeu uma impor-
tante celebração, fruto da nova etapa do II Sínodo Arquidiocesano. 
Na ocasião, Padre João Paulo Teixeira Dias, foi empossado Admi-
nistrador Paroquial local.  A Santa Missa também marcou o encer-
ramento do Retiro Espiritual para os Missionários Sinodais, pela 
primeira vez, realizado de forma virtual.

                                                                                                                                                      
   Pág. 4 Missa reuniu padres e fiéis convidados para a celebração. O novo Sacerdote e o Arcebispo foram recebidos com festa na cidade



2   FOLHA MISSIONÁRIA   2  
Editorial

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

A Web TV A Voz Ca-
tólica, traz com exclu-
sividade as principais 
notícias da Arquidio-
cese  de Juiz de Fora. 

Assista pelo  
facebook.com/avozcato-

lica

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

 
Baixe o aplicativo da Rá-
dio Catedral JF em seu 

celular.

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

 
Acesse:

arquidiocesejuizdefora.
org.br

Bíblia: comunicação de Deus
LIVE FORMATIVA REÚNE DEZENAS DE AGENTES DA 

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO

 Na manhã do dia 05, aconteceu a live “Pastoral 
da Comunicação na era digital”, a primeira formação 
on-line da Arquidiocese, voltada à pastoral que ganhou 
mais destaque neste tempo de pandemia.
 Na ocasião, o Vigário Episcopal para Educa-
ção, Comunicação e Cultura da Arquidiocese de Juiz de 
Fora, Padre Antônio Camilo de Paiva, conduziu a for-
mação dos agentes e colaboradores da Pastoral da Co-
municação (Pascom). Chamando-os de catequistas digi-
tais, ele agradeceu o importante trabalho que vem sendo 
realizado, e apresentou conceitos, orientações práticas 
para aperfeiçoar as atividades desenvolvidas pela pasto-
ral nas paróquias.
 O Vigário trouxe diversos escritos da Igreja, 
documentos e mensagens dos Papas sobre a internet, 
para explicar melhor o cenário vivido e como proceder 
nele. “Como fazer com que as novas percepções não 
sejam fúteis para o cristão, mas sejam integradas à 
Evangelização? Não se trata de uma questão sociológi-
ca, ou pura técnica, estamos diante de um novo sujeito a 
ser evangelizado na cultura contemporânea”, questio-
nou Padre Camilo. Ele ainda orientou a usar, ao máxi-
mo, as ferramentas e meios possíveis a realidade de 
cada paróquia, focando em criar conteúdos efetivos. 
“Você (agente da Pascom) tem que influenciar a cultura, 
corações, percepções. Tem que colocar o evangelho, a 

Igreja toda, dentro de uma perspectiva que vá dialogar 
com o homem moderno.” Focando na parte prática, fri-
sou a importância do cuidado com as imagens, com a 
dinamicidade e compreensão do divulgado. Com a cola-
boração do Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, eles elencaram algumas ações que tornarão as 
transmissões das celebrações mais ricas para os fiéis 
que acompanham de suas casas.
 Visando ser mais dinâmica e ilustrativa, com 
ajuda dos jornalistas da Arquidiocese, foram apresenta-
das iniciativas de algumas paróquias e a adaptação de 
padres para a realização das celebrações on-line e nú-
meros relativos ao alcance de tais missas.
 Ao final da live, Dom Gil falou sobre a satisfa-
ção com a comunicação da Arquidiocese que melhorou 
bastante desde o início do isolamento social em março. 
Recordando os números de atingidos pelas celebrações 
nas redes sociais de toda a Arquidiocese, ele pediu que 
não se perdesse essa oportunidade na missão. “Temos 
que fazer o trabalho em conjunto, esse é um objetivo 
sinodal. Juntos somos mais e fazemos melhor.“
No encerramento, Padre Camilo anunciou que serão 
disponibilizados, no site da Arquidiocese, materiais for-
mativos com vídeos e textos. Também a Web TV A Voz 
Católica e a Rádio Catedral se colocam à disposição 
para ajudar as paróquias com quaisquer dúvidas sobre 
comunicação.

OBRA DE MARIA COMPLETA 10 ANOS EM JUIZ DE FORA

 No dia 9 de setembro, a Obra de Maria com-
pletou 10 anos de missão em Juiz de Fora. A Comuni-
dade está inserida na Paróquia Santíssima Trindade, no 
Santuário São Judas Tadeu do Bairro Furtado de Mene-
zes.
 Para comemorar a data especial, foi celebrada 
Missa em ação de graças, no Santuário São Judas Ta-
deu. A Eucaristia foi presidida pelo Padre Rodney Hen-
riques, concelebrada pelos Padres Laureandro Lima de 
Silva e Vanderlei Santos de Souza, CSrR, com o auxilio 
do diácono Sebastião Afonso  e a presença dos mem-
bros da comunidade.

 A Comunidade Obra de Maria é uma asso-
ciação Privada de fiéis, de Direito Diocesano, nascida 
das experiências salutares da Renovação Caris mática 
Católica. É constituída de missionários padres e leigos 
chamados a evangelizar de todas as formas com alegria 
a serviço da Igreja Católica.
 Na Arquidiocese de Juiz de Fora, a comunida-

de realiza diversos trabalhos na paróquia onde se situa, 

ajudando nas pastorais, na evangelização nas escolas, 

em retiros, pregações e também com um grupo de ora-

ção.

Padre Antônio Camilo de Paiva

 

 
 Tem um canto muito bonito que diz que a Bíblia 
é a palavra de Deus semeada no meio do povo e que nos 
ensina viver um mundo novo. Fala ainda que Deus nos 
revela o caminho a seguir. Desse modo, a Igreja nos en-
sina a rezar e a estudar a Bíblia, Deus comunica conosco 
e revela seus desígnios de  amor, entretanto, como diz o 
Dom Joel Portella “o maior desafio é fazer a Palavra de 
Deus chegar ao coração”. 
 Sendo a Bíblia comunicação de Deus, cabe à 
Pastoral da Comunicação, seguindo a orientação da Igre-
ja e dos estudiosos, facilitar o acesso à Bíblia. Graças ao 
desenvolvimento das tecnologias é possível carregar a 
Bíblia no celular, mas, é preciso ‘ruminar’ a Palavra com 
o ensino, ou seja, a explicação simples e direta para que 
todos possam entender. É louvável o trabalho, as lives 
que estudiosos e sacerdotes fazem da Palavra de Deus, 
uma vez que comunicação dá esse importante suporte. 
Sem sair de casa podemos ensinar e aprender a Palavra 
de Deus. Deus quer comunicar com os homens através 
de todos os meios. A Igreja é a responsável por viabilizar 
tais meios. É para isso  que existe a Pastoral da Comuni-
cação.
 Neste Ano, a Igreja no Brasil propõe estudar o 
livro do Deuteronômio “com o lema “Abre tua mão para 
o teu irmão” (Dt 15,11). É um livro rico em reflexões 
morais e éticas com leis para regular as relações com 
Deus e com o próximo. Destaca-se no Deuteronômio a 
preocupação de promover a justiça, a solidariedade para 
com o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. São leis 
humanitárias encontradas também no Código da Alian-
ça” (Ex 20-23).
 Os Bispos do Brasil querem que o povo bra-
sileiro conheça a Bíblia. Como diz Dom Joel “o Deu-
teronômio é um convite a abrir os ouvidos e o coração 
(Escuta, ó Israel) e perceber o quanto Deus fez em favor 
do seu povo. Com esse reconhecimento, a desesperança 
por causa das dificuldades perde a sua força e a fideli-
dade a Deus, aos mandamentos da lei de Deus, assume 
o primeiro lugar nas preocupações. É, pois, um convite 
à fidelidade que brota do reconhecimento de que Deus 
nunca nos abandona. Essa é uma mensagem que precisa 
ser dita e acolhida”. 
 É também a proposta do nosso II Sínodo Arqui-
diocesana: “proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre 
os telhados” (cf. Mt 10,27). Quer dizer, Evangelho, Boa 
Notícia que perpassa toda Palavra de Deus.
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

