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Seminário realiza encontro de 
discernimento vocacional online
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SEMINARISTAS SÃO ADMITIDOS ÀS ORDENS SACRAS

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 
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Unidade de saúde homenageará 
Dom Clóvis Frainer
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Funpai analisa projetos de 
paróquias carentes
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Natal é celebrado na Catedral Metropolitana

Além da Missa do dia 25, fieis puderam participar da Vigília de Na-

tal no dia 24. A presença de fiéis precisou ser reduzida em decorrên-

cia da pandemia do COVID-19. 

                                                                                                                                                      
   Pág. 4Os seminaristas Alex Francisco da Silva e Ronny Moreira de Oliveira deram mais um passo rumo à consagração definitiva - Foto: Danielle Quinelato

Missa foi a última do ano com a presença de fiéis - Foto: Elias Arruda
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 O Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, recebeu, na manhã desta 
segunda-feira (21), a visita da Prefeita eleita de Juiz de 
Fora, Margarida Salomão. O encontro, que aconteceu 
na sala do Arcebispo no Edifício Christus Lumen Gen-
tium, também contou com a presença da futura Secre-
tária de Governo, Cidinha Louzada.
 Um dos tópicos da reunião foi a situação do 
município dentro da pandemia do novo coronavírus 
e uma de suas vítimas, Monsenhor Miguel Falabella, 
falecido em 23 de novembro. As pesadas restrições im-
postas às igrejas, ao contrário de favorecimentos para 
outros setores da sociedade, também foram abordadas.
 A Prefeita eleita expressou a expectativa de 
inaugurar, com Dom Gil, uma interlocução produtiva 
em prol da cidade. “Eu vim aqui para falar isto: nós 
estamos com caminho desimpedido na nossa conversa 
em proveito da nossa cidade. Conto com suas orações 
para que a gente tome sempre as decisões mais sábias 
e que sejam as melhores para todo mundo,” afirmou a 
nova Prefeita .
 Dom Gil, por sua vez, se disse feliz pela visita 
e pelas palavras de Margarida, reafirmando a amizade 
e confiança que sempre existiu entre eles. “Tivemos 

um encontro bastante agradável, de irmãos, inclusive 
na fé, porque somos todos católicos, e ela com muita 
disposição de trabalhar com toda dedicação e justiça 
social para o povo de Juiz de Fora. Nós queremos pedir 
a Deus que abençoe o seu governo, a ilumine para que 
possa atender as demandas e trabalhar para que nós to-
dos sejamos reconhecidos nos nossos direitos e que as 
questões que possam ser polêmicas possam ser resolvi-
das à luz da graça de Deus.”
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O FINAL DO ANO CHEGOU
Padre Antônio Camilo de Paiva 

CUIDADO COM OS POBRES É TEMA DE EVENTO VICENTINO ON-LINE

 O Conselho Metropolitano de Juiz de Fora 
(CMJF) da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) 
realizou, na noite dessa terça-feira, 8 de dezembro, So-
lenidade da Imaculada Conceição de Maria, uma vide-
oconferência com o tema “Maria, Mãe da Misericórdia 
que nos ensina a cuidar dos Pobres.” O evento virtual 
contou com a presença do Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira.
 Cerca de 75 pessoas participaram da noite ma-
riana, que teve como característica principal a cateque-
se sobre Nossa Senhora da Conceição e a motivação por 
parte do Arcebispo, através de seu testemunho enquan-
to vicentino. Foram registradas presenças de confrades 
e consócias do Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Distrito Federal e de algumas cidades de 
Minas Gerais, além de convidados de outras Pastorais e 
Movimentos. “Foi muito boa a nossa conversa on-line. 
Ela pôde irmanar a todos em busca de soluções para 

o problema da pobreza e atenção aos nossos queridos 
pobres, sobretudo os pobres da rua. Eu sou membro da 
Sociedade de São Vicente de Paulo porque fui confrade 
numa conferência na minha juventude e quem é confra-
de nunca deixa de sê-lo; por isso, eu tenho também um 
carinho especial com a SSVP, que é uma das obras mais 
beneméritas no mundo de acudir, socorrer os pobres 
mais pobres,” avaliou Dom Gil.
 O Arcebispo ainda ressaltou o importante tra-
balho dos vicentinos. “Quero manifestar o meu apoio 
a esses irmãos e irmãs, porque demonstram seu amor 
a Cristo presente no pobre. Imitando São Vicente de 
Paulo e impulsionados pelo exemplo do Beato Frederi-
co Ozanam, fundador das conferências vicentinas, que 
todos nós nos empenhemos para que os pobres tenham 
atenção de caridade, de amor, de solidariedade de todos 
nós neste Natal e em todos os dias do ano,” finalizou.

