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Bispo da Diocese Paraense, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, 

OFM, presidiu Missa de Ordenação Diaconal, que foi concelebrada 

pelo Arcebispo Dom Gil Antônio Moreira, pelo Reitor do Seminário 

Arquidiocesano Santo Antônio, Monsenhor Luiz Carlos de Paula e 
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Missa aconteceu na Matriz Nossa Senhora de Fátima, bairro Barbosa Lage
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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

NOVEMBRO: MÊS DO DIZIMO 
Padre Antônio Camilo de Paiva 

 Quando falamos em dízimo, vem sempre os pro-
testantes em nossas mentes, no entanto a palavra remonta 
de tempos antigos, antes mesmo de Cristo. Segundo a 
grande enciclopédia digital Wikipédia, “Dízimo significa 
a décima parte, é uma contribuição financeira para ajudar 
organizações religiosas judaicas e algumas denominações 
cristãs. Apesar de atualmente estar associada à religião, 
muitos reis na Antiguidade exigiam o dízimo de seus po-
vos.” 
 Alguns católicos estudiosos desse assunto estabe-
lecem mandamentos para o mesmo. Encontram-se citações 
pertinentes para esse mês: 

1 - Sou dizimista porque amo a Deus e amo o meu próxi-
mo (II Cor 9,7)
2- Sou dizimista porque reconheço que tudo recebo de 
Deus (Salmo 23; I Cor 4,7)
3- Sou dizimista porque minha gratidão a Deus me leva a 
devolver um pouco do muito que recebo. (Lc 17,11-19).
4- Sou dizimista porque aceito como palavra de Deus o 
que leio na Bíblia (Ml 3,10; Lc 21,14)
5- Sou dizimista porque creio e confio em Deus Pai (Mt 
6,25-31)
6- Sou dizimista porque o ato de partilha irá matando o 
meu egoísmo (Lc 12,16-21; I Pd 4:8)
7- Sou dizimista porque creio na vida cristã em comunida-
de (Mt 18,20)
8- Sou dizimista porque Deus, o único pai rico, não quer 
ninguém passando necessidade (Mt 25,40)
9- Sou dizimista porque gosto de viver em liberdade e 
alegria (Jo 14,1-5; Mateus 25:34)
10- Sou dizimista porque quero ver minha comunidade 
crescer e minha Igreja testemunhar o Evangelho de Jesus 
no mundo inteiro (Mt 28,19-20; Mc 16,15)

 As passagens bíblicas são abundantes sobre o 
Dízimo, mas Jesus não reduz o Dizimo a “imposto” ou a 
“tributo”. Dízimo é bem mais do que isso: é um conjunto 
de atitudes - incluindo dar o dinheiro, mas não numa atitu-
de de pagamente ou de troca com Deus, mas de gratidão e 
de generosidade. Ser dizimista passa por várias dimensões 
do ser humano. 
 Jesus quando fala do Dizimo, fala de, pelo menos, 
duas dimensões: “Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! 
Pagais o dízimo da hortelã, da erva-doce e do cominho e 
desprezais os preceitos mais importantes da Lei: a justiça, 
a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar 
em primeiro lugar sem, contudo, deixar o restante” Mt 
23,23).

DIRETÓRIO ADMINISTRATIVO 2020 TRAZ ADEQUAÇÕES 
AO DIREITO CANÔNICO E ÀS LEIS DO ESTADO

 A Arquidiocese 
de Juiz de Fora divulgou, 
nas últimas semanas, seu 
Diretório Administrativo 
2020, fruto de dois anos de 
trabalho de uma Comissão 
designada para estudo, 
revisão e nova redação 
do documento anterior, 
promulgado em 2013. Os 
pontos aperfeiçoados fo-
ram apontados durante as 
revisões do I Sínodo Ar-
quidiocesano, realizadas 
de 2015 a 2018 e subme-
tidos ao parecer do Colé-

gio dos Consultores e do 
Conselho Arquidiocesano 
de Assuntos Econômicos.
“A preocupação de ade-
quar as normas, seja ao 
Direito Canônico, seja às 
leis do Estado, resultou 
num roteiro importante 
para os gestores e cola-
boradores nos diversos 
âmbitos de nossa Igreja, 
no sentido de primar pela 
transparência, lisura e le-
aldade na administração 
dos bens materiais perten-
centes à comunidade dos 

fiéis,” afirmou o Arcebis-
po Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira, na 
apresentação do novo Di-
retório.
 O documento, di-
vidido em nove capítulos, 
considera as últimas mo-
dificações na legislação 
brasileira no que diz res-
peito à gestão de bens e re-
formas trabalhistas, além 
de trazer esclarecimentos 
práticos sobre outros pon-
tos. Entre os tópicos abor-
dados, estão o Conselho 

Paroquial para Assuntos 
Econômicos (CPAE), os 
Clérigos, a Contabilidade, 
os Recursos Humanos e 
os Bens das comunidades. 
“Se bem aplicado, será um 
excelente instrumento no 
exercício da fiel adminis-
tração de nossas paróquias 
e da Mitra Arquidiocesa-
na”, aponta Dom Gil.
 O Diretório Ad-
ministrativo 2020 está dis-
ponível na Tesouraria da 
Cúria Metropolitana, onde 
pode ser adquirido pelas 
paróquias de nossa Igreja 
Particular.

VICENTINOS E PARÓQUIA DE BENFICA REALIZAM AÇÕES COM 
POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL

 No último do-
mingo, dia 15 de novem-
bro, a Igreja celebrou o 4° 
Dia Mundial dos Pobres. 
Em virtude disso, a Ação 
Missionária Vicentina es-
teve na Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, 
em Benfica, oferecendo 
diversas atividades para a 
população em situação de 
rua e diversas famílias em 
situação de vulnerabilida-
de social.
 Foram ofereci-
dos não só serviços que 
alimentam o corpo e o 
espírito, cortes de cabe-
lo, barba, banhos, roupas, 
alimentos, mas também 

orações e até confissão. 
“Foi um dia agradável, 
oferecendo algo material 
e também a espiritualida-
de. Há propostas para que 
façamos também estas 
atividades várias vezes 
a cada 15 dias. Dando 
uma condição mais dig-
na a essas pessoas com o 
trabalho de ouvi-las. Um 
de nossos padres, pôde 
atender confissão de um 
dos irmãos de rua”, expli-
cou o pároco da Paróquia 
Nossa Senhora da Con-
ceição, Padre Luiz Eduar-
do de Ávila.
 O Trailer Banho 
Solidário Vicentino foi 

um dos principais atra-
tivos. Com esse atendi-
mento, o projeto que dá, 
além do banho, roupa 
nova (incluindo roupas 
íntimas), kits de higiene 
(com shampoo, condicio-
nador, sabonete, escova 
de dentes, creme dental, 
absorvente para mulhe-
res e produtos para fazer 
a barba para os homens), 
alcançou a marca de 257 
banhos ofertados.
 Animado com 
a parceria e o realizado 
no domingo, o Confra-
de Vanderson Magalhães 
afirmou sua satisfação. 

“Foi uma manhã muito 
bonita, de acolhimento de 
escuta. Fomos muito bem 
acolhidos na paróquia, 
com mensagens de fé e 
de ânimo. Nós ficamos de 
retornar a cada 15 dias. 
Nós já temos um ponto na 
praça de Benfica e agora 
nós estaremos na paró-
quia para dar uma atenção 
e um atendimento a esses 
nossos irmãos.”
 A Paróquia Nos-
sa Senhora da Conceição 
fica localizada na Rua 
Tomé de Souza, 195 – 
Benfica.

