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Uma Igreja Sempre em Missão

Marco de São José é inaugurado 
em Juiz de Fora
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DIÁCONOS TRANSITÓRIOS SÃO ORDENADOS NA CATEDRAL

Acesse através do Qr-Code todas as edições de nosso Jornal. Para isso é só acessar a câmera do seu celular e apontar para o código ao lado. Caso seu aparelho 
não consiga acesso de imediato, você deverá baixar, na loja de aplicativos do seu smarthone, um leitor de Qr-Code. Após realizar a leitura do código, você será 
direcionado para o local informado. Você precisa estar conectado à internet para ter acesso ao conteúdo. 

Padre Leandro Monaia toma 
posse em Senador Cortes (MG)
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Vicentinos comemoram 57 
anos da fundação do Conselho 

Arquidiocesano
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Despedida de Padre Wilson Rogério Campos 
Delgado

Padre Wilson faleceu no dia 04 de fevereiro. O sacerdote, que tinha 

70 anos, estava internado desde o dia 21 de janeiro, devido a uma 

queda. Missa realizada na Catedral emocionou amigos e fiéis.

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

Quaresma tempo de conversão e de reflexão
Padre Antônio Camilo de Paiva 

VICENTINOS COMEMORAM 57 ANOS DE FUNDAÇÃO DO CONSE-
LHO METROPOLITANO DE JUIZ DE FORA

 No dia 2 de feve-
reiro, o Conselho Metro-
politano de Juiz de Fora 
(CMJF), da Sociedade 
de São Vicente de Pau-
lo (SSVP), comemorou 
57 anos de fundação. Em 
1964, o Conselho local 
se desmembrou do Con-
selho Metropolitano de 
Ouro Preto. Seu primeiro 
Presidente foi o Confrade 
Cesário Dulce.
 O membro coor-
denador de comunicação 
e confrade Wandemberg 
Medeiros contou a histó-
ria do Conselho Metropo-
litano local, em entrevista 
à Rádio Catedral. “O con-
selho se desmembrou de-
vido à ampliação da SSVP 
aqui na região. Ele ficou 
responsável, por quase 50 

anos, por toda a zona da 
Mata mineira e também o 
Campo das Vertentes. Há 
mais de dez anos houve 
outro desmembramento. 
Com a graça de Deus, os 
trabalhos foram crescen-
do tanto que foi criado o 
Conselho Metropolitano 
de Barbacena.”
 Atualmente o 
Conselho Metropolitano 
de Juiz de Fora possui 
nove Conselhos Centrais 
vinculados, além de 76 
Conselhos Particulares e 
485 Conferências, tendo 
4.295 Vicentinos. Dentre 
as principais ações desen-
volvidas estão a orientação 
e trabalho junto às unida-
des vicentinas vinculadas, 
que são as confêrencias, 
conselhos participares e 

conselhos centrais. “Den-
tre as várias atividades 
nós destacamos os lares 
para pessoas idosas. Em 
nossa região temos nove 
lares que atendem mais de 
150 idosos, residentes nas 
diversas cidades onde nós 
estamos atuando”, expli-
cou Wandemberg.
 Ele ainda apon-
tou quais são as expectati-
vas do Conselho Metropo-
litano de Juiz de Fora, da 
Sociedade de São Vicente 
de Paulo para os próximos 
anos. “Nossas expectati-
vas são o fortalecimento 
de nossas bases para que 
possamos alcançar um 
número maior de pessoas 
e famílias que necessitam 
de nossa ajuda. Buscamos 
novas pessoas que querem 

contribuir com seu ser-
viço voluntário, pastoral 
para que o mundo possa 
ser mais igual. Até porque 
nós estamos, já há alguns 
anos, com envelhecimento 
dos nossos membros.”
 Os interessados 
em fazer parte da obra 
da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo podem 
procurar as secretarias 
paroquiais, pois há confe-
rencia vicentinas em todas 
as paróquias, ou entrar em 
contato através das redes 
sociais.
 A sede do Conse-
lho Metropolitano de Juiz 
de Fora da Sociedade de 
São Vicente de Paulo se 
encontra na R. São Sebas-
tião, 454 – Centro. O tele-
fone é (32) 3215-9806.