DOM GIL RECEBE PREFEITA ELEITA DE JUIZ DE FORA NO PRÉDIO DA
 CÚRIA METROPOLITANA

 O mundo viveu um ano muito difícil. A pande-
mia mudou costumes e impôs regras, luto e dor à popula-
ção. Conflitos, guerras políticas e fake news surgiram aos 
montes. O excesso de informações criou desinformação. 
Uma sociedade insegura chegou ao patamar da irrespon-
sabilidade. Foi possível ver pessoas fazendo festas com 
número elevado de participantes sem quaisquer seguran-
ças, tipo: distanciamento social, uso de máscaras, álcool 
em gel. De outro lado, profissionais de saúde tentando 
consertar as irresponsabilidades e trabalhando à exaustão 
e, até mesmo, pagando com a própria vida.  Em poucas 
palavras, os menos responsáveis esparramavam o vírus, 
enquanto os sacerdotes da vida (médicos, enfermeiros e 
seus colaboradores diretos) tentavam salvar as pessoas 
dos ataques virais ampliados pelo inconsequente público.
 O Tempo do Advento e a natural preparação para 
o Natal do Senhor, nos coloca nas perspectivas da obser-
vação e da reflexão que nos leva à conversão que ativa a 
misericórdia do Senhor. No que tange à pandemia e a sua 
propagação, não se pode deixar de investigar o quanto 
o ser humano que desobedeceu protocolos de segurança 
e ignorou as orientações dos cientistas, colaborou para a 
disseminação e a letalidade da doença. É importante que 
se fique claro que o alto número de mortes pelo corona, 
em torno do planeta, não é apenas responsabilidade do 
vírus. Estudiosos se dão conta de que o drama das perdas 
humanas foi corroborado pela falta de disciplina dos cida-
dãos e pela incapacidade de as autoridades responderem, 
pontual e assertivamente aos desafios impostos pela pan-
demia. 
 A pandemia chegou de maneira furtiva, expondo 
a vulnerabilidade do ser humano diante da vida e da mor-
te. Para nós que temos fé, ela nos deu um alerta: sem Deus 
o homem, com todo conhecimento e tecnologia, pode ser 
derrotado por um micro organismo invisível a olho nu. 
Sem Deus falta tudo. A saga do início da pandemia pode 
ser intitulada Ausências ou Faltas. Houve, nas prateleiras 
de grande parte do mundo, ausência de máscaras, álcool 
em gel, faltou EPI’s (Equipamentos de Proteção Individu-
al), para os profissionais de saúde, faltaram respiradores, 
leitos de UTI’s, isso, só para dizer os itens mais importan-
tes. Já estamos terminando Ano e há ausência de  vacinas 
aprovadas pela ANVISA, falta um plano de vacinação 
claro e objetivo com estratégias bem definidas para a dis-
tribuição das possíveis vacinas para Estados e Municí-
pios e qual seria o público alvo para início do processo de 
vacinação, etc. Entretanto a politização das vacinas e da 
própria pandemia em si, com a variante de alguns casos 
de corrupção em algumas Secretarias Estaduais de Saúde, 
deixa a população no escuro.
 Que  as Luzes do Natal possam iluminar as men-
tes das nossas autoridades, para que como São José, Pai 
Adotivo de Jesus, que o livrou da espada de Herodes, elas 
possam com segurança e responsabilidade, apontar-nos 
vacinas e planos de vacinação para nos proteger desse ví-
rus assassino.

Feliz Natal e um Ano Novo abençoado! 

Evento aconteceu online e contou com a participação de aproximadamente 75 pessoas 

Encontro aconteceu na Cúria Metropolitana  
 Imagem: Danielle Quinelato
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

Aproxima-se a chegada do Senhor

 No dia 29 de novembro a Igreja 
deu início ao Advento, tempo de quatro 
semanas em preparação para o Natal. 
Composto de duas partes, o referido tem-
po litúrgico pretende auxiliar na expec-
tativa da segunda vinda de Cristo no fim 
dos tempos e para a celebração litúrgica 
do Seu nascimento em Belém de Judá. 
A pessoa humana é convidada a viven-
ciar, em si mesma, a vida de Cristo que 
se dá pela assimilação de Sua Palavra e 
de Suas obras.
 Este deve ser um período de 
oração, reflexão e até de penitência: em-

bora não seja um tempo penitencial como 
a Quaresma, podemos sacrificar alguma 
coisa em benefício de Cristo, que deu a 
Sua vida por nós. A participação na Eu-
caristia, a realização de leituras bíblicas e 
as novenas em família são alguns passos 
que nos ajudam a participar mais intensa-
mente do Natal.
 Apesar das limitações impostas 
pela pandemia do novo coronavírus, pro-
cure integrar-se bem na sua comunidade. 
Se não puder participar presencialmente, 
acompanhe pelas mídias as celebrações, 
lives, tudo aquilo que está sendo feito 

para que possamos alimentar a nossa fé 
e crescer no amor a Deus e ao próximo. 
Mesmo que de um jeito totalmente novo, 
não deixe de participar. A pandemia não 
pode afastar você da sua comunidade de 
fé e de Deus.
 Outra bonita mensagem deste 
tempo litúrgico, sobretudo em 2020, é a 
esperança, virtude que resolve as angús-
tias humanas e não permite desastrosas 
quedas no desespero, que é seu antôni-
mo. Espera-se por dias melhores, espera-
-se que os problemas sejam resolvidos, 
mesmo quando não se vê muita possibili-

dade, espera-se que o mal não triunfe.
 O Advento acende nos corações 
a santa esperança, antecipando sinais da 
ternura do Natal. Ele tem o condão de le-
var as mentes e os corações para lugares 
distantes, olhando para o passado, ao se 
lembrar do que aconteceu em Belém, há 
dois mil anos; olhando para o futuro, fa-
zendo a humanidade visualizar a segunda 
vinda do Salvador, que voltará na glória 
para julgar os vivos e os mortos. O Ad-
vento é expectativa, esperança que não 
decepciona.
 Esperar! Eis o segredo da vida!

ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA DIVULGA ORIENTAÇÕES PARA MISSAS DE FIM DE ANO

 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Morei-
ra, divulgou, nesta terça-feira (15), uma 
mensagem ao povo de Deus por ocasião 
do Natal e do Ano Novo. No comunicado, 
o prelado aponta a postura a ser tomada 
pelos sacerdotes de nossa Igreja Particu-
lar com a proximidade das datas festivas 
e após os 15 dias de suspensão das cele-
brações presenciais.
 No início do texto, Dom Gil re-
corda a importância das solenidades que 
a Igreja celebrará daqui a alguns dias. “O 
Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo cons-
titui a segunda maior celebração litúrgica 
do ano para os cristãos, sendo a primeira a 
Páscoa da Ressurreição. Nada e ninguém 
pode diminuir seu significado e sua im-
portância para aqueles que têm fé e amam 
a Cristo.”
 O Arcebispo de Juiz de Fora ain-
da demonstra sua gratidão aos padres dio-
cesanos, que fizeram sacrifícios, inclusive 
financeiros, durante a pandemia. “Ao final 
deste ano, constatamos que nós tivemos 
que renunciar a muitas coisas e o fizemos 
com coragem, desapego e boa vontade, 
depositando muita confiança em Deus, 
movidos pelo sentimento de solidarieda-
de e amor cristão. O bonito acolhimento 