A Igreja celebra, por iniciativa do Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres, no domingo anterior à Solenidade de Cristo Rei.



FOLHA MISSIONÁRIA   3  

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

Amar a Deus sobre todas as coisas e               
   ao próximo como a ti mesmo

 O Mês Missionário neste ano de 
2020, com seu lema “Eis-me aqui, envia-
-me” (Is 6,8), encerrou-se com a mensa-
gem central da pregação de Jesus: a lei 
suprema do amor.
 Procurado pelos fariseus que 
quiseram pô-Lo à prova, Lhe fizeram 
uma pergunta: Qual é o maior dos man-
damentos? (Mt 22, 36). Para representar o 
grupo, escolheram um Doutor da Lei, por-
tanto um perito em Sagrada Escritura para 
propor a questão, pronto para surpreender 
o jovem Jesus em algum deslize. Mas, 
quem ficará surpreendido é mesmo o pe-
rito e todo o grupo dos intrigantes eternos 
de Cristo, os fariseus.
 Ele responde com estas palavras: 
Amarás o Senhor teu Deus de todo o cora-
ção, de toda a alma e de todo o teu enten-
dimento. Este é maior e o primeiro man-
damento. O Segundo é semelhante a esse: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Toda a Lei e os profetas dependem destes 

dois mandamentos (Mt 22, 37-30).
 Os judeus tinham muitos man-
damentos. Um estudioso da Sagrada Es-
critura individualizou 613 mandamentos 
no Antigo Testamento, sendo 365 proi-
bições e 248 preceitos positivos. Neste 
emaranhado de leis, certamente haveria 
divergências em interpretar quais seriam 
os mais importantes. Porém, o amor a 
Deus em primeiro lugar era indubitável. 
Ele constitui a Shemá, o versículo que 
todo judeu repetia, todos os dias, de ma-
nhã e de tarde: Escuta Israel: o Senhor é 
teu Deus… Jesus estava citando Deutero-
nômio 5, 6, mas ajuntando outro manda-
mento escrito no livro do Levítico, 19,18: 
Amarás o teu próximo…, demonstrando 
que, na realidade, não pode haver um pri-
vilégio de um em prejuízo do outro.
 É assim o amor que Deus criou. 
Ele nos criou para amar e ser amados. 
Criou-nos à Sua semelhança, pois o Pai 
também existe para amar e ser amado. O 

ser humano definido na escolástica me-
dieval, baseado na filosofia aristotélica, 
como apenas um ‘animal racional’, na 
idade atual, inclusive na antropologia do 
Concílio Vaticano II, recebe uma defini-
ção mais ampla e mais calorosa: ele é um 
ser eminentemente relacional. Existe para 
amar e ser amado.
 Daí podemos tirar a primeira 
conclusão: o mundo precisa se organizar 
sobre as bases da lei do amor. Hoje pode-
mos verificar dois grandes grupos: o ver-
ticalismo de alguns e o horizontalismo de 
outros. Segundo o mandamento de Jesus, 
é impossível essa dicotomia, causando 
ela prejuízos antropológicos irreparáveis. 
Para Cristo, é impossível amar a Deus 
sem amar ao próximo, e nem é verdadeiro 
amor a atenção ao próximo sem o amor a 
Deus. Por isso São João vai dizer: quem 
diz que ama a Deus e não ama seu irmão é 
um mentiroso (I Jo 4, 20-21).
 Na construção de um mundo 

novo, os cristãos, sobretudo, defenderão 
estes dois importantes elementos insepa-
ráveis. Construir uma sociedade justa sem 
Deus é impossível. Fixar-se no verticalis-
mo, pretendo amá-Lo sem amar concre-
tamente ao próximo, resultará num amor 
defeituoso, enganoso, uma vez que se 
distancia do próprio Criador. O caminho 
mais curto, mais certeiro, mais belo para 
amar a Deus passa pelo coração do irmão.
 Mas o que é o amor ao próxi-
mo para Cristo? Há muitas respostas 
nos santos evangelhos, como a parábola 
do Bom Samaritano, os milagres em fa-
vor dos mais sofredores, o mandamento 
novo dado nas vésperas da sua morte, e 
a descrição do juízo final do capítulo 25 
de São Mateus: tive fome e me destes de 
comer…
 Eis aí o sentido exato da missão 
para qualquer missionário: o anúncio de 
Jesus Cristo, ícone do amor a Deus e ao 
próximo.

CLERO AVALIA PRIMEIRO RETIRO ESPIRITUAL NO FORMATO ON-LINE

 Terminou, na manhã desta sexta-
-feira, 20 de novembro, o Retiro Espiritual 
do Clero para a segunda turma de padres 
da Arquidiocese de Juiz de Fora. O en-
contro, que deveria ter sido realizado em 
julho, foi adiado por conta da pandemia de 
Covid-19 e acabou acontecendo em for-
mato inédito: desde a segunda-feira (16), 
os participantes reuniram-se diariamente 
através da plataforma Google Meet, cada 
um de sua casa ou em grupos de dois ou 
três.
 As reflexões foram propostas 
pelo Bispo Auxiliar de São Paulo (SP), 
Dom Carlos Lema Garcia e acompanha-
das pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz 
de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, por 
Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, 
Arcebispo Emérito de Sorocaba (SP) e por 
cerca de 40 sacerdotes. Foram abordados 
temas fundamentais na vida dos presbíte-
ros, como a vocação e os compromissos 
sacerdotais, a vida eterna, a fraternidade 
no presbitério, a vida de oração, o celiba-
to e a Eucaristia. “Jesus Cristo é o centro 
da vida do sacerdote, que atua in persona 
Christi capitis, como diz o Concílio Vati-
cano II; ele atua na pessoa de Cristo Cabe-
ça do Seu corpo místico. O sacerdote tem 
a sua identidade no próprio Jesus Cristo,” 
apontou o pregador.
 Dom Carlos, que conduziu pela 
primeira vez um retiro virtual, disse que 
foi um aprendizado para experiências futu-

ras. “Nós, na medida do possível, fizemos 
o que deveríamos ter feito se fosse o retiro 
presencial. Foi interessante porque, graças 
a estarem todos conectados, havia uma in-
teração muito contínua. Além disso, nós 
tivemos a oportunidade de ver os rostos 
dos padres e seus nomes, que sempre apa-
recem na tela do computador. É uma for-
ma também de ter um contato pessoal com 
cada um”, contou. Por fim, o palestrante 
indicou a importância do retiro espiritual 
no contexto sinodal que vive a Igreja Par-
ticular de Juiz de Fora. “Quando fazemos 
um Sínodo, somos chamados a reavaliar 
a nossa missão como membros da Igreja, 
como sacerdotes de Jesus Cristo; reavaliar 
a nossa postura em relação à pastoral, em 
relação à acolhida das pessoas e ao nosso 
ministério sacerdotal”, finalizou.
 Dom Gil comemorou o sucesso 
do evento on-line, resultado que também 
foi alcançado através da colaboração de 
Dom Carlos Lema. “Todos ficaram encan-
tados com suas pregações: profundidade, 
praticidade, muita orientação espiritual 
para cada padre, recordando as grandes 
verdades da Igreja a respeito da fé, sa-
cerdócio, doutrina. Foi uma recordação 
das grandes verdades que nos encheram 
o coração”. Para o Arcebispo, o formato 
virtual tem pontos positivos e negativos. 
“Claro que a forma presencial seria me-
lhor, já que reuniria a comunidade dos pa-
dres, mas a virtual também tem seus valo-