Sete Parábolas de Jesus sobre o Reino

 O número sete, na cultura judai-
ca, tem especial significado. Representa 
plenitude. Para traduzir a palavra de Je-
sus, o Reino de Deus, o evangelista São 
Mateus escolheu sete comparações, a 
que chamamos parábolas. Estão todas no 
capítulo 13 de seu evangelho. Na liturgia 
católica, todas essas parábolas são lidas 
em três domingos seguidos, a saber, nos 
15º, 16º e 17º Domingos do Tempo Co-
mum do Ano A. 
 Ao encerrar este  ciclo, são 
apresentadas as parábolas do tesouro es-
condido no campo, em que uma pessoa 
vende tudo o que tem e o compra; a da 
pérola preciosa, em que alguém também 
dá tudo o que possui em troca; e a da rede 
com os peixes, que, no fim dos tempos, 
serão separados entre bons e maus, indo 
os bons para os cestos do Senhor e os de-
mais para o fogo da condenação eterna.
 As duas primeiras parábolas 
coincidem em sua mensagem: quem en-
contra o Reino de Deus é capaz de dei-
xar tudo por ele. Vende tudo o que tem 
e o acolhe. Coloca-o acima de qualquer 
riqueza. O Reino de Deus é para ele o 
maior de todos os bens. Os apóstolos dei-
xaram tudo por causa dele. 
 Além deles, quantos exemplos 
nós encontramos na história, na tradição 
da Igreja, de pessoas que foram capazes 
de deixar tudo por causa do Reino dos 
Céus! A começar por São Paulo Apósto-
lo, Silas, Barnabé, São Policarpo de Es-

mirnia, Santo Irineu de Lião; todos már-
tires que preferiram perder a vida do que 
abandonar o Reino. 
 Há também, Santo Antão, São 
Bento, filhos de famílias ricas que se fi-
zeram monges para viver mais intensa-
mente no Reino de Deus. São Francisco e 
Santa Clara, Santa Catarina de Sena, São 
Camilo de Léllis, Santo Inácio de Loyola, 
Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha 
do Menino Jesus; Santa Teresa Benedita 
da Cruz, que no século chamava-se Edit 
Stein, filósofa, fenomenologista, judia 
convertida ao cristianismo; Santa Tere-
sa de Calcutá, São João Paulo II, Santa 
Dulce dos Pobres e tantos outros. A Igre-
ja guarda com carinho de mãe os nomes 
de todos estes e de milhares outros como 
exemplos de pessoas que foram capazes 
de deixar tudo por causa do Reino de 
Deus.
 A sétima parábola é a da rede e 
os peixes. Ela se compara à metáfora do 
joio e do trigo, com a qual tem algo em 
comum: ao final dos tempos, alguns vão 
para a companhia do Pai e outros serão 
jogados fora, e vão para o fogo que não 
se extingue. Ela fala das realidades esca-
tológicas, de nossa vida após a morte, a 
entrada no Reino Definitivo, que é o céu, 
e se refere aos que, por escolha própria, 
lá não poderão entrar.
 Mas o que é, afinal, este Rei-
no de Deus? Ele não se confunde com 
organização social ou política. Não se 

compara com uma realidade mundana, 
porque na terra nunca haverá perfeição. 
Isso não significa, porém, que não tenha-
mos que criar aqui um mundo mais justo 
e mais fraterno, mais humano, que serão, 
de alguma forma, sinais e imagens im-
perfeitas do Reino de Deus.
 O Reino é um estilo de vida em 
Deus. Um modus vivendi que resulta em 
comunidade de fé e amor. Na verdade, 
podemos afirmar que o Reino se resume 
na pessoa de Jesus Cristo. Quem n’Ele 
está, está no reinado de Deus, está sob o 
Senhorio amoroso do Pai. Neste sentido, 
podemos dizer que o Reino é uma pes-
soa: é Deus mesmo. Quem está em Deus, 
está no Reino e quem n’Ele não está, 
mesmo que estivesse numa organização 
social exemplar, no Reino ainda não está. 
A Igreja, por sua vez, é sacramento do 
Reino. Ela é o Corpo Místico de Cristo 
no qual nos encontramos como membros 
do Reino.
 Entre muitas de Suas parábolas 
Ele também se compara à porta do redil, 
por onde entramos para o rebanho de 
Deus. Por ele, como peixes bons, mergu-
lharmos no Pai. Ele é a porta de entrada 
para o grande ‘mar’ de salvação que é a 
Trindade Santíssima.  Aqui na Terra va-
mos vivendo até nos encontrarmos eter-
namente em Deus, como peixes bons que 
só têm vida dentro d’água. Se dela saem, 
morrem na praia e vão servir para o lixo.
 Ao redor de Jerusalém, havia 

um vale onde jogavam a imundície da 

cidade. Era chamado Geena. Por medi-

da de higiene, mantinham-no sempre 

incandescente, às vezes nele lançando 

enxofre para o fogo não se extinguir. Ali 

jogavam, além do lixo doméstico, toda 

podridão que surgisse, animais mortos e, 

por horripilante que seja, até cadáveres 

de pessoas condenadas ou consideradas 

indignas. Quem caísse vivo neste lugar, 

não tinha mais salvação. Era impossível 

resgatar alguém que se afundasse naque-

le lixão de fogo. Jesus usou esta imagem 

para falar do fogo do inferno. Quem se 

recusa a estar no Reino de Deus, ou seja, 

estar imerso no Seu amor, mergulhado 

em Deus, como peixe na água, se torna-

rá lixo e seu fim será trágico, por louca 

escolha pessoal. Eis aí o que significa a 

expressão de Jesus ao afirmar que “no 

fim dos tempos, os anjos virão para sepa-

rar os homens maus dos que são justos, 

e lançarão os maus na fornalha de fogo, 

onde haverá choro e ranger de dentes” 

(Mt 13, 49-50). 

 Contudo, o perseverante viverá 

para sempre na plenitude do Reino celes-

te. Jesus, ao ensinar aos apóstolos a re-

zar, incluiu este pedido: “venha a nós o 

vosso Reino“. Deus nos quer junto d’Ele, 

com Ele e n’Ele para sempre. Amém!
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 Na manhã da segunda-feira, 
dia 7 de setembro, o município de Bicas 
(MG) esteve em festa por dois motivos: 
por mais um aniversário de emancipação 
e pela Ordenação Presbiteral de um filho 
seu, o agora Padre João Carlos Ventura de 
Oliveira. A cerimônia, realizada na Ma-
triz São José, foi presidida pelo Arcebis-
po Metropolitano de Juiz de Fora, Dom 
Gil Antônio Moreira, e concelebrada por 
vários padres da Arquidiocese.
 Antes da Missa, a festa já havia 
começado no pórtico da cidade, onde o 
Arcebispo foi recebido pelo Prefeito Ho-
nório de Oliveira e pelo ordenando, além 
do Pároco local, Padre Dione César Gou-
lart, do Padre José Custódio de Oliveira 
– também nascido em Bicas – e de alguns 
cidadãos. Depois de abençoar o municí-
pio, os religiosos participaram de carreata 
até a Igreja dedicada ao pai adotivo de Je-
sus. Na chegada, teve início a Celebração 
Eucarística.