 Na noite de quinta-feira (11), a Paróquia Nos-
sa Senhora Mãe de Deus recebeu o Arcebispo Metro-
politano, Dom Gil Antônio Moreira, para celebrar o 
Dia de Nossa Senhora de Lourdes, título que dá nome 
ao bairro da paróquia.
 Além de celebrar a festividade e o Dia dos 
Enfermos, na ocasião, foi inaugurada oficialmente 
a pintura externa da Igreja Matriz.  Muito satisfeito, 
Dom Gil agradeceu o trabalho realizado. “Estamos 
aqui também para inaugurar, benzer, a nova pintura 
da igreja que ficou muito bonita. Agradecemos a Deus 
por esse benefício feito pela união dos fieis dessa pa-
róquia.”
 O Pároco local, Padre João Francisco Batis-
ta da Silva, falou sobre a importância da celebração. 
“Nesse ano nós realizamos a pintura que já era espe-
rada há muito tempo, dando continuidade ao projeto 
que o Padre Expedito tinha começado. Ela tem uma 
importância de ser celebrada no dia de hoje porque é o 
dia daquela que dá nome ao bairro, e nós dizemos que 
Nossa Senhora é a protetora do bairro. Pedimos que 
ela abençoe a vida de cada um de nós”.
 Durante a Eucaristia, Dom Gil recordou a to-
dos do exemplo de Nossa Senhora. “Maria é a mulher 

ideal. Fiel a Deus. Nasceu na graça”. E forçou o pedi-
do de sua intercessão.  “A grande súplica de hoje é a 
proteção contra a doença, sobretudo a covid. Rezemos 
por aqueles que já estão lutando com esse problema e 
por aqueles que estão cuidando dos doentes. ”
 Ao final da celebração, Padre João Francis-
co agradeceu a todos os paroquianos e apresentou um 
livro de memória, com o nome de todos aqueles que 
colaboraram com a pintura. Na sequência, Dom Gil 
abençoou e aspergiu com água as paredes da igreja.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS INAUGURA SUA PINTU-
RA NO DIA DA PADROEIRA DE SEU BAIRRO

 Mais uma vez estamos vivendo um Tempo Quares-
mal! Antes de mais nada, é importante recordar ao leitor o 
que é a Quaresma, para celebrá-la com proveito, é preciso 
compreender bem seu significado. Vamos lá: a prática da 
celebração da Quaresma - na Igreja - vem desde o século 
IV. Para maior clareza dos fiéis, o Papa Paulo VI, definiu 
que a Quaresma tem seu início na Quarta-Feira de Cinzas e 
termina antes da Missa Lava-Pés, na Quinta-Feira Santa. De 
Quinta-Feira Santa à Noite até Domingo de madruga cele-
bra-se o que chamamos de Tríduo Pascal. 
 Durante esses quarenta dias, os cristãos católicos 
dedicam-se à reflexão e à conversão espiritual. Em clima de 
recolhimento, oração e penitência, lembram e celebram os 
40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que 
ele suportou na cruz para a nossa Salvação. Como bem ex-
plica a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a Cruz de 
Cristo não é símbolo do fracasso, mas da força de Deus. “Os 
judeus pedem sinais, os gregos sabedoria; mas nós anuncia-
mos Cristo Crucificado escândalo para os Judeus, e loucura 
para os pagãos; mas para os eleitos - quer judeus, quer gre-
gos - força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de 
Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus 
é mais forte do que os homens “ (1Cor 1, 22-25). Eis a força 
do anúncio e da vivência da Quaresma!
 Por ser dias de conversão e reflexão, a Igreja veste 
de cor roxa tanto seus ministros quanto seus altares. As ima-
gens e o crucifixo podem ser cobertos com toalha da mesma 
cor. Toda essa linguagem visual comunica que é um tem-
po conversão, mudança de vida, o que causa, muitas vezes, 
tristeza e dor. Essa dinâmica de cura interior começa já no 
primeiro dia, na Quarta-Feira de Cinzas, que lembra a nos-
sa própria mortalidade. É um gesto, um simbolismo que faz 
parte da tradição bíblica, através do qual, os vários persona-
gens jogavam cinzas nas suas cabeças como prova de arre-
pendimento. Daí a fórmula repetida pelo sacerdote ao impor 
as cinzas: “convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1, 15).
 De fato, o período da Quaresma fundamenta-se 
nos acontecimentos bíblicos. Na Bíblia o número Quarenta 
é muito significativo, ou se fala de 40 dias ou de 40 anos. 
Tanto um quanto o outro antecedem ou marcaram fatos im-
portantes, tais como: no Antigo Testamento os 40 dias de 
dilúvio da Arca de Noé, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai 
e os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. 
Já no Novo Testamento, pode-se realçar os 40 dias que Jesus 
passou no deserto, antes do início do seu ministério, bem 
como os 40 dias que Jesus apareceu aos discípulos antes de 
ascender ao céu.
 Portanto, estudiosos dão conta de que, cerca de du-
zentos anos após o nascimento de Cristo, os cristãos come-
çaram a preparar a festa da Páscoa com três dias de oração, 
meditação e jejum e que foi por volta do ano 350, que a 
Igreja aumentou o tempo de preparação para quarenta dias. 