res muito importantes. O que eu observei, 
por exemplo, foi que pouca gente faltava a 
alguma palestra. Normalmente todos esta-
vam presentes no começo e permaneciam 
firmes até o fim”.
 Além das reflexões propostas por 
Dom Carlos Lema, os sacerdotes realiza-
ram diariamente a recitação do Santo Ter-
ço, do Ofício das Leituras, Laudes, Hora 
Nona, Vésperas e Completas, participa-
ram de atos de piedade e de celebração co-
munitária da Penitência, além de adoração 
ao Santíssimo Sacramento.
 O Padre Fabrício Francisco de 
Oliveira, Administrador da Paróquia São 
Sebastião de Senador Cortes (MG), ressal-
tou a interação entre os padres e a qualidade 
das palestras. “Foi uma experiência nova, 
um pouco diferente. Pudemos nos rever e, 
assim, rezarmos juntos neste encontro. As 
palestras foram magnificas. Dom Carlos 
Lema pontuou bastante o compromisso 
do sacerdote segundo a Doutrina Católica, 
pedindo que nós não nos desanimássemos 
nessa nossa caminhada de fé, de minis-
tros ordenados, sendo realmente pastores 
conscientes do compromisso para com o 
povo.”
 O Administrador da Paróquia São 
Joaquim e Sant’Ana de Santos Dumont 
(MG), Padre Felipe de Castro Costa, tam-
bém falou dos principais pontos abordados 
durante o retiro. “Dom Carlos trouxe pala-
vras inspiradoras para o nosso sacerdócio 

e para a nossa convivência presbiteral en-
quanto irmãos padres. Trouxe-nos também 
palavras de incentivo para reanimarmos a 
nossa fé no Cristo Ressuscitado e para, 
assim, realizarmos com alegria os nossos 
trabalhos pastorais e missionários”.
 Já o Padre José Cisneiro Sea-
bra Ramos, Pároco Solidário da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima do Bairro Santa 
Cruz, em Juiz de Fora, falou da ótima or-
ganização do retiro, mas pontuou que nada 
substitui o encontro presencial. “Precisa-
mos agradecer a Deus por este momento 
especial que faz parte da nossa vida de 
padre. Eu vi que foi muito bem organiza-
do, com uma colaboração muito grande 
de todos os padres, na divisão de tarefas e 
participa ção. É melhor fazer on-line do 
que ficar sem fazer o retiro, mas o fato de 
ficar no seu ambiente habitual traz alguma 
dificuldade. Saindo dali conseguimos nos 
concentrar e rezar melhor.”
 Assim como ocorreu em feve-
reiro, com a primeira metade do Clero 
juiz-forano, o Retiro Espiritual Anual se-
ria realizado no Ceflã, que foi adaptado e 
preparado para receber os sacerdotes com 
segurança. Contudo, apesar de toda essa 
reestruturação, alguns médicos aconselha-
ram que as atividades fossem realizadas a 
distância.

Retiro do Clero precisou acontecer de forma online como prevenção contra o covid-19 
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PADRE DE JUIZ DE FORA REÚNE, EM TRÊS LIVROS, TEMAS DIVULGADOS PELO JORNAL “O LAMPADÁRIO”

 A Arquidiocese de Juiz de Fora 
se prepara para celebrar, daqui a pouco 
mais de três anos, o centenário de criação 
da Diocese. Nossa Igreja Particular foi 
criada através da Bula Pontifícia “Ad Sa-
crosancti Apostolatus Officium”, do Papa 
Pio XI, em 1º de fevereiro de 1924, e teve 
Dom Justino José de Santana como seu 
primeiro Bispo.
 Dom Justino governou a Diocese 
de Juiz de Fora durante 33 anos, mais pre-
cisamente até sua morte, em 9 de junho de 
1958. Durante esse tempo, ele foi respon-
sável pela fundação de quatro importantes 
obras: o Seminário Santo Antônio, órgão 
formador dos futuros presbíteros; o Patro-
nato São José, que amparava as crianças 
mais pobres; a Catedral de Santo Antônio, 
Igreja-mãe de toda a Diocese; e o jornal 
“O Lampadário”, instrumento de evange-
lização e grande divulgador de notícias.
 A Catedral e o Patronato São 
José são tema de um livro publicado no 
fim do ano passado pelo Padre Luís Antô-
nio Baldi Fávero. Para tal, o sacerdote lan-
çou mão justamente do veículo de comu-
nicação onde está relatada toda a história 
da Igreja de Juiz de Fora de 1º de março de 
1926 a 29 de dezembro de 1968. As notí-
cias publicadas no Lampadário instigaram 
ainda a edição de outras duas obras pelo 
presbítero: uma sobre três importantes re-
ligiosos do clero de nossa Igreja Particular 
– Dom Othon Mota, Monsenhor Marciano 
Bernardes da Fonseca e Padre Rui Nunes 
Vale – e outra com a reprodução de todas 

as poesias divulgadas durante o período 
pesquisado.
 Por opção de Padre Luisinho, os 
livros não são comercializados, mas estão 
disponíveis para consulta em três espaços 
de Juiz de Fora: o Arquivo Histórico Ar-
quidiocesano, que fica no prédio da Cúria 
Metropolitana; a Biblioteca do Seminário 
Santo Antônio; e a Biblioteca Redentoris-
ta, anexa à Igreja da Glória. Além disso, as 
obras podem ser baixadas através do site 
da Arquidiocese.
 Vale ressaltar ainda que o Semi-
nário Maior de nossa Arquidiocese já ha-
via sido tema de um livro publicado pelo 
padre, datado de 2016.

Volume 1: “O Clero”

 Os livros publicados em 2019 
são fruto de uma pesquisa de três anos 
e meio. O ambicioso trabalho, segundo 
Padre Luisinho, teve início com a inves-
tigação sobre Padre Rui e culminou em 
estudos sobre Dom Othon e Monsenhor 
Marciano, ambos com processo de beatifi-
cação e canonização sendo analisados pela 
Santa Sé.
 Dom Othon Motta foi Bispo Au-
xiliar de Dom Justino José de Santana de 
1953 a 1956 e, de acordo com Padre Luisi-
nho, “foi um presente para todo o povo de 
Deus. Não media esforços para evangeli-
zar e era verdadeiramente um pastor junto 
dos diocesanos.” A pesquisa teve o objeti-
vo de acrescentar elementos ao processo 

de canonização do religioso.
 Esse também foi o intuito do 
estudo sobre Monsenhor Marciano, que 
esteve à frente da Paróquia Santa Rita de 
Cássia, em Santa Rita de Jacutinga (MG), 
por 59 anos. Em 2011, Dom Gil Antônio 
Moreira, concedeu autorização para a 
abertura dos trabalhos preliminares para 
seu processo de beatificação e canoniza-
ção. Em janeiro de 2014, a Santa Sé co-
municou que a causa poderia ser levada a 
efeito, dando prosseguimento aos traba-
lhos de estudo e divulgação dos fatos re-
ferentes ao Padrinho Vigário, inclusive de 
graças e milagres que ele teria realizado.
 Os relatos sobre Padre Rui, por 
sua vez, vêm de um grande carinho ali-
mentado por Padre Luisinho. “Tive o 
prazer e a alegria de encontrar-me com 
Padre Rui poucas vezes em minha vida. 
Era um homem baixo, franzino, magro, 
pequenino, mas de coração imenso. […] 
Este homem fez a opção radical pela po-
breza, demonstrando que seu coração era 
dado aos homens como forma de amor a 
Jesus Cristo”, afirma o autor do livro em 
sua apresentação.