 O rito da Ordenação Sacerdo-
tal começou após a Liturgia da Palavra e 
foi constituído por seis partes: a eleição 
do candidato, a homilia do Arcebispo, o 
propósito do eleito, a ladainha – durante a 
qual o ordenando permaneceu deitado no 
chão, como sinal de entrega total a Deus 
-, a imposição das mãos do celebrante e 
demais sacerdotes presentes e a prece de 
ordenação, além da unção das mãos do 
neo-sacerdote e a entrega da patena e do 
cálice. João Carlos estava visivelmente 
emocionado e seus sentimentos transbor-
daram em lágrimas no momento em que 
teve suas mãos, já ungidas com o óleo do 

Santo Crisma, beijadas por seus pais.
 Ele resumiu sua emoção em uma 
palavra: gratidão. “Em primeiro lugar, o 
agradecimento a Deus, que na Sua infinita 
misericórdia me chamou e me concedeu 
viver este momento após todo o período 
de preparação. Foram nove anos no Se-
minário – Filosofia, Teologia, encontros 
vocacionais, espiritualidade, missão, pas-
toral – para então chegar aqui. Momento 
de entrega, de abandono no Senhor nesta 
etapa que se inicia e agora não se encerra 
mais,” revelou.
 Padre João Carlos ressaltou a 
escolha da data da ordenação não só por 
ser aniversário de sua cidade-natal, mas 
também, por marcar os nove meses des-
de que fora ordenado diácono; uma ges-
tação, segundo afirmou. Ao falar de seu 
lema de ordenação presbiteral – “Ó Se-
nhor, não me afasteis de vossa face, nem 
retireis de mim o Vosso Santo Espírito” 
– contou que já o havia escolhido nos pri-
meiros meses de caminhada vocacional. 
“Logo quando entrei para o Seminário, 
em fevereiro de 2011, eu tive contato com 
a liturgia das horas pela primeira vez. Nas 
Laudes, louvor da manhã de toda sexta-
-feira, nós rezamos o Salmo 50 e o versí-
culo 13 sempre tocou muito meu coração. 
Desde o início eu sabia que esse seria o 
meu lema, não só sacerdotal, mas de vida, 
pedindo para ter profunda intimidade com 
o Senhor, que me chamou para, agora, por 
Ele, com Ele, para Ele e por um povo me 
doar por inteiro.”
 

 
 O reitor do Seminário Arquidio-
cesano Santo Antônio e Vigário Geral da 
Arquidiocese de Juiz de fora, Monsenhor 

Luiz Carlos de Paula, lembra que Padre 
João Carlos é o quinto sacerdote ordena-
do nas últimas semanas. “Deus chamou, e 
o nosso Seminário trabalhou a formação 
desses seminaristas, agora padres. Todos 
eles acompanharam tudo o que foi pedi-
do, sempre no crescimento intelectual, es-
piritual, humano-afetivo, pastoral. É uma 
alegria muito grande, o nosso Seminário 
está em festa!”, afirmou.
 

 Dom Gil também recordou as 
comemorações do dia – nacional e local 
– apontando que as ordenações em tem-
pos de pandemia podem ser consideradas 
presentes de Deus. “São presentes que o 
Nosso Senhor nos deu neste ano tão espe-
cial, tão diferente, tão sacrificado, quando 
nós estamos sempre assustados para evi-
tar o contágio e sempre condoídos com 
aqueles que perderam e estão perdendo 
entes queridos. Neste contexto Deus nos 
dá um consolo, um alívio, dando-nos essa 
graça de novos sacerdotes para a nossa 
Arquidiocese.”
 Aparecida de Jesus Ventura, mãe 
de João Carlos, revelou que a vocação do 
filho apareceu quando ele ainda era uma 
criança. “Todas as vezes que ele chegava 
da Missa, entrava para o quarto e celebra-
va a Missa toda de novo para os santos da 
avó dele. E isso foi crescendo cada vez 
mais, até que um dia ele chegou perto do 
Padre Cássio [então pároco de Bicas] e 
disse que queria ser padre”. Ver este so-
nho de ser sacerdote se realizar é, para 
ela, uma alegria inexplicável. “A emoção 
que eu estou sentindo é muito difícil de se 
explicar. Essa caminhada foi muito longa, 
mas eu estou muito feliz e a única coisa 

que eu posso dizer é que eu tenho muito a 
agradecer a Deus e a Nossa Senhora por 
este momento.”
 Durante sua homilia, o Arcebis-
po de Juiz de Fora ressaltou o evangelho 
escolhido por Padre João Carlos para a 
ocasião, dando destaque para a figura de 
São João Batista. “Como João Batista foi 
o precursor de Cristo na vida, na missão, 
na paixão e na morte, também o padre é 
chamado a assim viver, entregando-se 
inteira e indivisivelmente a Deus. A mis-
são do padre é mesmo a missão de João 
Batista: preparar os caminhos do Senhor 
no coração das pessoas, nas comunidades 
paroquiais e outras e no meio do povo em 
geral. Com João Batista, nós, padres, de-
vemos aprender ao menos três grandes li-
ções: austeridade de vida, humildade elo-
quente e profecia em nome do Senhor.”
 

 
 A primeira Missa do Padre João 
Carlos foi na terça-feira, 8 de setembro, às 
19h, na Igreja Matriz Nossa Senhora das 
Dores, em Bias Fortes (MG). Na ocasião, 
ele foi apresentado como Vigário Paro-
quial, dando continuidade aos trabalhos 
que iniciou ainda enquanto Diácono Tran-
sitório. A Eucaristia, que foi transmitida 
pelo Facebook, marcou ainda a abertura 
da Festa Sinodal da padroeira paroquial.

ARQUIDIOCESE ORDENA MAIS UM SACERDOTE: PADRE 
JOÃO CARLOS VENTURA DE OLIVEIRA 

Padre João Carlos se emocionou durante a cerimônia de Ordenação, que aconteceu na Igreja Matriz de São José, na cidade de Bicas.
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 Aconteceu, entre os dias 15 e 
17 de setembro, a Semana da Filosofia e 
Teologia, do Centro Universitário Aca-
demia, UniAcademia, e do Seminário 
Arquidiocesano Santo Antônio. As lives 
foram transmitidas pelo facebook da Ar-
quidiocese e estão disponíveis para os in-
teressados. Pela primeira vez, a Semana 
da Filosofia e Teologia  aconteceu simul-
taneamente e online. A proposta surgiu 
como uma alternativa para este período 
de isolamento social causado pela pande-
mia do Covid-19.
 Todos os dias começaram com 
a oração inicial na capela do Seminário 
Santo Antônio e palestras do Padre Fábio 
de Freitas Guimarães, Oficial da Congre-
gação para o Clero, de Roma. Os parti-
cipantes contaram também com oficinas 
temáticas, no segundo dia de encontro. 
Estiveram presentes o Arcebispo Dom 
Gil Antônio Moreira, o Reitor do Semi-
nário Monsenhor Luiz Carlos, o Coorde-
nador do Curso de Teologia e Vice-reitor 
do Seminário, Padre Antônio Camilo de 
Paiva e a Professora e Coordenadora do 
Curso de Filosofia, Regina Lúcia Praxe-
des de Meirelles. 