Eis o percurso da Quaresma!
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

Romaria Virtual do terço dos homens

 No último final de semana, 
celebramos, pela primeira vez, uma ro-
maria do Terço dos Homens de forma 
virtual. Ano passado, eram mais de 80 
mil homens presentes em Aparecida. 
Numa surpresa que ninguém imaginava, 
chegou a pandemia do coronavírus, que 
estabeleceu um novo jeito de viver e até 
de rezar. O isolamento social nos impe-
diu de nos reunirmos presencialmente, 
como fazíamos sempre nas celebrações 
da Missa em nossas paróquias, e até a 
nossa Semana Santa não pôde ser cele-
brada com nossas procissões e com o 
povo nas igrejas.
 Assim também foi com as reu-
niões semanais para rezar o Santo Rosá-
rio de Maria. Grupos grandes, com 500, 
600 e até mais de mil homens não pude-
ram mais se encontrar presencialmente. 
Mas Deus é grande! Pouco a pouco fo-
ram se desenvolvendo os recursos tec-
nológicos para a transmissão das cele-
brações e são muitos os grupos que hoje 
já se reúnem dessa forma virtual. Os que 
andavam dispersos, pouco a pouco vão 
se reunindo outra vez e se, Deus quiser, 
a vacinação vai nos ajudar a voltar aos 
encontros presenciais com mais exube-
rância que antes.
 Para nossa XIII Romaria Na-
cional do Terço dos Homens, foi esco-
lhido o tema: “No Santuário da Palavra, 

com Maria e José, cuidar da vida”. A 
escolha reuniu três aspectos centrais: a 
Palavra de Deus; a presença de São José, 
esposo de Maria, pois estamos no ano 
dedicado a São José, convocado pelo 
Papa Francisco; e, por fim, o cuidado 
para com a vida.
 A figura de São José, tão im-
portante na história da Salvação, é 
também muito simpática aos devotos 
do Terço de Nossa Senhora. É imagem 
de um homem fidelíssimo à Palavra de 
Deus, que põe os Seus desígnios acima 
de tudo, inclusive de seus planos pesso-
ais. Foi escolhido para ser o Pai Nutrício 
de Jesus, seu tutor, seu custódio. Como 
pai adotivo do Filho de Deus, Palavra 
encarnada de Deus Pai, ele nos levou ao 
Santuário de Aparecida que é, ao mesmo 
tempo, Santuário da Palavra, local de 
ouvir a Deus que nos quer falar.
 O tema se completa com o cha-
mado forte a cuidar da vida. São José, 
que cuidou da vida do Menino Jesus, o 
protegeu contra a perseguição de Hero-
des que mandou matar criancinhas, seja 
nosso protetor na defesa da vida contra 
as forças da morte hoje estabelecidas no 
meio social. Somos chamados pela Igre-
ja, pela palavra forte dos últimos papas 
e atualmente pelo Papa Francisco, a de-
fender a vida das crianças não nascidas, 
ameaçadas pelo movimento abortista, 