das medidas restritivas na remuneração, 
sendo diminuído, temporariamente, o va-
lor da côngrua dos padres e dos bispos, 
se eleva ao céu como oferta agradável ao 
Senhor à maneira dos presentes oferta-
dos pelos Santos Reis Magos”. Dom Gil 
também pontua as medidas tomadas pelas 
paróquias a fim de evitar o contágio com 
o novo coronavírus e recorda a figura de 
Monsenhor Miguel Falabella de Castro, 
vítima fatal da Covid-19.
 Por fim, considerando fatores 
externos aos religiosos – como o agrava-
mento da situação pandêmica por conta 
dos excessos cometidos durante a cam-
panha eleitoral e as restrições impostas 
às igrejas pelos comitês municipais, em 
detrimento de favorecimentos para outros 
setores -, além da habitual preocupação 
da Igreja com a vida, a saúde e a digni-
dade humanas, o Arcebispo indica a con-
duta das paróquias para as festas que se 
seguem, a começar por 16 de dezembro.
 Passados os 15 dias de suspen-
são das Missas presenciais, o Arcebispo 
autoriza o retorno da participação do povo 
nas 37 cidades que compõem a Arquidio-
cese de Juiz de Fora, desde que observa-
das as orientações municipais. No caso de 
Juiz de Fora, os fiéis devem ocupar, no 

máximo, 20% do espaço físico das igrejas 
e as celebrações se limitarão a 45 minu-
tos.
 Para o momento da distribuição 
da Comunhão Eucarística, além das medi-
das de proteção já tomadas, Dom Gil re-
comenda que os Ministros levem a Sagra-
da Espécie onde os fiéis se encontrarem 
na igreja, para que eles não tenham que 
se deslocar até os locais de distribuição. 
Referindo-se aos padres, o prelado pede 
que sejam oferecidos, sobretudo no Natal 
e no primeiro dia do Ano Novo, vários 
horários de Missa, para que mais pessoas 
possam participar.
 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora ainda afirma que a caridade 
é uma das mais bonitas formas de se vi-
ver o Natal do Senhor e determina outro 
gesto concreto: que, à meia-noite de 24 
para 25 de dezembro, as famílias acen-
dam uma vela nas janelas de suas casas 
ou apartamentos e rezem um Pai-Nosso, 
uma Ave-Maria e um Glória ao Pai, ter-
minando com uma invocação a São José. 
Além disso, ao meio-dia, no Natal e em 
1° de janeiro, ele pede que sejam tocados, 
festivamente, os sinos das igrejas.
 Recordando o desgaste vivencia-
do principalmente pelos profissionais da 

saúde, Dom Gil Antônio Moreira incen-
tiva os católicos a não se dirigir a praças 
de alimentação, bares ou outros ambien-
tes similares para comemorar as festas de 
fim de ano. “Conclamamos a todos que se 
limitem a participar, cuidadosa e piedosa-
mente na Santa Liturgia, seja nas igrejas, 
respeitado o número limite, ou em casa 
com sua família através das transmissões 
pelas redes sociais,” exorta.
 Ao final da mensagem, o Arce-
bispo deixa seus votos de Boas Festas, 
recordando uma palavra do Santo Padre, 
o Papa Francisco. “Colho a ocasião para 
enviar aos caríssimos Padres, Diáconos, 
Religiosos, Religiosas e a todo o Povo 
de Deus, os meus mais expressivos votos 
de Boas Festas, com muita saúde e mui-
ta paz, sempre iluminados pela Luz que 
vem do céu. Que Nosso Bom Deus nos 
presenteie com vacina eficaz, neste novo 
tempo que estamos para começar. Por 
fim, ofereço um pequeno pensamento do 
Papa Francisco, dito na Oração do Ange-
lus do I Domingo do Advento: ‘O amor 
de Deus nos ilumina. Não existe pande-
mia e não há crise que apaguem a Luz que 
vem do alto’ (Papa Francisco, Angelus – 
06.12.20)”.

Encontro aconteceu na Cúria Metropolitana  
 Imagem: Danielle Quinelato

Medidas adotadas pelo Arcebispo mantem os cuidados adotados pela Arquidiocese desde o início da pandemia - Foto: Danielle Quinelato 
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SEMINARISTAS ALEX E RONNY SÃO ADMITIDOS ÀS ORDENS SACRAS

 Na manhã da última sexta-feira, 
18 de dezembro, os seminaristas Alex 
Francisco da Silva e Ronny Moreira de 
Oliveira deram mais um passo rumo à 
consagração definitiva: durante Santa 
Missa, na Capela do Seminário Arquidio-
cesano Santo Antônio, foram admitidos 
às Ordens Sacras. A Celebração Eucarís-
tica foi presidida pelo Arcebispo Metro-
politano, Dom Gil Antônio Moreira, que 
naquele dia comemorava 44 anos de Or-
denação Presbiteral.
 A Eucaristia foi concelebrada 
pelo Reitor do Seminário, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, pelo Vice-Reitor, 
Padre Antônio Camilo de Paula, e por 
outros professores e formadores da ins-
tituição. O rito de Admissão destina-se a 
que o aspirante ao Diaconato ou ao Pres-
biterado manifeste publicamente a sua 
vontade de se doar a Deus e à Igreja para 

exercer a Ordem Sagrada. A Igreja, acei-
tando esta doação, escolhe-o e chama-o, a 
fim de se preparar para receber a Sagrada 
Ordem, passando a ser contado legitima-
mente entre os candidatos ao Diaconato e 
ao Presbiterado (cf. Cerimonial dos Bis-
pos, N. 479).
 “Esse momento é importante na 
vida do seminarista, porque, depois de ele 
ter sido formado pelo Seminário, depois 
de ter tido suas experiências de formação, 
que duram geralmente sete anos, ele ago-
ra se apresenta à Igreja, que, livremente, 
os chama, os acolhe, os admite. Nós que-
remos desejar ao Alex e ao Ronny uma 
grande bênção, porque são dois candida-
tos muito dedicados que nos dão muita 
esperança; são exemplares como semi-
naristas e como auxiliares nas pastorais 
onde atuam”, afirmou Dom Gil.
 O Reitor do Seminário Santo 