 Em sua fala, Dom Gil agrade-
ceu aos que assistiram as transmissões 
e falou sobre a alegria de realizar um 
evento importante como este online. “A 
Arquidiocese de Juiz de Fora, seu Semi-
nário Arquidiocesano Santo Antônio e a 
UniAcademia, nos sentimos alegres em 
acolher a você, internauta, para participar 
desta nossa Semana Filosófica e Teoló-
gica, neste ano de 2020, de maneira di-
ferente do que estávamos acostumados 
a fazer, mas é uma grande alegria contar 
com sua presença. Na qualidade de Ar-
cebispo desta Arquidiocese, me sinto fe-
liz.”
 Dom Gil lembrou a importância 
do conhecimento para a vida da Igreja e 
dos estudantes.”Estas semanas são muito 
esperadas por nossos alunos, professores, 
por mim e por toda a Arquidiocese. Nor-
malmente é um aprofundamento da nossa 
fé e conhecimentos bíblicos e magistério, 
um momento muito importante na vida 
acadêmica.”
 Padre Antônio Camilo de Paiva, 
em uma de suas falas, fez um instante de 
silêncio em homenagem às vítimas do 
Covid-19, em especial pelo padre Mar-

cus Vinícius, que foi professor no Semi-
nário Santo Antônio e pelo Bispo da Dio-
cese de Palmares, Dom Henrique Soares 
da Costa, que muito ajudou na formação 
de leigos e do clero de nossa Arquidioce-
se. O sacerdote falou também sobre o que 
diferenciou a “Semana da Filosofia e Te-
ologia” das anteriores. “Este ano as Se-
manas foram juntas, uma das primeiras 
características, a segunda é que estamos 
em um período de pandemia, esta foi a 
primeira que fizemos online e o professor 
principal  palestrou todos os dias direto 
de Roma.”
 A professora e Coordenadora do 
Curso de Filosofia, Regina Lúcia Meirel-
les, lembrou que a Semana aconteceu em 
um momento único, onde a sociedade 
está sendo colocada em alerta. “É sempre 
muito bom fazer uma semana acadêmica, 
mas esta, especialmente, tem um sabor a 
mais. Desde março deste ano, todos nós, 
toda humanidade, foi colocada em che-
que na sua capacidade de reação e adap-
tação, frente a uma situação muito difí-
cil. E todos nós estamos reagindo muito 
bem, com fé, esperança e convicção de 
que é possível seguir adiante.” 

 Padre Fábio de Freitas Guima-
rães, agradeceu aos que acompanharam 
todos os dias as transmissões. “Todos 
aqueles que nos acompanharam foram 
pacientes e generosos no tempo.” O fuso 
horário de Roma, a diferença é de 5 ho-
ras em relação ao horário de Brasília, ou 
seja, Padre Fábio fez suas palestras no 
período da madrugada de onde está.
 O Padre lembrou que, estar 
atento a uma live, buscando conhecimen-
to, mesmo após um dia cansativo, é um 
ato de coragem e crescimento diante da 
família e de Deus. “Agradeça a sua es-
posa e ao seu esposo! Diga que o Padre 
está agradecendo por sua paciência e 
tolerância! Muitas vezes o marido che-
ga em casa cansado, ou então a esposa 
(…) e está vendo as palestras, estudando, 
ouvindo o Padre falar. Agradeça a eles e 
deem a bênção do padre, por terem essa 
paciência e (…) dedicando esta noite 
para o seu estudo e formação, para viver 
melhor a vida cristã e poder amar com 
maior intensidade.”
 Para assistir às palestras, acesse 
o nosso perfil no facebook.com/arquidio-
cesejf

SEMANA DA FILOSOFIA E TEOLOGIA ACONTECE ONLINE 

CENTENAS DE PESSOAS ACOMPANHARAM A LIVE SOBRE O LIVRO DO DEUTERONÔMIO

 Na noite do dia 30 de setembro, 
a Arquidiocese de Juiz de Fora promoveu 
mais uma live formativa, desta vez dedi-
cada ao Deuteronômio. Este livro foi o 
destaque do Mês da Bíblia em 2020, que 
abordou o lema “Abre tua Mão para o teu 
irmão” (Dt 15,11).
 O encontro virtual foi protagoni-
zado pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira, pelo Padre Geraldo 
Dondici Vieira e pelos Professores Davi 
Maçaneiro e Eduardo Faria. Dom Gil aco-

lheu os expectadores, recordando que na-
quele dia se celebrava São Jerônimo, tra-
dutor das Sagradas Escrituras.
 A seguir, o Arcebispo introduziu 
o estudo do Deuteronômio. “Esse livro 
tão importante do Pentateuco, que Moisés 
escreveu como se fosse uma carta de des-
pedida, recordando tantas coisas da lei do 
Senhor que ele mesmo tinha recebido na 
sua vida de contato com Deus e de chefe 
do povo de Deus na saída do Egito.”
 O Professor Eduardo Faria, por 

sua vez, trouxe o conteúdo teológico do 
livro bíblico. “O Deuteronômio foi escrito 
em um contexto altamente politeísta, com 
deuses distantes e caprichosos. Ele nos 
mostra que o único e verdadeiro Deus não 
é distante nem caprichoso, mas é um Deus 
que age, que se envolve com Seu povo”. O 
acadêmico ainda pontuou: “Os dez man-
damentos, e não só eles, mas toda a lei que 
é apresentada no Livro de Deuteronômio, 
inclusive a lei que é o tema do Mês da Bí-
blia, não são regrinhas de um Deus capri-
choso, mas orientações de um Pai amoro-
so.”
 Durante sua explanação, o Pro-
fessor Davi Maçaneiro apontou a vivência 
como irmãos, em prol da fraternidade, da-
queles que são membros do povo de Deus. 
“Deus salva o seu povo e o liberta, leva-o 
para uma terra nova, a terra da promessa, 
mas esse amor que Deus direciona ao Seu 
povo pede que os seus membros sejam 
solidários, fraternos uns com os outros. A 
aliança torna todos iguais”. E continuou: 
“A ideia do Deuteronômio é que quando 
Deus é bem cultuado, as pessoas distri-
buem os seus dons porque amam a Deus, 
não há pobres entre eles”, afirmou.

 Padre Geraldo Dondici lembrou a 
publicação, naquele dia, pelo Papa Fran-
cisco, da Carta Apostólica “Scripturæ Sa-
cræ Affectus”, em comemoração aos 1.600 
anos da morte de São Jerônimo. “O Papa 
diz, no finalzinho, assim: ‘com a leitura as-
sídua e a meditação constante da Sagrada 
Escritura, São Jerônimo fez do seu coração 
uma biblioteca de Cristo’. O que o Deu-
teronômio nos pede é meditar a Palavra, 
porque ela é palavra do Pai.”
 Como os demais palestrantes da 
noite, o sacerdote falou sobre Deus en-
quanto Pai amoroso. “Talvez você pegue 
numa tradução, como é um livro de lei, 
algum imperativo: lembra, guarda. Mas o 
Deuteronômio não coloca esses verbos no 
imperativo, porque esse tratado de aliança 
não vem de um rei poderoso, vem de um 
Pai e um pai diz carinhosamente, com ter-
nura, por isso, Ele diz: lembrarás, cuidarás, 
conhecerás”.
 A live, que durou uma hora e 
meia, foi acompanhada por cerca de cem 
pessoas, provenientes do território arqui-
diocesano e de fora dele. Todo o conteúdo 
está disponível no Facebook da Arquidio-
cese de Juiz de Fora, onde pode ser assisti-
do e compartilhado.