inclusive provocando inacreditável le-
gislação favorável ao aborto. Essa é uma 
das maiores violências praticadas hoje, 
que ficam escondidas no calabouço do 
silêncio criminoso.
 Que todas as formas de ame-
aças à vida, que desafiam a dignidade 
humana – a fome, a miséria, a doença, 
a pandemia – sejam combatidas por 
nós, na força da fé que marcou tão espe-
cialmente a vida de São José. Ele fique 
sendo o Padroeiro de todos os grupos de 
Terço dos Homens, pois onde está Ma-
ria, está também José, e onde estão Ma-
ria e José, está Jesus; e onde está Jesus, 
está a família de Nazaré. Foi assim que 
Deus Pai quis e planejou a salvação da 
humanidade.
 Além disso, quis Deus que a 
XIII Romaria do Terço dos Homens ca-
ísse no início da Quaresma. Este tempo 
é um dos momentos mais importantes da 
nossa vida cristã, porquanto nos prepara 
para a maior de todas as festas litúrgicas 
que é a Páscoa da Ressurreição. Neste 
tempo, a Mãe Igreja nos propõe três as-
pectos importantes de nossa vida espiri-
tual: a penitência, a oração e a esmola (a 
caridade). O Terço nos ajudará na vivên-
cia desta mística quaresmal, pois é uma 
meditação sobre os mistérios da vida de 
Cristo. Destacaremos, nestes quaren-
ta dias, sobretudo, a contemplação dos 

mistérios dolorosos e dos mistérios glo-
riosos de Jesus. Aprofundaremos nossa 
consciência sobre o valor da penitência 
como compromisso com os irmãos, com 
o espírito fraterno, na busca da justiça e 
da caridade.
 Continuemos a rezar nosso Ter-
ço, com nossa família ou em grupos me-
nores com o distanciamento necessário, 
com nossas máscaras e todos os demais 
cuidados, mas não deixemos de prosse-
guir neste caminho bonito que Deus nos 
tem dado em nossa Pátria brasileira. São 
milhares de homens com o Terço nas 
mãos por este Brasil afora. Sendo um 
tempo de oração, penitência e caridade, 
procuremos rezar todos os dias o San-
to Rosário de Maria, fazendo dele uma 
verdadeira prática quaresmal em vis-
ta da Santa Páscoa. Com Maria e com 
José, celebremos este tempo forte para 
contemplarmos ainda com mais vigor os 
mistérios gloriosos na festa da ressurrei-
ção do Senhor.
 Seja São José nosso intercessor 
no céu, para que passe logo esta pan-
demia e, ano que vem, possamos estar 
todos reunidos de forma presencial para 
a XIV Romaria Nacional do Terço dos 
Homens ao Santuário da Mãe Apareci-
da.