Volume 2: “Construções – Catedral e 
Patronato São José”

Os relatos sobre a Catedral também nasce-
ram da pesquisa sobre Padre Rui, que foi 
o Secretário da Comissão Diocesana para 
a construção do templo religioso. Sendo 
ainda o Redator-chefe d’O Lampadário, 

escreveu, nos anos de 1940 e 1941, artigos 
sobre as obras, sendo sucedido pelo Cône-
go Isnard da Gama.
 No mesmo livro, Padre Luisinho 
expõe toda a história do Patronato São 
José, cuja trajetória está descrita no jornal 
diocesano. A instituição, erigida por Dom 
Justino, foi construída junto ao Seminá-
rio Santo Antônio e acolhia internamente 
meninos carentes, oferecendo formação 
integral. “Ao correr os olhos em cada fra-
se ou imagem, [você] irá percebendo o 
valor desse grande tesouro diocesano e o 
que representou para a sua época”, afirma 
o sacerdote na introdução dessa parte do 
estudo.

Volume 3: “Poesias”

 “Diante do ‘O Lampadário’, em 
muitas pesquisas realizadas por ser pes-
quisador, deparei com muitas poesias e es-
critos de cunho poético. Comecei a folhear 
o semanário e lia uma poesia aqui e outra 
ali. Na sensibilidade, percebi o grande va-
lor daqueles escritos”, conta Padre Luisi-
nho na abertura do último volume lançado 
em 2019.
 Voltado especialmente para 
aqueles que, assim como ele, são amantes 
de poesias, a obra traz mais de 480 pági-
nas de textos de autores conhecidos, como 
Castro Alves, além de sacerdotes e leigos 
da época.

PASTORAL CATEQUÉTICA DISPONIBILIZA MATERIAIS DE APOIO PARA CATEQUISTAS

 Em sintonia com os direciona-
mentos da nova fase do II Sínodo Arqui-
diocesano, a Coordenação Arquidioce-
sana de Catequese está oferecendo um 
subsídio para auxiliar a catequese nesse 
tempo de pandemia. O projeto, chamado 
“Revivendo os sinais da fé”, já está sendo 
colocado em ação.
 A Pastoral Catequética está dis-

ponibilizando, quinzenalmente, vídeos e 
roteiros de celebração em família, a fim 
de auxiliar os catequistas. “ (Todo o mate-
rial) deseja ser uma ajuda, um apoio e um 
incentivo para que, mesmo nesse tempo 
difícil, a catequese consiga estabelecer 
uma proximidade com aqueles que se co-
locaram neste caminho de fé”, divulgou a 
Coordenação Arquidiocesana, através de 

mensagem, enviada a todas as paróquias.
 Além da mensagem divulgada, 
os Padres Gleydson Pimenta de Faria e 
Emerson de Assis Braz reconhecem todo 
o esforço e novas formas de trabalho utili-
zadas em diversas paróquias e agradecem 
por tal desempenho. Eles também pedem 
a compreensão de todos neste tempo de 
pandemia e recordam ser responsabili-

dade das paróquias o vínculo e acesso ao 
material oferecido no projeto.
 Os catequistas interessados em 
receber os materiais, ou esclarecer dúvi-
das, podem entrar em contato com o Cen-
tro Arquidiocesano de Pastoral, através do 
3229-5450 ou 3229-5466, ou por e-mail: 
centropastoral@arquidiocesejuizdefora.
org.br ou cparquidiocesejf@hotmail.com.

“O Lampadário” foi um importante instrumento de evangelização da Arquidiocese, criado por Dom Justino José de Santana 
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ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA SE DESPEDE DE MONSENHOR MIGUEL FALABELLA

 “A todos levo no coração”. Esta 
foi a mensagem que Monsenhor Miguel 
Falabella de Castro deixou a familiares, 
amigos e admiradores horas antes de re-
tornar à UTI da Santa Casa de Misericór-
dia, no sábado (21) à noite, de onde pres-
sentia que não mais sairia com vida. O 
recado é um alento para aqueles que tanto 
sentiram o seu falecimento, ocorrido no fi-
nal da noite da última segunda-feira, 23 de 
novembro, depois de 15 dias de interna-
ção. O sacerdote, que se confunde com a 
história de Juiz de Fora e era, até então, o 
segundo mais velho do clero juiz-forano, 
foi vítima da Covid-19.
 Embora os protocolos das au-
toridades sanitárias não tenham permiti-
do um velório aberto à população e uma 
Missa de corpo presente, sua morte foi 
recordada em Celebração Eucarística na 
Catedral Metropolitana, onde foi pároco 
por quase quatro décadas. O Arcebispo de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
presidiu a Eucaristia, que foi concelebrada 
pelo Arcebispo Emérito de Sorocaba (SP), 
Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, 
e por vários padres de nossa Igreja Parti-
cular.
 Durante a homilia, Dom Gil 
lembrou os 12 anos de convivência com 
Monsenhor Falabella e a forma com que 
ele faleceu. “No domingo passado, quan-
do a Igreja inteira celebrava Cristo Rei do 
Universo, a conclusão do Ano Litúrgico, 
e nos preparava para o fim dos tempos 
e também da vida de cada um de nós, o 
nosso irmão querido, Monsenhor Miguel 
Falabella de Castro, se despedia. Nos últi-
mos momentos do dia de ontem ele partiu 
para o Pai, serenamente, cheio de fé e de 
amor, pronto e desejoso de encontrar o Pai 
para o abraço feliz da eternidade”.
 Segundo o Arcebispo, o Monse-
nhor tinha um grande amor a Deus, à Ma-
ria e à Igreja, sentimentos que registrou 
em um Testamento Espiritual, lido em 
parte durante a missa de terça-feira (24). 
“Acabamos de ouvir a homilia última 
que Monsenhor Falabella nos faz através 
desses trechos. Sugiro que todos acompa-

nhem, na próxima Folha Missionária, que 
está sendo publicada pelos meios virtuais, 
para ver tudo mais o que ele disse a respei-
to de sua vida e da sua morte”, conclamou. 
“Voltando ao Evangelho que nós ouvimos, 
quero recordar que Nosso Senhor nos deu 
a matéria final para o nosso ingresso na 
eternidade. ‘Vinde, benditos de meu Pai. 
Tudo o que fizestes ao menor dos meus 
irmãos, foi a mim que o fizestes’ (Cf. Mt 
25, 34-40); por isso, agradeço a Deus o 
exemplo deste homem, e tenho convicção 
plena de que já entrou na eternidade, ou-
vindo esta palavra de Nosso Senhor. In-
terceda por nós diante de Deus este santo 
sacerdote que passou pelo nosso meio e 
nos ensinou a viver e até a morrer,” finali-
zou Dom Gil.
 Padre Leonardo Pinheiro foi 
quem esteve mais próximo de Monsenhor 
Falabella em seus últimos momentos e 
pela amizade construída durante décadas, 
um dos que mais sentiram sua partida. 
“Eu o conheço desde os seis anos. Fui 
coroinha dele na Catedral. Cresceu uma 
amizade muito grande, a tal ponto que, 
se hoje eu sou padre, digo que me espe-
lho no exemplo dele de vida, de vocação. 
Agradeço e louvo a Deus por tudo o que 
o Monsenhor representa na minha histó-
ria, na minha vida, e representa na história 
da Igreja de Juiz de Fora.” O padre ainda 
deu testemunho da postura do Monsenhor 
no tempo que passou no hospital. “Nesses 
últimos dias, demonstrou mais ainda a sua 
fé, o seu amor à Igreja, o seu amor a Deus, 
e acho que uma marca é a serenidade com 
que ele viveu toda a sua vida, mas parti-
cularmente esses últimos dias. Eu tenho 
a testemunhar isso: até nesse grande mo-
mento desafiador, a sua serenidade e a sua 
fé.”
 Dom Eduardo Benes foi aluno de 
Monsenhor Falabella no Seminário Santo 
Antônio e pôde com ele conviver nos anos 
em que trabalhou na Catedral e também 
mais recentemente, no Lar Sacerdotal. O 
Bispo ressaltou o lado cordial, afável e 
dinâmico do amigo. “Perdemos um com-
panheiro, um irmão de comunidade, mas 