O Palestrante, Padre Fábio de Freitas Guimarães, participou todos os dias Ao Vivo de Roma
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POSSES ACONTECEM DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO

 Posse em Bocaina de Minas

 Na sexta-feira (4), no distrito de 
Santo Antônio do Rio Grande, em Bo-
caina de Minas, o Padre Samuel Carlos 
Moreira foi empossado como Adminis-
trador Paroquial da Quase-Paróquia Santo 
Antônio de Pádua. Presidida pelo Padre 
Márcio Aurélio Neves, Vigário Forâneo 
da Forania Bom Jesus e concelebrada por 
Padre Gleydson Pimenta, a missa contou 
com a participação de alguns fiéis para dar 
as boas vindas ao novo pároco. Em entre-
vista, Padre Samuel expressou sua felici-
dade com a nova missão a ele confiada e 
se recordou do tema do II Sínodo Arqui-
diocesano, “Arquidiocese de Juiz de Fora, 
uma Igreja sempre em missão.” “Desde o 
dia em que me deitei diante do Altar, en-
treguei minha vida, minha vocação, nas 
mãos da Igreja e com ela, nas mãos de 
Deus. Tenho fé e esperança que o Espí-
rito Santo nos conduz sempre para novas 
experiências. Onde está o a Igreja, aí está 
um povo maravilhoso sedento de Deus 
e de sua palavra,” afirmou o sacerdote. 
Ele, que é devoto de Santo Antônio, ainda 
completou agradecendo ao Arcebispo de 
Juiz de Fora, ao Padre Felipe Castro, que 
esteve à frente do local anteriormente, e 
a todos que tem apoiado os padres nesse 
momento de transferências. Tenho cons-
ciência dos desafios, mas, acima de tudo, 
(tenho) esperança de que Deus conduzirá 
os meus passos e também a nossa Igreja 
Particular de Juiz de Fora.

Posse no bairro Nova Era

 Padre Rafael Neves tomou posse 
como Pároco da Paróquia São João Paulo 
II, no bairro Nova Era em Juiz de Fora. A 
Missa aconteceu dia 05 de setembro e foi 
presidida pelo Padre Geraldo Magela Vie-
gas, Vigário Forâneo da Forania Imacula-
da Conceição, representando o Arcebispo, 
além de padres concelebrantes. Padre Ra-
fael falou sobre o sentimento em assumir 
uma nova Paróquia após 4 anos no Bom 
Pastor. “É uma grande alegria poder estar 
servido a igreja neste chamado de Deus, 
através do Arcebispo, para estar na zona 
norte, nesta paróquia dedicada a São João 
Paulo II. Eu terminei o meu trabalho, após 
quase 4 anos na Paróquia Bom Pastor e 
fui convidado para servir e ajudar na ca-
minhada desta Paróquia, que já tem uma 
história muito bonita de um processo que 
vai desde a criação, relativamente nova, 
mas repleta de pessoas entusiasmadas 
com a causa do Evangelho, missão e pas-
torais. ” O Padre finalizou, agradecendo 
aos fiéis da antiga paróquia e acolhendo 
os novos que irão caminhar com ele nesta 
nova missão. “ Eu quero agradecer mui-
to a Paróquia do Bom Pastor, tudo aqui-

lo que realizamos juntos, com as pessoas 
que me acolheram e trabalharam comigo.
Que Deus abençoe e que todos continuem 
perseverantes nesta caminhada do Evan-
gelho. A todos os paroquianos de São João 
Paulo II eu desejo todas as bênçãos, já os 
amo e estão todos no meu coração, quero 
conhecer a  todos com todo amor e cari-
nho. Estamos aqui para viver o Evange-
lho, sermos felizes seguindo Jesus.”  

Posse no bairro Poço Rico: 

 No mesmo dia, Padre Laurean-
dro Lima da Silva, foi empossado como 
Administrador da Paróquia Santíssima 
Trindade, no bairro Poço Rico. A celebra-
ção de posse foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Morei-
ra, concelebrada por alguns sacerdotes da 
Arquidiocese, e assistida pelos diáconos 
Sebastião Afonso e Admilson Renato da 
Silva.  Para o Padre Laureandro é mo-
mento de alegria e adaptação, após 7 anos 
de atuação na Paróquia de Nova Era, um 
novo ciclo é iniciado. Ele afirmou, em en-
trevista, sua gratidão a Deus e à Paróquia 
Paróquia São João Paulo II e comentou 
sobre sua nova missão. “Venho traba-
lhar com muita alegria, muita esperança. 
Já queria sinalizar minha grande alegria, 
pois durante os dias que estou aqui rece-
bi carinho, atenção dos paroquianos. Vou 
sempre me empenhar para desenvolver 
um bom trabalho.” 

Posse em Olaria

 A Paróquia Santo Antônio, de 
Olaria (MG), também recebeu seu novo 
pároco, o Padre Tadeu Jesus Vieira, nes-
te dia 05. A Missa de posse foi presidida 
pelo Padre José Crispim Filho, Vigário 
Forâneo da Forania Nossa Senhora das 
Dores. Segundo Padre Tadeu, novas pa-
róquias sempre são desafios, mas ele se 
encontra muito animado e alegre, com o 
novo campo missionário em que irá atuar. 
“Olaria é uma paróquia rural, porém com 
28 comunidades espalhadas. A cidade é 
pequena, a maioria da população está nas 
comunidades rurais, mas com a graça de 
Deus, força de vontade e seguindo o tema 
do nosso Sínodo a gente vai conseguir re-
alizar o trabalho. A expectativa é grande 
com muito trabalho, com muita animação, 
com muita coragem a gente vai chegar até 
o povo e tentar fazer realmente um bom 
trabalho.”

Posse no bairro Bom Pastor: 

No dia 13 de setembro, a Paróquia Bom 
Pastor recebeu uma importante celebra-
ção, fruto da nova etapa do II Sínodo 
Arquidiocesano. Na ocasião, Padre João 

Paulo Teixeira Dias foi empossado Admi-
nistrador Paroquial local. A Santa Missa 
de posse também marcou o encerramento 
do Retiro Espiritual para os Missionários 
Sinodais, pela primeira vez, realizado de 
forma virtual. Com muito ardor e espe-
rança, Padre João Paulo expressou sua sa-
tisfação com seu novo desafio e pontuou 
suas expectativas. “Ao assumir a nova 
missão, quero manifestar o meu desejo de 
seguir os passos do Cristo, o Bom Pastor. 
Ser humildemente um pastor que ama o 
rebanho que lhe foi confiado e que espera 
conhecer cada uma de suas ovelhas e amá-
-las.”