Antônio também demonstrou sua alegria 
com a conclusão da etapa formativa dos 
dois jovens. “A gente sente que o Semi-
nário cumpriu a missão de formar e de 
apresentar ao Arcebispo para que rece-
bam a ordenação aqueles que ficaram sob 
a responsabilidade desta casa de forma-
ção”.
 Após a Missa, os padres pre-
sentes participaram de uma reunião de 
avaliação do ano no Seminário que abri-
gou os seminaristas somente até o mês 
de março. Dali em diante, por conta da 
pandemia, os estudantes de Filosofia e 
Teologia e os jovens do Propedêutico ti-
veram que dar continuidade à formação 
de casa, através das plataformas virtuais. 
“Começamos o acompanhamento à dis-
tância, que exige uma atenção redobrada. 
Mas, graças a Deus, eles corresponderam 
e, como temos o curso à distância, isso 

ajudou muito”, conta Monsenhor Luiz 
Carlos.
 A avaliação deste ano inédito 
na história da instituição, para Dom Gil, 
é positiva. “Uma coisa feliz que a gen-
te tem na Arquidiocese de Juiz de Fora é 
dizer que nenhum seminarista desistiu da 
formação para o caminho sacerdotal. Es-
tão em casa, perseverantes, firmes neste 
caminho, o que nos consola e nos ajuda. 
Confiamos em Deus para que, no próxi-
mo ano, a gente possa prosseguir com 
passos ainda mais definidos na formação 
dos seminaristas,” finalizou.
 Vale lembrar que a Ordenação 
Diaconal dos seminaristas Alex e Ronny 
já tem data definida: 31 de janeiro, mes-
mo dia da abertura do Triênio Preparató-
rio para o Centenário da Diocese de Juiz 
de Fora.

SEMINÁRIO SANTO ANTÔNIO REALIZA ENCONTRO VIRTUAL DE DISCERNIMENTO VOCACIONAL

 Na manhã do último sábado, dia 
28 de novembro, foi realizado, de maneira 
remota, o V Encontro do Dives – Discer-
nimento Vocacional Específico – do Se-
minário Arquidiocesano Santo Antônio. O 
momento conduzido pelo Padre Geraldo 
Dondici, Pároco da Paróquia São Mateus 
e professor do Centro Universitário Aca-
demia, contou com a participação de 12 
vocacionados.
 O encontro foi marcado pela par-
tilha da palavra de I Reis 19, 1-21 e pela 
reflexão sobre a vocação do Profeta Elias. 
“Ali, há um bom motivo espiritual e uma 
boa lição divina, para continuarmos sem-
pre crescendo na nossa vocação”, afirmou 
Padre Dondici. O sacerdote falou aos jo-
vens sobre três pontos do trecho bíblico. 
“Perseguido, ele foge, desanimado, mas é 
alimentado por Deus, um exemplo bonito 
da Eucaristia que nos alimenta no nosso 

caminho para a gente se encontrar com 
Deus.”
 O encontro de Elias com o Pai, 
para Padre Dondici, é um caminho boni-
to da constante renovação vocacional. “A 
oração diária é a forma como vamos ven-
do Deus nos falar e nos conduzir sempre 
de forma diferente: muitas vezes na Sua 
Palavra, às vezes por uma pessoa, às vezes 
num acontecimento. Nesse momento da 
pandemia temos a chance de ouvir Deus 
falar também na provação. Que Deus 
possa também nos sustentar no nosso ca-
minho, mesmo quando estejamos desani-
mados, que a Santa Eucaristia nos leve na 
presença de Deus para ouvir nossa missão 
e, assim, possamos dar frutos onde Ele nos 
plantou,” finalizou o presbítero.
 Esse foi o quinto encontro do 
Dives em 2020, sendo que somente um, 
antes da pandemia, foi realizado de for-

ma presencial. Além da pregação do Pa-
dre Dondici, a atividade foi acompanhada 
pelo Reitor do Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio, Monsenhor Luiz Carlos de 
Paula e pelos formadores Padre Jorge Luís 
Duarte (responsável pelo Dives) e Padre 
José Domício da Silva.
 Segundo o seminarista Leonardo 
José de Mello, que faz parte da equipe que 
organiza o evento, “ao longo dos encon-
tros os padres convidados têm a missão 
de levar os vocacionados a refletirem so-
bre a sua vocação, desde o chamado até o 
sim para a missão”. O jovem conta que o 
Discernimento Vocacional por vídeocon-
ferência está sendo um desafio. “Embora 
estejamos conseguindo partilhar com os 
vocacionados os aspectos da vocação sa-
cerdotal e fazendo um trabalho de reflexão 
sobre o chamado de Deus, há uma barreira 
no que diz respeito à aproximação do can-

didato e compreensão dos seus anseios no 
processo. Está sendo positivo o momento 
dos encontros, pois estamos conseguindo 
reunir os vocacionados e partilhar sobre a 
missão de anunciar o Reino de Deus atra-
vés do sacerdócio, mas há a limitação nos 
recursos e dinâmicas a serem utilizadas.”

A Missa que aconteceu no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio foi presidida por Dom Gil e padres concelebrantes 
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LUTO: DIÁCONO ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO ROSA MORRE VÍTIMA DA COVID-19

 A Arquidiocese de Juiz de Fora perdeu, 
no dia 18 de dezembro, o Diácono Permanente 
Antônio José de Carvalho Rosa. Ele estava in-
ternado há 40 dias, em estado grave, no hospital 
Monte Sinai, onde deu entrada por conta da Co-
vid-19.
 O religioso, que tinha 53 anos de idade, 
recebeu a Ordenação Diaconal há pouco mais de 
um ano. Oriundo da Comunidade São Judas Ta-
deu, pertencente à Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima do Bairro Santa Cruz, auxiliava no tra-
balho financeiro da Arquidiocese de Juiz de Fora 
com sua experiência de contador. Era secretário 
do Fundo para Paróquias-Irmãs (Funpai). Deixa 
esposa e três filhos.
 O velório foi realizado no Cemitério 
Parque da Saudade e restrito a familiares. O rito 
das Exéquias aconteceu às 15h30 e foi condu-
zido pelo Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, Padre Geraldo Magela Viegas. O ir-
mão do Diácono Antônio, Padre Pedro Paulo de 
Carvalho Rosa, da Diocese de Petrópolis (RJ), 
acompanhou a cerimônia. Em seguida, foi o se-
pultamento. O Clero da Arquidiocese de Juiz de 
Fora também foi representado por dois Diáco-
nos Permanentes.
 O Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira, afirmou que 
esta é uma grande perda para a nossa Igreja 
Particular. “Um diácono que recebeu a sua or-