ganhamos um amigo no céu; por isso, se 
de um lado sentimos a sua falta, de outro 
lado nos alegramos porque acreditamos 
na vida eterna. Eu estou muito contente de 
ter estado nesses momentos com ele.”
 Quem também deu testemunho 
dos anos de convivência com Monsenhor 
Falabella foi o Padre Expedito Lopes de 
Castro que o conheceu há tempos. Emo-
cionado, o presbítero contou da relação 
que começou no dia do falecimento de 
sua avó e se fortificou após sua entrada 
no Seminário. “Quando eu me ordenei 
sacerdote e fui trabalhar, no segundo ano 
de padre, na Paróquia Nossa Senhora das 
Dores em Bias Fortes, ele foi um grande 
irmão, um verdadeiro pai. Ele não media 
esforços para nos ajudar, inclusive fez 
para a paróquia a doação de um carro, o 
que muito nos ajudou”. Além disso, foi o 
Monsenhor quem o incentivou a iniciar o 
programa ‘Encontro com Deus’. “Há 18 
anos, foi ele que me apresentou à equipe 
da Rádio Solar e lá eu comecei esse tra-
balho nos meios de comunicação aqui 
em Juiz de Fora e nunca mais parei. Eu 
fico emocionado ao lembrar deste grande 
sacerdote, deste coração imenso, de um 
homem bom que agora brilha no céu e de 
lá, sem dúvida alguma, vai interceder por 
todos nós.”
 Outro que construiu uma forte 
amizade com Monsenhor Falabella foi o 
Padre Antônio Camilo de Paiva. “Era um 
padre que transitava em todas as idades do 
clero, sendo respeitado por todos. Tinha 
inteligência emocional e um humor fan-
tásticos. Sempre com aquela palavra se-
rena, tranquila, Monsenhor foi também o 
homem da caridade. Ele ajudou famílias e 
paróquias. No período em que ele era pá-
roco da Catedral, doou carros para muitas 
paróquias de Juiz de Fora, inclusive quan-
do eu estava na cidade de Passa Vinte, nós 
fomos contemplados.” Por fim, o Padre 
José de Anchieta Moura Lima destaca o 
exemplo de homem e sacerdote deixado 
pelo Monsenhor. “Eu aprendi muito com 
ele, com seu jeito de acolher todo mundo, 
seu jeito simples de viver. Ele deixou para 

nós esse exemplo bonito de uma devoção 
muito forte a Nossa Senhora, de um com-
promisso muito sério com o evangelho, de 
uma preocupação com a pastoral da Igre-
ja”.
 Apesar de ser natural de Mar de 
Espanha (MG), a trajetória de Monse-
nhor Miguel Falabella se confunde com 
a história de Juiz de Fora. Ordenado pelo 
primeiro bispo da então diocese, Dom 
Justino José de Santana, em 1954, sua im-
portância foi recordada pelo Prefeito An-
tônio Almas. “Monsenhor Falabella, que 
sempre se dedicou a um grande trabalho 
pastoral na cidade de Juiz de Fora, com 
certeza, conseguiu, com isso, combater o 
bom combate e agora merece a coroa da 
justiça. Está no céu, celebrando e dando 
glórias a Deus.”
 No início da tarde de terça-feira 
(24), o corpo do Monsenhor foi velado e 
sepultado no Cemitério Parque da Sauda-
de. Poucos familiares e amigos participa-
ram do momento, obedecendo àquilo que 
pedem as autoridades sanitárias em casos 
de falecimentos por Covid-19. Pelo mes-
mo motivo, o caixão permaneceu fechado 
durante o velório, que durou pouco mais 
de uma hora. O rito exequial foi condu-
zido pelos padres Leonardo e José de An-
chieta e, logo em seguida, ocorreu o se-
pultamento.

Sacerdote era conhecido pelo exemplar trabalho de Evangelização realizado na Arquidiocese - Foto: Danielle Quinelato 

Monsenhor Miguel Falabella - 1931 / 2020
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 Na manhã do último domingo, 1º de 
novembro, a Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida do Bairro Linhares acolheu seu novo Ad-
ministrador, o Padre Silas José Ribeiro, CEM. 
A Missa de posse foi presidida pelo Vigário 
Geral da Arquidiocese de Juiz de Fora, Mon-
senhor Luiz Carlos de Paula, e concelebrada 
pelos padres Jorge Lopes dos Santos e Willians 
Ferreira da Silva, também pertencentes à Co-
munidade Evangelizadora Magnificat, além do 
Padre Welington Nascimento de Souza.
 Durante sua formação, o sacerdote 
trabalhou na paróquia do Linhares. Após sua 
ordenação ele foi enviado à sede da Comu-
nidade Magnificat, em Três Corações, onde 
ficou dois anos. Agora retorna a Juiz de Fora 
com uma nova missão: ser Administrador Pa-
roquial. “Muda a missão, a gente fica com um 
pouco de frio na barriga, mas estou muito con-
fiante neste novo tempo. Estou confiante no 
auxílio da comunidade, dos irmãos sacerdotes, 
de Dom Gil. Estou contente com esse novo 
tempo e espero que seja frutuoso”, afirmou Pa-
dre Silas, em entrevista.
 Na ocasião, dia em que a igreja ce-
lebrou a Solenidade de Todos os Santos, du-
rante a homilia, Monsenhor Luiz Carlos des-
tacou a importância de pensar como se está se 
dando nossa conversão diária. “Como está seu 
processo de santificação? Como você está se 
convertendo, no dia a dia? Somos discipulos, 
aprendizes e servos, apenas no céu sermos san-
tos por completo.” Ele ainda frisou que a san-
tidade é um chamado universal, é um convite a 
todos os filhos do Pai.
 O rito de posse teve início na sequên-
cia. Padre Silas fez a renovação das promessas 
sacerdotais, a profissão de fé e o juramento de 

fidelidade. O agora Administrador Paroquial 
ainda recebeu das mãos do Vigário Geral al-
guns símbolos da paróquia: as chaves da Ma-
triz e do Sacrário, os Santos Óleos, a estola 
roxa e a Palavra de Deus.
 Em mensagem ao povo do Linhares, 
Padre Silas agradeceu a todos que fizeram par-
te da história de sua vida e da paróquia e con-
tou que se sentia como Jeremias.  “Nesse dia 
em que a Igreja nos convida a olhar a santidade 
como algo possível e realizável em nossa vida, 
tenho a graça de assumir essa nova missão 
a mim confiada. Ante a grandeza da mesma, 
coloco-me aos pés do Senhor e como outro-
ra fizera Jeremias, o faço: ‘Ah Senhor, não sei 
falar, sou uma criança.’ E na fé ouço a mesma 
promessa: ‘Não digas sou uma criança, pois a 
quantos eu te enviar, irás… estou contigo para 
defender-te… Eu ponho minhas palavras em 
tua boca.’”
 E concluiu expressando sua confian-
ça em Deus. “Certo dia, o Senhor apareceu a 
Salomão e permitiu-lhe que expusesse seu de-
sejo, garantindo que o mesmo lhe seria con-
cedido. O futuro rei de Israel então pediu um 
coração obediente capaz de governar e de dis-
cernir entre o bem e o mal. Faço hoje a mesma 
oração, confiante de que Deus como o ouviu, 
também me ouvirá.”