Outras posses no Interior: 

 No  domingo, dia 13 de setem-
bro, 24º Domingo do Tempo Comum, 
foram realizadas mais quatro Missas de 
posse, dando continuidade às transferên-
cias de padres para novas paróquias na 
Arquidiocese de Juiz de Fora, realizadas 
pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira no mês de agosto.
 A primeira celebração aconteceu 
na manhã do domingo, em Santa Bárbara 
do Monte Verde (MG). O Padre Antônio 
do Carmo Silva foi acolhido como pároco 
na Paróquia Santa Bárbara. A Missa foi 
presidida pelo Vigário Forâneo da Forania 
Santa Ana, Padre Jorge Luiz Duarte.
 Padre Antônio comentou sobre 
a nova missão assumida. “A expectativa 
para a nova caminhada é grande, é estar 
com o povo, caminhar com o povo e fazer 
com que, cada dia mais, possa perceber o 
valor da Eucaristia. Ser este elo que leva 
Deus às pessoas.”
 A Paróquia São Sebastião, de 
Maripá de Minas (MG), também recebeu 
seu novo pároco, o Padre Juarez de Sou-
za Menezes, em Celebração Eucarística 
no início da noite. A Missa foi presidida 
pelo Vigário Forâneo da Forania São José, 
Padre Dione César de Oliveira Goulart. 
Padre Juarez em seus agradecimentos ao 
final da Eucaristia disse estar em família 
e definiu com alegria o momento. “É im-
possível pensar um cristão sem fé, sem 
esperança e alegria. É com isso que chego 
nesta comunidade. A responsabilidade é 
grande, mas há no meu coração uma gran-
de vontade de acertar e de trazer para vo-
cês algo bom de Deus. Gratidão a Deus e 
a todos presentes.
 Na Paróquia São Joaquim e 
Sant’Ana da cidade de Santos Dumont 
(MG), tomou posse o novo Administrador 
Paroquial, Padre Felipe de Castro Costa. 
A Celebração foi presidida pelo Vigário 
Forâneo, Padre Elton Adriane de Oliveira.
 Segundo Padre Felipe, a missão 
que inicia agora para pastorear essa nova 
porção do Povo de Deus foi recebida com 

confiança, alegria e fé. “Fui recebido com 
muita alegria e estou aqui com coração 
aberto, disponível para que juntos possa-
mos reacender a chama da fé e da esperan-
ça em Nosso Senhor Jesus. Que o evange-
lho nos convide a vivenciamos a cada dia 
na nossa missão: o perdão.
 No dia 19 de setembro, foi a vez 
do Padre Wellington Guimarães da Silva 
tomar posse na Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição, em Rio Novo (MG). A ce-
lebração foi presidida pelo Chanceler da 
Arquidiocese, Padre Eder Luiz Pereira, e 
contou com a concelebração de padres da 
Forania São Vicente.
 Em um discurso, ao final da ce-
lebração, Padre Wellington falou das ex-
pectativas para assumir sua nova missão e 
lembrou a vida é feita de partidas e chega-
das e pediu o apoio de todos para escrever 
a história da paróquia. “Venho com muita 
humildade para participar da vida de vo-
cês. Espero contribuir para que cada um 
possa se fortalecer mais na fé. Sabemos 
que toda mudança requer de nós muito 
esforço para acolher o novo, isso não só 
da parte do padre que está chegando, mas 
principalmente da comunidade que o aco-
lhe. O medo e o receio também assolam a 
vida de um padre, mas, confiantes na cer-
teza de que estamos para servir, seguimos 
em frente.”
 Já na manhã de domingo, 20 de 
setembro, na cidade de São João Nepomu-
ceno, Padre Cláudio Machado foi empos-
sado como pároco da Paróquia São João 
Nepomuceno e administrador paroquial 
da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de 
Taruaçu (MG). A Celebração Eucarística 
foi presidida pelo Vigário Geral da Ar-
quidiocese de Juiz de Fora, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, e concelebrada pe-
los Padres Leandro de Senna Monaia, Nei 
Angelo Furtado Moura (Paróquia Sagrada 
Família) e Alessandro de Melo (Paróquia 
Santíssima Trindade – Descoberto). Já 
empossado, o presbítero fez um agrade-
cimento especial aos fiéis de suas antigas 
paróquias em Rio Novo e Descoberto. 
Depois se dirigiu aos novos paroquianos: 
“Jesus, em suas pregações e sermões, usa 
imagem simples para os discípulos e o 
povo entenderem, por isso, desejo estar, 
mais uma vez, no meio de vocês de for-
ma simples, sem muitas palavras difíceis 
e complicadas, nem adereços, procurando 
sempre apresentá-los Jesus simples e po-
bre da manjedoura de Belém. O Jesus que 
caminha no meio do povo, principalmen-
te dos mais pobres, acolhendo a todos. O 
Jesus obediente ao Projeto do Pai até às 
ultimas consequências, a morte de cruz; 
mas também o Jesus vitorioso, ressuscita-
do que prometeu estar conosco até o fim 
dos tempos”.

Posses aconteceram em Paróquias de Juiz de Fora e cidades do Interior 
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Carta Apostólica do Papa dedicada a São Jerônimo: a “Biblio-
teca de Cristo”

Papa Francisco:

Resumo: Vatican News

 Foi publicada uma Carta Apos-
tólica do Papa Francisco na memória li-
túrgica de São Jerônimo “Scripturæ Sacræ 
Affectus”, uma homenagem ao Santo no 
XVI centenário da sua morte. Francisco 
inicia a Carta recordando o grande amor 
do Santo pela Sagrada Escritura: “O afeto 
à Sagrada Escritura, um terno e vivo amor 
à Palavra de Deus escrita é a herança que 
São Jerônimo, com a sua vida e as suas 
obras, deixou à Igreja. Tais expressões, ti-
radas da memória litúrgica do Santo,  dão-
-nos uma chave de leitura indispensável 
para conhecermos a sua figura saliente na 
história da Igreja e o seu grande amor a 
Cristo.”

Visão na Quaresma de 375

 Na Introdução do documento, o 
Papa recorda a vida do Santo, seu percur-
so, seus estudos que iniciaram a partir da 
visão, talvez na Quaresma de 375: “Aque-
le episódio da sua vida concorre para a de-
cisão de se dedicar inteiramente a Cristo 
e à sua Palavra, consagrando a sua exis-
tência a tornar as palavras divinas cada 
vez mais acessíveis aos outros, com o seu 
trabalho incansável de tradutor e comenta-
dor,” e afirma: “Colocando-se à escuta na 
Sagrada Escritura, Jerônimo encontra-se a 
si mesmo, encontra o rosto de Deus e o 
dos irmãos, e apura a sua predileção pela 
vida comunitária.”

A chave sapiencial do seu retrato

 “Para uma plena compreensão da 
personalidade de São Jerônimo – explica 

o Papa - é necessário combinar duas di-
mensões caraterísticas da sua existência 
de crente: por um lado, a consagração 
absoluta e rigorosa a Deus, renunciando 
a qualquer satisfação humana por amor 
de Cristo crucificado (cf. 1 Cor 2, 2; Flp 
3, 8.10); por outro, o empenho assíduo 
no estudo, visando exclusivamente uma 
compreensão cada vez maior do mistério 
do Senhor. É precisamente este duplo tes-
temunho, admiravelmente oferecido por 
São Jerônimo, que se propõe como mode-
lo, antes de tudo para os monges, a fim de 
encorajar quem vive de ascese e oração a 
dedicar-se ao labor assíduo da pesquisa e 
do pensamento; e depois para os estudio-
sos, a fim de se recordarem que o conhe-
cimento só é válido religiosamente se esti-
ver fundado no amor exclusivo a Deus, no 
despojamento de toda a ambição e de toda 
a aspiração mundana”.