denação no ano passado e durante este ano todo 
se desdobrou com muita dedicação, espírito de 
fé e amor a Deus e à Igreja, seja em favor dos 
pobres, seja ajudando na economia da Arquidio-
cese. A gente quer oferecer a Deus, ainda que 
com dor no coração, a sua vida neste momento 
de partida, agradecendo pela figura importan-
te e exemplar. Todos os familiares recebam os 
nossos sentimentos, o nosso abraço caloroso e, 
ao mesmo tempo, a renovação da nossa fé na 
ressurreição dos mortos. Um dia vamos nos en-
contrar todos na casa do Pai”.
 “Minha palavra é de gratidão a Deus 
pela vida e dedicação que o Diácono Antônio 
manifestou à nossa paróquia, à Forania Imacu-
lada Conceição e à Arquidiocese. Toda a sua 
missão junto conosco foi de zelo e dedicação,” 
resumiu Padre Geraldo.
 Na manhã do dia 18, a Catedral Me-
tropolitana sediou Celebração Eucarística pela 
alma do Diácono Antônio. A Missa foi transmi-
tida pela WebTV “A Voz Católica” e pela Rádio 
Catedral ao meio-dia. Às 18h, Padre Geraldo 
também presidiu a Eucaristia com a mesma in-
tenção na Comunidade São Judas Tadeu.
 A previsão é de que a celebração de sé-
timo dia seja realizada na manhã do próximo dia 
24, na Catedral, com a presidência do Arcebispo 
Metropolitano e a presença de todos os Diáco-
nos Permanentes.

PARÓQUIA SÃO JOÃO NEPOMUCENO FESTEJA IMACULADA 
CONCEIÇÃO

 Na última terça-feira (8), a Paróquia São 
João Nepomuceno, localizada na cidade homôni-
ma, recordou a Solenidade da Imaculada Concei-
ção, uma das mais importantes do calendário litúr-
gico, quando a Igreja Católica contempla a Virgem 
Maria isenta de toda mancha do pecado original. A 
Celebração Eucarística foi presidida pelo Pároco, 
Padre Cláudio Machado, às 18h, na Igreja Matriz.
 A Imaculada Conceição é um dos quatro 
dogmas Marianos, proclamado pelo papa Pio IX 
no dia 08 de dezembro de 1854. A festa Mariana, 
comemorada no mês do Advento, foi precedida 
pela novena em honra a Nossa Senhora, iniciada 
no dia 29 de novembro, com a participação das co-
munidades Santa Teresinha, São Francisco (Araci), 
Rosário, Maria Mãe de Jesus, São Pedro (Barra), 
São José, Nossa Senhora Aparecida (Braúna), São 
José (Itui) Santa Rita, Santo Antônio, São Judas 
Tadeu e São Sebastião.
 Em sua homilia, Padre Cláudio fez uma 
profunda reflexão sobre a verdade de fé professa-
da pela Igreja de que Nossa Senhora foi concebida 
sem pecado no seio de Santa Ana, pela graça do 
Pai. “Maria não nasceu sem pecado pelo méri-
to dela, mas pelo mérito de Jesus, pois ela teria o 
pecado original se Jesus não a tivesse preservado 

com a graça. A graça foi infusa na alma de Ma-
ria no primeiro instante da sua concepção, porque 
Deus podia. E, portanto, Deus fez, Ele preservou 
Maria Santíssima pelos méritos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo,” afirmou o sacerdote.
 O pároco também agradeceu a todos os 
envolvidos na preparação para a Solenidade da 
Imaculada Conceição. “Quero agradecer a Deus, 
porque, mesmo nesse tempo de pandemia, de dis-
tanciamento social, nós conseguimos realizar a 
novena de Nossa Senhora da Conceição, para cul-
minar na festa de hoje, importantíssima para nós, 
católicos. Também quero agradecer a todos que, 
durante esses nove dias, contribuíram na liturgia, 
no comentário, no canto; agradecer as comunida-
des que participaram; aqueles que participaram 
presencialmente da novena e os que acompanha-
ram de casa; as pessoas que organizaram, orna-
mentaram, que prepararam este ambiente com todo 
carinho para que pudéssemos rezar a Deus e pedir 
a intercessão de Maria.”
 Durante a Novena de Nossa Senhora da 
Conceição, foi sugerida aos fiéis a doação de ali-
mentos não-perecíveis, material de limpeza e arti-
gos de higiene pessoal, que, posteriormente, serão 
distribuídos às famílias necessitadas.

UNIDADE DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
HOMENAGEARÁ DOM CLÓVIS FRAINER

 No início do mês de no-
vembro, a Câmara Municipal de 
Juiz de Fora aprovou o projeto de 
lei que dá à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Centro-Sul o nome 
de Dom Clóvis Frainer, que foi 
Arcebispo Metropolitano entre 
1991 e 2001. O religioso, que 
já era emérito, faleceu no dia 4 
de abril de 2017, em Caxias do 
Sul (RS), vítima de complicações 
pulmonares e falência de outros 
órgãos.
 O projeto de lei sancio-
nado pelo Prefeito Antônio Al-
mas e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município no 
último dia 20, foi proposto pelo vereador Wanderson Castelar. A 
iniciativa foi aprovada por unanimidade em duas discussões pelo 
Legislativo Municipal. Com a anuência do Executivo, o próximo 
passo será o descerramento da placa que dará o novo nome ao 
espaço de saúde localizado no Morro da Glória.
 O proponente, vereador Castelar, se disse honrado por ter 
tido a oportunidade de apresentar o projeto de lei. “Dom Clóvis 
Frainer foi o símbolo da simplicidade e defesa dos excluídos, foi 
o maior incentivador do Mutirão Evangelizador de nossa Arqui-
diocese. Teve o cuidado de um verdadeiro pastor com as pastorais 
de nossas paróquias. Viveu toda a sua vida sacerdotal difundindo 
e defendendo a fé cristã com absoluto destemor. Por essas e tantas 
outras razões decidimos eternizar a sua história através deste pro-
jeto de Lei.”
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FESTIVIDADES NATALINAS EMOCIONAM FIÉIS EM JUIZ DE FORA 