ORDENAÇÃO DE SEMINARISTA OBIDENSE EM TERRAS MINEIRAS REFORÇA 
PARCERIA ENTRE IGREJAS-IRMÃS

 A parceria entre a Arquidioce-
se de Juiz de Fora e a Diocese de Óbidos 
(PA) ganhou mais um fruto na manhã do 
último sábado, 7 de novembro, quando o 
obidense Marcus Vinicius Fernandes da 
Silva foi ordenado Diácono Transitório, 
durante Celebração Eucarística na Matriz 
Nossa Senhora de Fátima no Bairro Bar-
bosa Lage.
 O Bispo da Diocese paraense, 
Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, 
presidiu a Eucaristia, que foi concelebra-
da pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz 
de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, pelo 
Reitor do Seminário Arquidiocesano Santo 
Antônio, Monsenhor Luiz Carlos de Pau-
la, pelo Administrador Paroquial, Padre 
Expedito Lopes de Castro e por diversos 
sacerdotes de nossa Igreja Particular. Se-
minaristas e fiéis das duas dioceses-irmãs 
também participaram da Santa Missa, 

marcada por emoção, agradecimentos, 
despedida e espírito missionário. Diácono 
Marcus Vinícius dá adeus à nossa Igreja 
Particular no próximo mês, depois de apre-
sentar o seu trabalho de finalização do cur-
so de Teologia. Ao final da Missa, o jovem 
tomou a palavra para agradecer a todos 
que participaram, direta ou indiretamente, 
da sua caminhada vocacional. “A vida é 
feita de momentos e instantes que quere-
mos levar para a eternidade. E este, ago-
ra, é momento de gratidão. A exemplo de 
Maria, nas Bodas de Caná, que pediu para 
fazerem o que Ele dissesse, percebemos 
com o tempo que o serviço é uma forma 
de agradecimento. Agradecimento a Deus 
pelo dom da vida, pelo dom do chamado, 
pelas inúmeras amizades e pela graça da 
diaconia. Como disse um amigo meu, o 
diaconato é transitório, mas a diaconia é 
permanente”.

 A Ordenação Diaconal do semi-
narista obidense em Juiz de Fora, para o 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antô-
nio Moreira, estreita os laços missionários 
entre as Igrejas-Irmãs. “Esta ponte que nós 
temos entre Óbidos e Juiz de Fora se for-
talece cada vez que a gente pode impor as 
mãos sobre alguém que estudou aqui. É 
um momento de ação de graças para nós 
pela ordenação do Marquinhos, um semi-
narista muito dedicado, muito bom, e que a 
gente espera que seja um excelente padre. 
A realidade da Amazônia é completamente 
diferente da nossa, então, poder colaborar 
com a Diocese de Óbidos também neste 
sentido de formar os seus padres e semina-
ristas é para nós uma grande alegria e um 
dom de Deus.”
 No mesmo sentido, Dom Bernar-
do afirma que a Eucaristia do último sá-
bado (7) serviu para aprofundar a relação 

entre as duas dioceses. “Não é só uma ir-
mandade, é uma fraternidade, é uma ami-
zade, é uma comunhão que nós estamos 
vivendo entre duas Igrejas, porque uma re-
cebe, outra dá e vice-versa. É muito bonito 
ver uma Igreja aqui do Sudeste se unir com 
uma Igreja da Amazônia, para dizer: ‘nós 
estamos juntos numa mesma caminhada 
com Jesus Cristo, nós estamos acreditan-
do, nós estamos vivendo a nossa fé e nós 
queremos nos ajudar mutuamente’. E, nes-
te sentido, eu sou muito grato pelos ges-
tos concretos da Arquidiocese de Juiz de 
Fora.”
 A data para a ordenação sacerdo-
tal de Marcus Vinicius ainda não está defi-
nida. A decisão será tomada após consulta 
ao Conselho de Presbíteros e à comunida-
de Óbidos.

PADRE SILAS É EMPOSSADO NA PARÓQUIA DO LINHARES MISSAS RECORDAM FIÉIS DEFUNTOS

 Na manhã desta segunda-fei-
ra, 2 de novembro, Dia de Finados,  
Dom Gil Antônio Moreira, presidiu 
Celebração Eucarística em lembrança 
dos fiéis que já faleceram, na Catedral 
Metropolitana. O mesmo aconteceu 
em centenas de igrejas espalhadas por 
todo o território arquidiocesano, visto 
que, este ano, por conta da pandemia 
da Covid-19 e para evitar aglomera-
ções, os cemitérios não receberam 
missas.
 Durante sua homilia, o Ar-
cebispo apontou três pontos a serem 
refletidos nesta data. “Primeiramente, 
rezar pelos mortos que estão no pur-
gatório, estágio de preparação para 
entrar no Céu, purificando-se. O se-
gundo aspecto é compreender com 
exatidão o que é a morte para Jesus 
Cristo: ela não é o fim, mas uma pas-
sagem desta vida para outra e deve 
ser bem preparada. E este é o terceiro 
aspecto: preparar-se bem para o mo-
mento da morte, vivendo bem a sua 
vida, obedecendo aos mandamentos 
de Deus, participando da vida da Igre-
ja, sobretudo fazendo o bem, como 

Nosso Senhor nos ensinou no capítulo 
25 de São Mateus.”
 No início da Eucaristia, Dom 
Gil incensou a Capela da Ressurrei-
ção da Catedral, onde estão sepulta-
dos Dom Justino José de Santana, 
primeiro bispo da Diocese de Juiz de 
Fora (1924-1958) e Dom Altivo Pa-
checo Ribeiro, que foi Administrador 
Arquidiocesano de nossa Igreja Parti-
cular entre 1977 e 1978. “Esta capela, 
cripta da Catedral de Juiz de Fora, é 
também um sinal da nossa esperança; 
nós nascemos para ressuscitar. As-
sim como o Senhor ressuscitou dos 
mortos, ressuscitará também o nosso 
pobre corpo um dia para a eternidade 
feliz”, afirmou.
 O pastor falou ainda da Dia-
conia (ou Pastoral) da Esperança: 
“São leigos, padres e religiosos que 
se unem para o momento da morte de 
alguém, primeiro para ajudar a famí-
lia a rezar, a preparar a celebração das 
exéquias ou da missa. Esses irmãos 
também visitam as famílias enlutadas 
e estão nos cemitérios, ajudando a res-
peitar esse campo santo”. 

Arquidiocese de Juiz de Fora e Diocese de Óbidos (PA) reforçam os laços missionários em Ordenação Diaconal - Foto: Danielle Quinelato 
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Em novembro, Papa pede que avanços da inteligência artificial 
sejam “humanos”

Papa Francisco:

Resumo: Vatican News

PARÓQUIA BOM PASTOR CELEBRA AÇÃO DE GRAÇAS POR 
SEUS 60 ANOS

 Na manhã do último domingo, 1º de no-
vembro, dia de Todos os Santos, a Paróquia Bom 
Pastor recebeu dezenas de fiéis para festejar suas 
Bodas de Diamante. A Solenidade foi presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira. Na ocasião, a ação de graças também foi 
rendida pelo reconhecimento do martírio da Serva 
de Deus Isabel Cristina, ocorrido na terça-feira pas-
sada (27). Dona Téa escreveu um livro contando a 
história da paróquia, dez anos atrás.
 Marcada por diversas homenagens, a cele-
bração contou com a presença de diversos membros 
de pastorais, movimentos, paroquianos que acom-
panharam de perto os mais de 60 anos de história. 
Dentre eles, Téa Beraldo, moradora do bairro Bom 
Pastor desde meados dos anos 50. Ela falou sobre a 
importância que essa comemoração possui. “Hoje é 
um dia de muita emoção porque eu tenho a minha 
vida ligada a essa história. Se eu tiver que contar 
algum fato da minha família eu vou ter que falar: lá 
na igreja. Tenho muita alegria de ter podido chegar 
até aqui para poder contar a história que é muito 
bonita mesmo.”
 Em entrevista, Dom Gil falou sobre a ori-
gem da paróquia. “Eu quero agradecer a Deus por 
tudo que vem acontecendo desde 1960, e até antes 
porque esse bairro nasceu em 1950, era uma fazen-

da da família Colluci, depois lotearem e construí-
ram a igreja. Por fim, Dom Geraldo Maria Mores 
Penido, vendo o desenvolvimento da comunidade, 
assim criou a paróquia.”
 Para o Padre João Paulo Dias Teixeira, Pá-
roco do local, trata-se de um momento de grande 
alegria. “Nós fizemos um tríduo preparatório, mo-
mento oportuno de fé de amor e de louvor, em agra-
decimento a nosso Deus pela festa de hoje. Neste 
dia nós celebramos também as bodas de diamante: 
60 anos evangelizando vidas. A missão de anunciar, 
pregar, a palavra de Deus a todos os corações.”
 Na homilia, Dom Gil começou falando 
que uma paróquia deve ser como uma fábrica de 
santos; agradeceu a Deus pela paróquia do Bom 
Pastor e explicou o que é a santidade. “A santidade 
não é um acúmulo de virtudes. Não é algo nosso, 
vem de Deus. Somos santos quando nos deixamos 
refletir a luz de Deus.”
 Gratos por toda a história construída, ao fi-
nal da celebração, a comunidade homenageou Dom 
Gil, Padre João Paulo, e o Diácono Jorge Luis, mais 
conhecido como Tuite, que se despediu da paróquia 
para iniciar nova missão em sua paróquia de ori-
gem, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Antes do 
término da Missa, a placa comemorativa do jubileu 
de diamante foi apresentada e abençoada.

NÚMERO DE FIÉIS PERMITIDOS EM CE-
LEBRAÇÕES DIMINUI EM JUIZ DE FORA

 Na última terça-feira, 

24 de novembro, foi publicada, 

pela Prefeitura de Juiz de Fora, 

uma nova resolução com me-

didas de combate e prevenção 

ao novo coronavírus, restrin-

gindo algumas atividades da 

“onda amarela” do programa 

do estado “Minas Consciente”. 

Tal atitude foi definida na reu-

nião do Comitê Municipal de 

Enfrentamento e Prevenção à 

Covid-19, realizada na última 

semana, diante do atual cenário 

epidemiológico do município.

 No que diz respeito 

aos templos religiosos, a pre-

sença de fiéis fica restringida 

a 20% da capacidade das igre-

jas, limitando-se, no máximo, 

a cem pessoas. Desta forma, 

houve uma diminuição da lo-

tação máxima dos locais, que 

era de 30%, mas manteve-se o 

limite de participantes por ce-

lebração, desde que seja garan-

tido um distanciamento inter-

pessoal mínimo de dois metros.

 A resolução também 

reforça recomendações que já 

são colocadas em prática pe-

las paróquias do município de 

Juiz de Fora, como o uso obri-

gatório de máscaras, aferição 

de temperatura, marcação de 

lugares de assento de forma 

alternada, disponibilização de 

álcool em gel, agendamento de 

atendimentos individuais e de 

participação nas Missas e proi-

bição do contato físico entre os 

participantes das celebrações.

Durante a Missa, placa comemorativa do jubileu foi apresentada aos fiéis 

 No vídeo de intenção de oração 
para o mês de novembro, o Papa Francis-
co reforça a necessidade de que os avan-
ços tecnológicos sejam orientados pelo 
bem comum de todos. Na mensagem, o 
Pontífice traz a preocupação de que a ro-
bótica e a inteligência artificial possam 
aumentar as desigualdades, interrompen-
do um “progresso real” da humanidade. 
Assim, confia a toda Igreja Católica, por 
meio da Rede Mundial de Oração do 
Papa, orações para que, em meio à mu-
dança histórica pela qual vivemos, o pro-
gresso tecnológico esteja sempre “a ser-
viço do ser humano”, respeitando a sua 
dignidade e zelando pela Criação.
 Não é novidade que, nos últimos 
anos, a Inteligência Artificial (IA) avan-
çou de forma exponencial em diferentes 
áreas do conhecimento. Em sua essência, 
ela permite que sistemas simulem uma in-
teligência similar à humana, que tomam 
decisões de forma independente em base 
a uma infinidade de dados digitais. Atual-
mente, 37% das organizações no mundo 
implementaram as chamadas “máquinas 
inteligentes” de alguma forma, um au-

mento de 270% nos últimos 4 anos. A 
inteligência artificial, assim, faz parte de 
uma nova onda que os economistas cha-
mam de quarta revolução industrial, mar-
cada pela convergência de tecnologias 
digitais, físicas e biológicas.

As tecnologias pelo bem comum

 O Papa Francisco esclarece que 
esse avanço, como o da robótica, “pode   
tornar possível um mundo melhor se esti-
ver vinculado ao bem comum”, porque a 
inteligência artificial é capaz de resolver 
muitas questões que têm o ser humano 
como centro, como por exemplo: avaliar 
a capacidade de aprendizagem dos alunos 
para detectar oportunidades de melhoria; 
ajudar pessoas com deficiência visual ou 
auditiva a desenvolver melhores ferra-
mentas de comunicação (como conversão 
de texto em fala ou tradução de fala em 
texto); ou ainda agilizar a coleta, o pro-
cessamento e a disseminação de dados 
e informações de saúde para melhorar o 
diagnóstico e o tratamento dos pacientes, 
especialmente aqueles que vivem em áre-

as remotas.
 O mesmo acontece no campo da 
ecologia. Graças à inteligência artificial é 
possível analisar dados sobre as mudan-
ças climáticas e desenvolver modelos que 
podem ajudar a prever desastres naturais. 
Também serve para criar cidades inteli-
gentes e sustentáveis, reduzindo gastos 
urbanos, melhorando a resiliência das 
estradas e aumentando a eficiência ener-
gética, por exemplo. No Vídeo do Papa, 
que ganhou apoio do Instituto Italiano de 
Tecnologia e da empresa multinacional 
de energia, a ENEL, as imagens mostram 
possibilidades de usar o progresso para o 
bem comum.

A serviço do ser humano

 O engenheiro Francesco Stara-
ce, CEO da Enel, comenta que, “como 
o Papa Francisco reafirma, é nossa tare-
fa garantir que os benefícios resultantes 
sejam distribuídos de forma equitativa e 
gerem oportunidades e bem-estar. Para 
nortear positivamente nossas ações e es-
colhas em relação ao presente e ao futuro, 

é necessário colocar o respeito às pessoas 
e ao meio ambiente em primeiro lugar, 
adotando uma visão baseada na sustenta-
bilidade”.
 Já o Pe. Frédéric Fornos, diretor 
internacional da Rede Mundial de Oração 
do Papa, observa que “esta intenção de 
oração reforça a ideia de que o benefício 
que a humanidade obteve (e continuará a 
obter) com o progresso tecnológico deve 
sempre contemplar também um ‘desen-
volvimento adequado de responsabilida-
des e valores’. Assim afirmava o Papa nas 
encíclicas Laudato si’ e, agora, na Fratelli 
tutti: ‘Como seria bom se, ao aumento das 
inovações científicas e tecnológicas, cor-
respondessem também uma equidade e 
uma inclusão social cada vez maiores!’”, 
disse o diretor, que finalizou: “Sabemos 
que a inteligência artificial, a robótica e 
outras tecnologias abrem grandes desa-
fios para a ética e a justiça social. É por 
isso que o mais recente pedido do Papa 
é importante: rezar para que o progresso 
seja sempre humano.”
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Homenagem Especial Dom Esmeraldo Barreto de Farias
Nomeado Bispo de Araçuaí