“A ignorância das Escrituras é igno-
rância de Cristo”

 Recordando o amor do santo pela 
Sagrada Escritura, o Pontífice destaca que 
“nos últimos tempos, os exegetas desco-
briram a genialidade narrativa e poéti-
ca da Bíblia, exaltada precisamente pela 
sua qualidade expressiva; Jerônimo, ao 
contrário, destacava mais, na Escritura, o 
caráter humilde com que Deus se revelou 
expressando-se na natureza áspera e quase 
primitiva da língua hebraica, quando com-
parada com o primor do latim ciceronia-
no, portanto, não é por um gosto estético 
que ele se dedica à Sagrada Escritura, mas 
apenas – como é bem sabido – porque ela 

o leva a conhecer Cristo pois a ignorância 
das Escrituras é ignorância de Cristo”.

Obediência

 “O amor apaixonado de São Je-
rônimo às divinas Escrituras está imbuído 
de obediência: antes de tudo, obediência a 
Deus, que se comunicou em palavras que 
exigem escuta reverente  e, consequente-
mente, obediência também a quantos na 
Igreja representam a tradição interpretati-
va viva da mensagem revelada.”

A Vulgata

 “Mas – lê-se na Carta - para os 
leitores de língua latina, não existia uma 
versão completa da Bíblia na sua língua; 
havia apenas algumas traduções parciais e 
incompletas feitas a partir do grego. Cabe 
a Jerônimo – e, depois dele, aos seus con-
tinuadores – o mérito de ter empreendido 
uma revisão e uma nova tradução de toda 
a Escritura. Tendo começado em Roma, 
com o encorajamento do Papa Dâmaso, 
a revisão dos Evangelhos e dos Salmos, 
depois, já no seu retiro em Belém, lançou-
-se à tradução de todos os livros veterotes-
tamentários diretamente do hebraico; uma 
obra, que se prolongou por vários anos.”

A tradução como inculturação

 “Com esta sua tradução, Jerô-
nimo conseguiu ‘inculturar’ a Bíblia na 
língua e cultura latinas, tornando-se esta 
operação um paradigma permanente para 
a ação missionária da Igreja” . Na verdade 

‘quando uma comunidade acolhe o anún-
cio da salvação, o Espírito Santo fecunda a 
sua cultura com a força transformadora do 
Evangelho, estabelecendo-se, assim, uma 
espécie de circularidade: se a tradução de 
Jerônimo é devedora à língua e à cultura 
dos clássicos latinos, cujos vestígios são 
bem visíveis, por sua vez, ela, com a sua 
linguagem e o seu conteúdo simbólico e 
rico de imagens, tornou-se um elemento 
criador de cultura.”

Biblioteca de Cristo

 Por fim, o Papa faz um apelo: 
“Entre muitos elogios feitos a São Jerôni-
mo pelos seus vindouros, encontra-se este: 
não foi considerado simplesmente um dos 
maiores cultores da ‘biblioteca’ de que se 
nutre o cristianismo ao longo dos tempos, 
a começar pelo tesouro da Sagrada Es-
critura, mas aplica-se-lhe aquilo que ele 
mesmo escreveu sobre Nepociano: ‘Com 
a leitura assídua e a meditação constante, 
fizera do seu coração uma biblioteca de 
Cristo’. Recordando que “Jerônimo não 
poupou esforços para enriquecer a sua 
biblioteca, vendo nela um laboratório in-
dispensável para a compreensão da fé e 
para a vida espiritual; e, nisto, constitui 
um exemplo admirável também para o 
presente”.

 “Verdadeiramente Jerônimo é 

a ‘Biblioteca de Cristo’, uma biblioteca 

perene que, passados dezesseis séculos, 

continua a ensinar-nos o que significa o 

amor de Cristo, um amor inseparável do 

encontro com a sua Palavra”.

MISSA NA CATEDRAL CELEBRA OS 99 ANOS DA LEGIÃO DE MARIA

 No dia 06 de setembro, a Ca-
tedral Metropolitana de Juiz de Fora re-
cebeu a Legião de Maria para celebrar a 
Santa Missa em ação de graças por seu 
aniversário.  A Eucaristia presidida pelo 
Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil An-
tônio Moreira, marcou a abertura do cen-
tenário de existência do grupo.
 Logo no início da celebração, 
Dom Gil apresentou esta intenção espe-
cial e explicou como a Legião de Maria 
trabalha para o Reino dos Céus. “Ela é 
uma associação de leigos católicos, fun-
dada na Irlanda, por Frank Duff, com 
nomes que o exército romano usou na 
antiguidade, pois a legião é o exercito de 

Maria, que vive com as armas do amor e 
com a coragem de Maria. Seu objetivo é 
levar conforto espiritual às pessoas.”
 Na homilia, o Pastor falou da mi-
sericórdia e caridade expressos no evan-
gelho do dia. Ele explicou que o dever da 
caridade, da correção fraterna é ajudar o 
irmão no combater ao mal e pediu a todos 
que pratiquem esta forma de caridade.
 Destacou também a promessa 
feita por Jesus, afirmando que é na igreja 
que Ele fica mais próximo de nós. “O lu-
gar privilegiado de Jesus estar é a liturgia. 
Na Missa, Jesus está de forma perfeita, 
seja pela palavra, pela oração, pela Euca-

ristia. Nós podemos recebê-lo na palma 
da mão, podemos leva-lo ao nosso cora-
ção. ‘Eis que estarei convosco!’ ”.
 Dom Gil lembrou que a miseri-
córdia de Deus é infinita. “Mesmo quando 
a gente é fraco, peca, Jesus não nos des-
preza, nos dá oportunidade de nos recon-
ciliar. Dá o sacramento da penitência para 
recomeçarmos”, afirmou ele, pedindo a 
todos que não desistam do caminho dos 
céus.
 Encerrando o momento, o pastor 
não pode deixar de recordar o tema do 
mês. A Igreja no Brasil comemora em se-
tembro o Mês da Bíblia fundamentando-

-se no livro do Deuteronômio, tem como 
lema “Abre tua mão para o teu irmão” (Dt 
15,11). “Este lema nos remete à segunda 
leitura. O lema do mês da Bíblia é a ma-
neira de vivermos o principal da Sagrada 
Escritura: o amor; pois, a Bíblia existe 
para nos ensinar a amar .” 
 Na cidade de Juiz de Fora, a Le-
gião de Maria foi instalada em 1955, pelo 
sacerdote redentorista Padre Jaime Sno-
ek, sendo o primeiro grupo formado na 
Paróquia Nossa Senhora da Glória, desde 
então segue atuante. Diversos fiéis marca-
ram presença na Catedral para comemo-
rar os 99 anos de existência no mundo.