 Aconteceu na manhã dessa sex-
ta-feira (25), a tradicional Missa de Na-
tal, na Catedral Metropolitana. A Santa 
Missa foi presidida pelo Arcebispo, Dom 
Gil Antônio Moreira, concelebrada pelo 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula e Padre 
José de Anchieta Moura Lima. O Diáco-
no Antônio Valentino da Silva Neto ser-
viu no altar.
 Em entrevista, Dom Gil enviou 
sua mensagem de Natal e falou sobre as 
orações pela vacina contra a Covid-19. 
“Eu quero primeiramente desejar um 
feliz Natal a todos, pedir a Deus que dê 
muita benção e que sobretudo nos dê o 
grande presente que o mundo todo espera 
para vencer essa tragédia da Covid, este é 
o meu desejo de Natal. ” 
 Em sua homilia, o Pastor fez 
uma reflexão sobre o nascimento de Jesus 
e a beleza da liturgia do dia 25. “Celebra-
mos o dia Santo do Natal, o Evangelho 
do dia é diferente do Evangelho da noi-
te, o do dia é o Evangelho segundo São 
João. Ele não fala sobre a gruta de Belém, 
mas sobre o sentido do nascimento de Je-
sus em Belém, ele é a Luz que veio para 
brilhar nas trevas para que nós saibamos 
caminhar direito, ele é o verbo que veio 
para nos falar não apenas com o som das 
palavras, mas com a vida. ”

 O Arcebispo falou também so-
bre a beleza do divino que nos foi apre-
sentado por Jesus. “Deus que é invisível 
se torna visível. Por que Jesus nasceu em 
Belém? Por que existe Natal? Pois Deus 
nos ama, e toda pessoa que ama quer ficar 
perto, por isso, Deus que é espírito perfei-
tíssimo, invisível, se faz pessoa para que 
você o vendo se aproxime dele, o adore, o 
ame, abrace e o acolha, e ele faça parte da 
sua vida, pois ele quer que você faça parte 
da vida dele. ”

Pandemia e novas regras de isolamento 
social

 Dom Gil comentou sobre a de-
cisão da prefeitura Municipal de Juiz de 
Fora que proibiu a presença de fiéis nas 
igrejas a partir do dia 26. ”Recebemos da 
prefeitura Municipal um novo protocolo 
para que possamos fazer as Missas ape-
nas com transmissão online entre os dias 
26 e 07 de janeiro. É com pesar que faze-
mos isso, mas, de qualquer maneira, que-
remos colaborar com os médicos, com os 
profissionais da saúde que estão cansados 
e o número de contágios tem aumentado 
depois das eleições infelizmente. ” 
 O Pastor finalizou dizendo que, 
em sua visão, a decisão da prefeitura em 

não permitir a presença dos fiéis nas ce-
lebrações, pode ter sido provocada por 
um equívoco das autoridades em realizar 
eleições em um período tão difícil como 
este. “Agora temos que suportar, não cho-
rar sobre o leite derramado. Devemos co-
laborar o máximo para que haja o mínimo 
de contágio até passar essa fase, para em 
breve, voltarmos para as celebrações pre-
senciais. ”

Vigília de Natal

 Noite de festa e de reflexão foi a 
Vigília de Natal que aconteceu na quinta-
-feira, dia 24, na Catedral. A celebração 
foi presidida pelo Arcebispo, Dom Gil 
Antônio Moreira, e concelebrada pelos 
padres da Catedral. Este ano tivemos 
número reduzido de pessoas devido à 
pandemia, porém a missa foi transmitida 
pelos meios de comunicação da Arqui-
diocese.
 Um dos momentos marcantes da 
celebração foi a entrada do Menino Jesus. 
Um representante da equipe de cerimo-
nial do Dom Gil trouxe a imagem e a en-
tregou nas mãos do arcebispo.
 Em entrevista, Dom Gil felicitou 
a todos pela passagem do Natal e pediu 
ao Menino Jesus um presente especial. 

“Nesta Noite Santa do Natal do Senhor 
nós queremos levar a você os votos de 
Feliz Natal. Quero desejar que esse Na-
tal traga para nós o grande presente que o 
mundo inteiro espera, uma vacina potente 
para vencer a Covid e nós agora entra-
mos num tempo novo de maior liberda-
de, inclusive para praticar a fé nas nossas 
igrejas, nos nossos templos, em todos os 
lugares.”
 O Arcebispo falou ainda sobre a 
importância dessa celebração e de vivê-la 
de maneira santa. “O que é Feliz Natal? 
Qual é o Natal feliz? Aquele em que Je-
sus veio. Quanto mais você acolher Jesus 
no coração, mais feliz é o seu Natal. Não 

existe Natal sem oração, procure partici-

par da missa, online que seja, mas acolha 

Jesus no seu coração. Reze em família, 

sozinho, para ser feliz tem que ser o Natal 

de Jesus, não pode ser apenas um Natal 

de confraternização. Ceia é boa, não é 

proibido, mas o que significa isso se você 

não tem o acolhimento de Jesus no cora-
ção?” completou.
 Este ano, com todas as mudan-
ças impostas pela pandemia no novo co-
rona vírus, o arcebispo não realizou o tra-
dicional cumprimento às pessoas na saída 

da igreja.

 A Paróquia Nossa Senhora Mãe 
de Deus, localizada no Bairro de Lourdes, 
em Juiz de Fora, sediou, no último sábado 
(12), uma Cantata de Natal. Por conta da 
pandemia da Covid-19, o evento não pôde 
contar com a presença de muitas pessoas 
e, por isso, foi transmitida pelas redes so-
ciais da paróquia.
 O Grupo Musical Espressione, 
sob a regência do Maestro Victor Casse-
miro, protagonizou a apresentação, que 
também contou com a presença do Arce-
bispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom 

Gil Antônio Moreira. “Nós queremos le-
var a vocês os votos de um feliz e santo 
Natal e de um ano novo abençoado por 
Deus. Neste ano em que o Natal está sen-
do tão diferente por causa da pandemia, 
coisa que nós nunca imaginávamos, mas 
a pandemia não nos vencerá. O que vence 
é o amor e o Natal é a festa do amor”, afir-
mou o Arcebispo ao abrir oficialmente o 
concerto natalino.
A cantata, que durou aproximadamente 
uma hora e foi acompanhada ao vivo por 
centenas de pessoas, está disponível na ín-

tegra no Facebook e YouTube.