DOM GIL CELEBRA QUARTA-FEIRA DE CINZAS NA CATEDRAL

 Na quarta-feira, dia 17 de feve-
reiro, dezenas de fiéis estiveram presentes 
na Catedral Metropolitana para celebrar 
o início da Quaresma e receber as cinzas, 
convite ao tempo de conversão. A missa 
foi presidida pelo Arcebispo Metropoli-
tano, Dom Gil Antônio Moreira, conce-
lebrada pelo pároco da Catedral, Padre 
José Anchieta Moura Lima, também pelo 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula e assisti-
da pelo diácono Antônio da Silva Neto.
 Dom Gil iniciou a celebração 
explicando a importância do momento. 
“Hoje é o primeiro dia da caminhada qua-
resmal, com jejum, com abstinência, com 
o rito das cinzas, nós damos o primeiro 
passo para dentro dessa caminhada de 40 
dias que deve ser um verdadeiro retiro 
espiritual para nós. Vamos vivenciar, so-
bretudo, a penitência, a oração, a esmola, 
a fraternidade. Quaresma é um caminhar 
com Jesus, tenha consciência disso.”
 Na Quarta-feira de Cinzas, o Ato 
Penitencial é substituído pelo rito das cin-
zas, após o Evangelho. Na celebração o 
Arcebispo esclareceu que as cinzas são 
um sacramental e que este ajuda a enten-
der a necessidade de conversão e humil-
dade.
 Durante a homilia, o Arcebispo 

recordou que a caminhada de prepara-
ção para a Páscoa, iniciada naquele dia, 
é conduzida por Jesus. Ele frisou que este 
é o tempo propício à conversão, à mu-
dança de vida, pedido feito por Jesus e 
recordado no rito da celebração, através 
da seguinte frase: “convertei-vos e crede 
no Evangelho”, retirada do Evangelho de 
São Marcos.
 Ele ainda indicou práticas a se-
rem feitas durante este tempo.  “Vamos 
ouvir mais a palavra de Deus, aumentar a 
nossa oração. Vamos compreender o sen-
tido do jejum, da penitência, para apagar 
nossos pecados. Vamos sentir, sobretudo, 
a grande misericórdia de Deus que, me-
diante a humildade de quem se arrepende, 
nos perdoa e, mais do que isso, é capaz 
de enviar seu filho para morrer por nós na 
cruz. Portanto, irmãos, esse tempo é tem-
po de conversão. ”
 Por fim, Dom Gil falou sobre a 
abertura da Campanha da Fraternidade 
(CF). “A campanha quer ser uma ajuda 
para que a gente possa pensar que há in-
justiças e pecados sociais que devem ser 
vencidos. Nós vamos vencer isso não com 
ódio, não com lutas de classe. Nós vamos 
resolver isso olhando outra vez para Cris-
to, perdoando, tendo palavras bondosas 

que nos ajudem a converter e a modificar 
aquilo que deve ser modificado na nossa 
convivência social.”
 A cada cinco anos, a iniciativa 
acontece de forma ecumênica. A Cam-
panha da Fraternidade Ecumênica (CFE) 
2021 traz como tema “Fraternidade e Di-
álogo: compromisso de amor” e o lema 
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, 
fez uma unidade” (Ef 2,14).
 O Pastor explicou que nem sem-
pre é mais fácil, mas que toda a Igreja pre-
ga o Ecumenismo. “Como está no Conci-
lio Vaticano II e no Catecismo da Igreja 
Católica. Quando ela ensina o ecumenis-
mo ela diz que devemos olhar para aque-
les cristãos que não estão conosco, que, 
às vezes, estão contra nós. Não olhemos 
com ódio. Olhemos com amor e procure-
mos ver aquilo que mais nos une.”
 Concluindo o sermão, pontuou 
que a campanha ajuda uma parte da nossa 
espiritualidade, mas que a Quaresma exis-
te desde o começo da Igreja. “São Gre-
gório nos lembra que, quando o povo não 
se preparava bem para a Páscoa, a Igreja 
foi organizando a quaresma para que pos-
samos, com Jesus, caminhar. Assim meus 
irmãos, procuremos viver intensamen-
te esse tempo, assimilando em nós tudo 

aquilo que Jesus nos ensinou.”
 Seguindo as instruções do Papa,  
a fórmula da liturgia foi dita uma vez ape-
nas do altar, em seguida os ministros fo-
ram ao encontro dos fiéis e depositaram as 
cinzas sem tocar as cabeças.
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SEMINARISTAS SÃO ORDENADOS DIÁCONOS TRANSITÓRIOS

 Na tarde do domingo, 31 de ja-

neiro, os jovens Alex Francisco da Silva 

e Ronny Moreira de Oliveira deram mais 

um passo rumo à consagração definitiva. 

