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GRANDE DOM 

Graças a Deus, recebemos nesta tarde de domingo, 17 de janeiro, a benfazeja 
notícia da liberação da Anvisa para se iniciar, no Brasil, a vacinação contra 
COVID 19. 

É uma grande vitória, uma enorme bênção de Nosso Senhor!  

O Cordeiro de Deus apontado na Liturgia de hoje pelo São João Batista, o 
Precursor, mais uma vez nos socorre contra os males que nos ameaçam. 

Bendito seja Deus para sempre! 

Não deixarei de recordar o apelo da Igreja, representada pelo Papa, no sentido de 
todos se apresentarem, a seu tempo, para a vacinação. Esta atitude se traduz 
num ato de proteção a cada um e ao mesmo tempo num gesto de caridade para 
com todos, uma vez que, vacinados, não transmitiremos o vírus para os outros. 

Recordo também, que o fato de ser vacinado não significa o abandono dos 
rigorosos cuidados com o uso de máscaras, de álcool gel, de tapetes químicos, 
de aferição de temperatura em nossas repartições.  

Em relação às nossas paróquias, e todos mais setores de nossa Arquidiocese, 
solicito aos Reverendíssimos Padres que continuem com tais cuidados e 
prossigam na segura orientação de nosso povo a respeito destas medidas, como 
temos feito de forma exemplar no meio social desde o começo da pandemia.  

Manifestamos nossos cumprimentos aos Governos Federal, Estadual e Municipal, 
independe de posições políticas, ou ideologias diversas, por essa conquista 
unânime para a vitória final contra a guerra sanitária que estamos vivendo no 
momento, e garantimos nossa parceria nesta nobre tarefa de conscientização a 
respeito da urgente vacinação. 

Louvemos a Deus que, nesta semana em que a Mãe Igreja faz memória de São 
Sebastião, Padroeiro contra a peste e contra a guerra, nos concede esta graça no 
Brasil. É uma feliz coincidência, é uma dadivosa providência. 

Nossa Senhora Aparecida nos ampare neste novo momento nacional. 

Envio a toda minha bênção, com o coração alegre por este fato histórico e 
abençoado. 

Dom Gil Antonio Moreira 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora 

Juiz de Fora, 17 de janeiro de 2021. 