Arrecadação de alimentos

Além da apresentação de Natal, a paró-
quia do Bairro de Lourdes promoveu, no 
sábado (12), um drive-thru solidário em 
prol das famílias assistidas pelos vicen-
tinos e pelo Instituto Padre João Emílio. 
Em pouco menos de duas horas, foi con-
tabilizada uma boa quantidade de ali-
mentos não-perecíveis que serão repas-
sados às instituições ainda na semana.

Missa de Natal foi transmitida pela Web Tv A voz Católica e foi a última do ano com a participação de fiéis - Foto: Elias Arruda 

“O NATAL É A FESTA DO AMOR”, AFIRMA DOM GIL EM CONCERTO NATALINO
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Mensagem de Natal do Papa: Jesus nasce para todos, não só 
para alguns

Papa Francisco:

Resumo: Vatican News

 No dia de Natal, o Papa Fran-
cisco concedeu a tradicional bênção Urbi 
et Orbi, desta vez não da sacada central 
da Basílica de São Pedro, mas a poucos 
metros do local, na Sala das Bênçãos. A 
Praça São Pedro não está fechada, mas as 
pessoas não podem circular devido ao lo-
ckdown decretado pelo governo italiano 
nos dias de festas. Como sempre, a bên-
ção é antecedida por uma longa mensa-
gem em que o Pontífice faz seus votos de 
Feliz Natal a todos os países e regiões que 
vivem períodos conturbados. 

Fraternidade mais necessária do que 
nunca

 Desta vez, a mensagem teve 
como fio condutor a última Encíclica 
publicada pelo Papa Francisco, “Fratelli 
tutti”. “O nascimento é sempre fonte de 
esperança, é vida que desabrocha, é pro-
messa de futuro. E este Menino – Jesus 
– «nasceu para nós»: um «nós» sem fron-
teiras, sem privilégios nem exclusões.” 
Graças a este Ele, todos podemos nos di-
rigir a Deus e chamá-lo de «Pai». Assim, 
todos podemos ser realmente irmãos: “de 
continentes diversos, de qualquer língua e 
cultura, com as nossas identidades e dife-
renças, mas todos irmãos e irmãs”.
 Neste momento histórico mar-
cado pela crise ecológica e por graves de-

sequilíbrios econômicos e sociais, agra-
vados pela pandemia, o Papa considera a 
fraternidade como valor mais necessário 
do que nunca. Não uma fraternidade feita 
de ideais abstratos mas baseada no amor 
real, capaz de compadecer-se dos sofri-
mentos alheios, mesmo que o outro não 
seja da minha família, da minha etnia, da 
minha religião.

Vacina para todos

 O primeiro pensamento do Papa 
foi às pessoas mais frágeis, os doentes e 
quantos neste tempo se encontram desem-
pregados ou em graves dificuldades pelas 
consequências econômicas da pandemia, 
“bem como as mulheres que nestes meses 
de confinamento sofreram violências do-
mésticas.”
 Francisco renovou seu apelo aos 
governantes para que a todos seja garanti-
do o acesso às vacinas e aos tratamentos.
“No Natal, celebramos a luz de Cristo 
que vem hoje ao mundo e Ele vem para 
todos: não só para alguns. Hoje, neste 
tempo de escuridão e incertezas pela pan-
demia, aparecem várias luzes de esperan-
ça, como a descoberta das vacinas.”

A dor da guerra

 O Papa fez um apelo também 

em prol de tantas crianças que em todo o 
mundo, especialmente na Síria, Iraque e 
Iémen, ainda pagam o alto preço da guer-
ra.
 A Síria foi novamente citada 
junto aos países que no Oriente Médio e 
no Mediterrâneo oriental sofrem com ten-
sões, como o Iraque, em particular os ya-
zidis, a Líbia, Israel, Palestina e o Líbano.
 O Pontífice mencionou ainda 
Nagorno-Karabakh, bem como as regiões 
orientais da Ucrânia. Na África, o apelo 
de paz foi feito em prol de Burkina Faso, 
Mali, Níger e Etiópia.
 O Papa dirigiu um pensamento 
especial aos habitantes da região de Cabo 
Delgado, no norte de Moçambique, víti-
mas da violência do terrorismo interna-
cional. Sudão do Sul, Nigéria e Camarões 
também foram exortados a continuar pelo 
caminho da fraternidade e do diálogo.

Esperança para o continente 
americano

 Quanto à América, Francisco 
fez votos de esperança, já que o conti-
nente foi particularmente afetado pelo 
coronavírus, “que exacerbou os inúmeros 
sofrimentos que o oprimem, muitas vezes 
agravados pelas consequências da cor-
rupção e do narcotráfico.”
 Nomeadamente, citou o Chile, 

para que supere as recentes tensões so-
ciais e a Venezuela, para que ponha fim 
ao sofrimento.
 Na Ásia, pediu a proteção de 
Deus às populações flageladas por cala-
midades naturais, sobretudo nas Filipi-
nas e Vietnã e não se esqueceu do povo 
Rohingya: “Jesus, nascido pobre entre 
os pobres, leve esperança às suas tribula-
ções.”

Redescobrir a família como berço
 de vida

 Queridos irmãos e irmãs, con-
cluiu Francisco, “resignar-se à violência 
e à injustiça significaria recusar a alegria 
e a esperança do Natal.”
 “Neste dia de festa, dirijo uma 
saudação particular a todas as pessoas 
que não se deixam subjugar pelas cir-
cunstâncias adversas, mas se esforçam 
por levar esperança, consolação e ajuda, 
socorrendo quem sofre e acompanhando 
quem está sozinho.”
 Por fim, o último pensamento do 
Papa foi às famílias que hoje não podem 
se reunir. “Para todos, seja o Natal a oca-
sião propícia para redescobrirem a famí-
lia como berço de vida e de fé. Feliz Natal 
para todos!”

CATEDRAL INSTALA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA FACILITAR O ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

 

 Nesta quinta-feira, 3 de dezem-

bro, foi celebrado o Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência. A data foi insti-

tuída pela Organização das Nações Uni-

das (ONU), em 1992, com o objetivo de 

conscientizar a sociedade para a igualda-

de de oportunidades a todos os cidadãos, 

promover os direitos humanos e celebrar 

as conquistas das pessoas com deficiência 

nos mais variados aspectos da vida.