 Dom Esmeraldo é natural de Santo Antônio de 
Jesus (BA). Nasceu em 4 de julho de 1949. Seus estudos 
filosóficos foram concluídos na Faculdade de Filosofia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Teologia 
no Instituto de Teologia da Universidade Católica de Salva-
dor.
 Foi ordenado presbítero no dia 9 de janeiro de 
1977, na Diocese de Amargosa. Sua nomeação Episcopal 
aconteceu em 22 de março de 2000  para a Diocese de Paulo 
Afonso (BA) onde permaneceu até 2007.
 De 2007 a 2011 foi Bispo de Santarém (PA). E nes-
se mesmo quadriênio (2007-2011) foi presidente da Comis-
são Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a 
Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). Em 30 de novembro de 2011, foi nomeado 
Arcebispo de Porto Velho (RO). Em 18 de março de 2015, 
foi nomeado Bispo Titular de Summula e Auxiliar da Arqui-
diocese de São Luís do Maranhão. No mesmo ano, foi elei-
to presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação 
Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, cargo que 
ocupou até maio de 2019.

Saudação a Dom Esmeraldo Barreto de Farias
 
 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) manifesta alegria com a sua nomeação como Bis-
po Diocesano de Araçuaí (MG). A notícia nos foi dada hoje 
pela Nunciatura Apostólica e agradecemos, mais uma vez, o 
gesto do Papa Francisco que expressa seu zelo pela Igreja no 
Brasil.
 Sua trajetória já apresenta um caminho extenso de 
serviços prestados à Igreja no campo da pastoral. Sendo o 
senhor um homem profundamente apaixonado pela dimen-
são missionária, rogamos ao Bom Deus que o fortaleça em 
mais esse serviço para o qual o senhor é chamado.
 Oferecemo-lhes uma palavra do Papa, do Angelus 
de outubro de 2020, quando recordou que “não basta aceitar 
o convite para seguir o Senhor, é preciso estar disponível 
para um caminho de conversão, que muda o coração. A veste 
da misericórdia, que Deus nos oferece incessantemente, é 
um dom gratuito do seu amor, é graça. E requer ser acolhido 
com estupor e alegria.”

ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA CONSCIENTIZA SOBRE IMPORTÂNCIA DO DÍZIMO

 Como acontece tradicionalmen-
te no mês de novembro, a Arquidiocese 
de Juiz de Fora deu início à Campanha 
Missionária do Dízimo 2020. Neste ano, 
a iniciativa tem o tema “Seu dízimo 
anuncia o Evangelho pelas ruas e sobre 
os telhados”, recordando a realização do 
2º Sínodo Arquidiocesano.
 “O dízimo é uma contribuição 
voluntária, mensal e proporcional aos 
rendimentos recebidos que todos nós de-
vemos assumir como obrigação pessoal 
para a manutenção da paróquia e da Ar-
quidiocese. É agradecimento e partilha, 
já que tudo o que temos e recebemos vem 
de Deus e pertence a Deus”, afirma o Vi-
gário Geral da Arquidiocese de Juiz de 
Fora, Monsenhor Luiz Carlos de Paula, 
que compõe a Comissão Arquidiocesana 
do Dízimo.
 O Padre Geraldo Dondici Viei-
ra, que também faz parte do grupo que 
organiza a campanha anual, aponta que, 
antes de tudo, a devolução do dízimo é 
um gesto de confiança e de amor a Deus. 
“Confiando nele, Pai Providente, é que 
depositamos a nossa oferta, sempre pe-
quena diante da riqueza de Deus, mas 
sempre importante porque nos faz par-
ticipar da abundância dele”. O sacerdote 
ressalta que, ao fiel que doa com amor, 

é dado muito mais. “São Lucas diz que 
aquele que é fiel no pouco recebe a abun-
dância das graças divinas. Dízimo é nos-
so louvor ao Pai que tudo nos dá. Os rios 
de Deus estão sempre cheios a nos trazer 
todas as graças”.
 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
sublinha que a doação mensal é um dever 
de todo cristão e que faz parte do espírito 
sinodal. “Sínodo é caminhar juntos, por 
isso, quando nós estamos em comunida-
de e vemos os gastos que ela tem para 
se manter, inclusive com impostos, com 
salários para seus funcionários, com a 
conservação de suas obras e para o aten-
dimento aos pobres, nós temos que ofere-
cer da nossa parte algum sacrifício finan-
ceiro para o bem de todos, caminhando 
todos de mãos dadas. O que oferecemos 
a Deus e a Suas obras na Terra não nos 
fará falta; pelo contrário, será motivo de 
bênçãos”.
 Além de trabalhar a conscienti-
zação acerca da importância da devolu-
ção de parte dos rendimentos a Deus, a 
Campanha Missionária recorda a fideli-
dade dos dizimistas nos últimos meses. 
“O dízimo está mantendo as nossas ações 
evangelizadoras. É bonito perceber que 
neste tempo de pandemia, quando não 

está sendo possível para alguns ir à igreja 
fazer a sua oferta, estão procurando as se-
cretarias paroquiais, estão entregando o 
seu dízimo com amor, com carinho, com 
ternura. É bonito perceber que a pande-
mia não tirou esse compromisso. Que 
Deus abençoe a todos vocês, dizimistas”, 
finaliza Monsenhor Luiz Carlos.
Para onde vai o dízimo?
 Segundo o Vigário Geral da Ar-
quidiocese, o dízimo é direcionado para 
seis dimensões da obra evangelizadora:

– Dimensão Litúrgica: despesas com cul-
to, toalhas, velas, flores, folhas de canto, 
luz, água, vinho, hóstias, etc;

– Dimensão Pastoral: é o investimento 
feito nas pastorais, nos movimentos, nas 
associações, nos grupos de serviços e em 
todos os trabalhos de evangelização e ca-
tequese;

– Dimensão Comunitária: inclui a remu-
neração dos padres, dos funcionários, a 
manutenção da igreja, da casa paroquial 
e da secretaria da paróquia;

– Dimensão Social: promoção da pessoa 
humana, dos pobres; é o trabalho que a 
Igreja realiza, ao ajudar os mais carentes 

e as pessoas com dependência química;

– Dimensão Missionária: colaboração 
com as paróquias carentes, com as mis-
sões, com o anúncio da Palavra de Deus e 
também com os outros trabalhos missio-
nários realizados pela Igreja;

– Dimensão Vocacional: ajuda que vai 
para o Seminário Arquidiocesano Santo 
Antônio, onde é oferecida a formação de 
lideranças leigas, de padres e diáconos.
Campanha virtual

 Por conta da pandemia da Co-
vid-19 e dos riscos da distribuição de 
materiais impressos, a Comissão Arqui-
diocesana do Dízimo optou por realizar, 
em 2020, somente a divulgação virtual 
da Campanha Missionária. As paróquias 
são convidadas, através de divulgações 
nas redes sociais, a recordar os fiéis sobre 
a importância de devolver uma parte do 
que ganham em prol da Igreja de Deus. 
Além do cartaz on-line, serão divulgados 
vídeos semanais nas páginas da Arqui-
diocese de Juiz de Fora no Facebook e 
Instagram.  O mesmo deve ser feito du-
rante as celebrações, o que já ocorre du-
rante todo o ano, principalmente no se-
gundo domingo de cada mês.