Posses aconteceram em Paróquias de Juiz de Fora e cidades do Interior 
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Homenagem Especial  DOM PEDRO CUNHA CRUZ
 Bispo Diocesano da Campanha - MG

 Dom Pedro Cunha Cruz nasceu na cidade do Rio 
de Janeiro aos 16 de junho de 1964. De 1987 a 1990 fez 
seus estudos de Filosofia na Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro e a faculdade de Teologia, na PUC-Rio, entre os 
anos de 1986 a 1990. Em Roma, obteve a pós graduação em 
Teologia Moral na Pontifícia Universidade Gregoriana e a 
pós em Filosofia na Pontifícia Universidade Santa Cruz, de 
1993 a 1996.
 Aos 04 de agosto de 1990 recebeu a ordenação 
presbiteral. No mesmo ano foi Vigário Paroquial da Paró-
quia Cristo Operário e Santo Cura d’Ars. No ano seguinte, 
foi Pároco da Paróquia São Francisco de Assis. De 1991 a 
1993 foi Diretor dos Estudantes no Seminário São José. Até 
1998 foi pároco da Paróquia Santa Teresa de Jesus; a partir 
desse ano, foi pároco da paróquia Santa Rita de Cássia no 
centro histórico do Rio. Ainda foi professor de Filosofia na 

PUC-Rio e Diretor da Faculdade Eclesiástica de Filosofia 
João Paulo II, na Arquidiocese do Rio de Janeiro.
 Aos 24 de novembro de 2010, foi nomeado pelo 
Papa Bento XVI como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
São Sebastião do Rio de Janeiro. Recebeu a ordenação epis-
copal aos 05 de fevereiro de 2011.
 Na Arquidiocese do Rio de Janeiro tem exercido 
os seguintes encargos: Vigário Geral; animador do Vicaria-
to Episcopal Leopoldina e Urbano, Iniciação Cristã e Cate-
quese; Escola de Fé e Política; Liturgia; Música Sacra; Arte 
Sacra; das Pastorais Sociais; Curso de Doutrina Social da 
Igreja; da Pastoral Vocacional; Seminário Arquidiocesano; 
Comissão de Ordem e Ministérios; Professor do Seminário 
São José e da PUC-Rio. Em 20 de maio de 2015 foi no-
meado pelo Papa Francisco Bispo Coadjutor da Diocese da 
Campanha - MG. 

 Aconteceu entre os 
dias 7 e 13 de setembro, o Re-
tiro Espiritual para os Missioná-
rios Sinodais. O evento, previs-
to inicialmente para agosto, não 
pôde ser realizado por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
e está acontecendo de maneira 
virtual através do WhatsApp.
 A Comissão do 2º Sí-
nodo Arquidiocesano encami-
nhou vídeos de reflexão pelo 
aplicativo de mensagens. O 
conteúdo foi enviado para sacer-
dotes e missionários de Juiz de 
Fora e do interior.
 O vídeo de abertura foi 
iniciado pelo Arcebispo Metro-
politano de Juiz de Fora, Dom 
Gil Antônio Moreira, que fez 
a oração do Sínodo e pediu ao 
Pai as luzes do Divino Espírito 
Santo sobre aqueles que partici-
param do momento formativo e 
de espiritualidade. Em seguida, 
o Assessor Espiritual do 2º Sí-
nodo, Padre Geraldo Dondici 
Vieira, ressaltou o objetivo do 
compromisso on-line. “Que este 
retiro seja para você, missioná-
rio e missionária sinodal, um 
momento de fortalecimento, de 
renovação do seu ‘sim’ a Jesus 
Cristo e a este caminho pastoral 
da nossa Igreja.”
 O sacerdote também 
falou sobre a realização da ini-
ciativa pastoral em meio à pan-

demia. “Dom Gil Antônio, com 
toda a comissão sinodal, temos 
trabalhado para que este tempo 
nos faça crescer na fé e que o 
nosso Sínodo dê frutos de amor, 
de esperança, de alegria e de 
paz. Vivemos tempos difíceis 
mesmo; é um deserto que atra-
vessamos, mas estamos experi-
mentando, em primeiro lugar, 
a presença de Jesus conosco e 
também muitos caminhos pasto-
rais têm sido abertos nesse mo-
mento de pandemia.” A missa 
de encerramento aconteceu no 
dia 13 de setembro, na Paróquia 
Bom Pastor. A Eucaristia foi 
presidida por Dom Gil, conce-
lebrada por alguns sacerdotes da 
Arquidiocese e assistida pelos 
diáconos Adelmo Resende de 
Carvalho e Jorge Luís Lopes dos 
Santos, foi também concelebra-
da pelo Padre Geraldo Martins, 
da Paróquia de São João Batista, 
de Viçosa (MG), cidade natal do 
Padre João Paulo.

 Ao final da Santa Mis-

sa, ele chamou os Padres Eve-

raldo José Sales Borges e Pa-

dre Vanderlei Santos de Sousa, 

CSsR., Coordenador Comissão 

do II Sínodo e Secretário, res-

pectivamente, para falarem so-

bre a experiência do Retiro Es-

piritual Sinodal. 

MISSIONÁRIOS SINODAIS PARTICIPAM DE 
RETIRO SINODAL VIRTUAL

 No dia 27 de setembro último foi ce-
lebrada, na Catedral Metropolitana, a Missa do 
26º Domingo do Tempo Comum. A Eucaristia 
foi marcada por reunir a celebração do domingo 
dedicado à Bíblia, à memória de São Vicente de 
Paulo e ao Dia Nacional dos Vicentinos. Foi pre-
sidida por Dom Gil Antônio Moreira, concelebra da 
pelos Padres José de Anchieta Moura Lima, Admi-
nistrador Paroquial da Catedral, e pelo Pa dre Luiz 
Duque Lima e assistida por Diáconos Permanentes, 
entre eles o Diácono Jorge Luis Lo pes dos Santos, 
Assessor Espiritual do Conselho Metropolitano de 
Juiz de Fora (CMJF) da Socie dade de São Vicente 
de Paulo (SSVP).
 Logo no início da celebração, Dom Gil 
acolheu a todos, em especial aos Vicentinos que 
atuam em Juiz de Fora e que estiveram presentes 
na Catedral, e falou da sua satisfação com as co-
memorações do dia. “Coincidiu o lema do mês da 
Bíblia, ‘Abre tua mão para o teu irmão’ (Dt 15,11), 
com o dia de São Vicente, que é o dia da Caridade. 
”
 Na homilia, o Arcebispo reafirmou a pro-
vidência de Deus, ao apontar as leituras como au-
xílio para entender as comemorações. Ele des tacou 
a importância da humildade e confiança na mise-
ricórdia, assim como São Vicente possuía e falou 
também sobre a Palavra de Deus e da ne cessidade 

de colocá-la em prática. “A Bíblia nos ensina a 
amar a Deus e ao próximo. São Vicente encarnou 
na sua vida o amor ao próximo de uma forma bas-
tante evidente e até extraordinária. Foi um gran-
de padre da caridade. Amar só de cora ção é muito 
pouco. A gente tem que amar “com as mãos”, por 
isso, o livro de Deuteronômio diz: ‘Abre a tua mão 
ao teu irmão’. Esse é o lema do mês da Bíblia deste 
ano. Houve muita relação, providência de Deus, do 
tema do mês e o dia de São Vicente.”
 Dom Gil ainda explicou que a escolha de 
setembro como mês da Bíblia se deve à Memória 
litúrgica de  São Jerônimo, celebrado no dia 30 do 
corrente mês. “Ele foi um grande tradutor da Bí-
blia, verendo das  línguas originais para o latim, 
idioma mais conhecido pelo povo da época. Esse 
dia da Bíblia, celebrado no último domingo do 
mês, é muito importante para todos nós”. Na oca-
sião, anunciou que, na quarta-feira (30) seguinte, 
a Arquidiocese realizará uma live sobre o livro de 
Deuteronômio que será explicado por dois profes-
sores.
 Ao final da celebração, Padre Anchieta 
agradeceu a presença dos que representaram tantas 
conferências e saudou com palmas o trabalho dos 
Vicentinos. Na sequência, confrades e consórcias 
foram convidados a se apresentarem no altar para 
cantar o hino a São Vicente e receberem a bênção.

CELEBRAÇÃO NA CATEDRAL MARCA DIA DA BÍBLIA E 
DE SÃO VICENTE DE PAULO