 No Brasil, a Igreja tem desenvol-

vido diversas iniciativas de acessibilida-

de que garantem o direito à igualdade de 

oportunidades no âmbito eclesial. Há al-

gumas décadas, Pastorais da Pessoa com 

Deficiência, movimentos e projetos têm 

sido implantados em diversas dioceses, 

para garantir a participação daqueles que 

vivem com alguma limitação física ou 

mental.

 Em Juiz de Fora, a Catedral Me-

tropolitana concluiu a instalação de uma 

plataforma elevatória para facilitar acesso 

de pessoas com deficiência às dependên-

cias da igreja.

 O Administrador Paroquial, Pa-

dre José de Anchieta Moura Lima, contou 

que a aquisição foi um pedido do Minis-

tério Público que, devido à pandemia, só 

está sendo concluído atualmente. “(É) 

uma plataforma elevatória para favorecer 

as pessoas que têm alguma necessidade 

especial na locomoção para chegar até 

nossa recepção, banheiros e salas. Quere-

mos agradecer a todos que nos ajudaram a 

fazer mais esse gesto concreto e favorecer 

para que ninguém se sinta discriminado, 

ao estar presente e frequentar a Catedral,” 

explicou Padre Anchieta.

 A plataforma elevatória foi ins-

talada próxima à entrada da recepção da 

Catedral, coincidentemente na data que se 

comemorou o Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência. “Uma data tão especial 

e justamente nesse dia podemos oferecer 

um acesso universal. Deus seja louvado 

por isso,” destacou o administrador paro-

quial. Segundo ele, em breve a plataforma 

estará em funcionamento.

“O NATAL É A FESTA DO AMOR”, AFIRMA DOM GIL EM CONCERTO NATALINO

Plataforma foi instalada ao lado da escadaria que dá acesso a secretaria da Catedral - Foto: Padre Anchieta
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Homenagem Especial Dom Paulo Cezar Costa 
Novo Arcebispo de Brasília

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

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

COMISSÃO QUE ADMINISTRA FUNPAI ANALISA 
PROJETOS DE PARÓQUIAS CARENTES

 Na manhã da última quinta-feira, 17 de 
dezembro, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira, se reuniu com a 
comissão responsável pelo Fundo de Paróquias-Ir-
mãs (Funpai), no Seminário Arquidiocesano Santo 
Antônio. Além de Dom Gil, participaram do en-
contro o Ecônomo da Arquidiocese, Padre Liomar 
Rezende de Moraes, o Ecônomo do Seminário, Pa-
dre Wellington Nascimento de Souza, o Padre José 
de Anchieta Moura Lima e o Contador da Mitra 
Arquidiocesana, José Dimas Rocha Sales.
 O objetivo da reunião foi analisar e dis-
cutir projetos apresentados por paróquias carentes. 
Até este momento, quatro comunidades se bene-
ficiaram do fundo, criado no mês de abril para 
auxiliar paróquias com dificuldades financeiras. 
“No tempo da pandemia, está ficando difícil para 
grande parte das paróquias administrarem os seus 
bens materiais, compras, reformas e mesmo des-
pesas ordinárias. Esse é um gesto de caridade que 
há entre as paróquias para que elas possam ajudar 
umas às outras,” contou Dom Gil.
 Segundo o Arcebispo, a iniciativa con-
tinuará existindo mesmo após o fim do surto do 
novo coronavírus. “As carências às vezes não de-
saparecem. Sempre tem alguma paróquia ou outra 

que depende de uma paróquia melhor no sentido 
de arrecadação. A gente pretende continuar com 
este fundo perpetuamente, para bem servir às pa-
róquias que mais carecem”.
 O Funpai se mantém por coparticipação 
solidária e fraterna das paróquias e foranias da Ar-
quidiocese de Juiz de Fora, amparando as comu-
nidades no cumprimento de seus compromissos e 
ajustando as despesas de pessoal, investimentos e 
outros, minimizando ao máximo suas necessida-
des. Os benefícios do fundo são liberados median-
te projetos feitos pelas paróquias interessadas e 
que são julgados pela Comissão Administrativa.

PADRE PIERRE LANÇA LIVRO SOBRE DEVOÇÃO À 
NOSSA SENHORA

 O Padre Pierre Mau-
rício de Almeida Cantarino 
divulgou, na última semana, a 
publicação de seu primeiro livro 
intitulado “Em todas as situa-
ções, um colo”. A obra, que já 
está disponível para compra na 
secretaria da Paróquia São José, 
do Bairro Costa Carvalho, traz 
um breve escrito sobre a devo-
ção à Nossa Senhora e orações 
para as diversas circunstâncias 
da vida.
 “Faz-se necessário 
apresentar Maria como aquela 
que advoga a nosso favor e in-
vocar a sua intercessão em to-
das as situações”, diz um trecho 
do livro. “Nossa Senhora está 
sempre solícita e amorosamente 
atenta às necessidades espiritu-
ais e materiais dos seus filhos, 
ela possui a função de mediação 
materna entre Cristo e os ho-
mens,” afirma outro fragmento 
da obra.

 Segundo Padre Pierre, 
a ideia surgiu da necessidade de 
o povo de Deus saber a quem 
recorrer nos momentos difíceis. 
“Ao longo de todo o tempo, 
desde quando eu morava com 
meus avós, com os meus pais, 
as paróquias por onde eu fui 
passando no tempo de pastoral, 

eu fui assimilando e anotando as 

orações que as pessoas rezavam 

e me ensinavam a rezar. E aí, 

nasce a ideia de escrever esse li-

vro para ser um suporte, ser esse 

apoio para aquelas pessoas que, 

em diversas situações, precisam 

encontrar a presença de Deus”.

 O livro “Em todas as 

situações, um colo” custa R$ 

19,90 e pode ser adquirido na 

secretaria da Igreja São José, de 

segunda a sexta-feira, das 14h 

às 18h. O endereço é Avenida 

Sete de Setembro, 288 – Costa 

Carvalho.

Fundo de Paróquias Irmãs foi fundado para ajudar Paróquias com pouca arrecadação

Arcebispo ouviu atento aos pedidos das paróquias 