Durante cerimônia realizada na Catedral 

de Juiz de Fora, os seminaristas foram 

ordenados Diáconos Transitórios pela 

imposição das mãos do Arcebispo Me-

tropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. A 

Eucaristia, concelebrada por dezenas de 

padres de nossa Igreja Particular, marcou 

ainda a abertura do Triênio Preparatório 

para o Centenário da Diocese de Juiz de 

Fora.

 “No dia 1º de fevereiro de 2024 

queremos celebrar uma grande festa. Se 

Deus quiser, a pandemia já terá termi-

nado, e nós poderemos reunir, assim, o 

povo em multidão para esta celebração”, 

contou Dom Gil que também apontou a 

escolha de um patrono para cada ano: em 

2021, será São José; em 2022, Santo An-

tônio; e em 2023, Nossa Senhora. “Os três 

têm o Menino Jesus nos braços, para dizer 

que quem nos guia mesmo é Jesus. Eles 

são para nós exemplos de acolhimento da 

palavra e da pessoa de Jesus Cristo”, afir-

mou o Arcebispo.

 As comemorações estarão inse-

ridas na celebração do 2º Sínodo Arqui-

diocesano, que, por sua vez, ganha força 

nova com a ordenação desse domingo. 

“Cada pessoa que ordena passa por uma 

formação muito intensa e demorada. São 

anos e anos de preparação  acadêmica, es-

tudando Teologia, Filosofia e a Doutrina 

da Igreja e espiritual, que é o mais im-

portante. A gente tem confiança tanto no 

Alex quanto no Ronny que fizeram uma 

caminhada maravilhosa. São dois jovens 

totalmente preparados para a vocação dia-

conal e a vocação presbiteral”, comentou 

Dom Gil.

 Monsenhor Luiz Carlos de Pau-

la, Reitor do Seminário Arquidiocesano 

Santo Antônio, revelou sua alegria e sa-

tisfação com a conquista dos jovens. “É 

uma caminhada longa e bonita, que é feita 

nas várias dimensões da formação, para 

chegar a este momento. Nós agradecemos 

pelo dom da vida, pelo sim que eles de-

ram a Deus, pela caminhada bonita que 

eles fizeram e, agora, com a ordenação, 

são diáconos, servos de Deus. Vão servir 

à Igreja, ajudando na Palavra, liturgia e 

caridade.”

 O Formador da Comunidade de 

Teologia, Padre José Domício Ferreira da 

Silva, acompanhou a trajetória dos dois 

diáconos transitórios nos últimos dois 

anos e destacou as qualidades de ambos. 

“Ronny e Alex são dois meninos bons, 

dedicados. Meninos simples, mas mar-

cados pela espiritualidade.” O sacerdote 

falou ainda dos desafios impostos pela 

pandemia da Covid-19 na etapa final da 

formação dos jovens. “Também nas difi-

culdades, limitações e privações a gente 

aprende a crescer, e acredito que eles su-

peraram bem, tanto na parte acadêmica, 

estudando à distância, quanto na parte 

formativa, mostrando-se obedientes e 

atentos àquilo que a formação e o Arce-

bispo iam indicando. Eu vejo que vão so-

mar muito para a vida e a missão da nossa 

Igreja Particular.”

 Para marcar sua Ordenação Dia-

conal, Alex e Ronny optaram pelo lema 

“Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2,5), frase 

dita por Nossa Senhora no episódio das 

Bodas de Caná, quando Jesus realizou o 

Seu primeiro milagre. “Maria pede que 

nós façamos a vontade de Deus e este é o 

nosso desejo. Nós contamos com a oração 

e a amizade de toda a comunidade arqui-

diocesana para que a gente possa servir da 

melhor forma; servir com alegria, com o 

coração aberto às necessidades da nossa 

Igreja,” explicou Alex.

 Além de apontar para o serviço 

inerente ao ministério diaconal, a escolha 

demonstra a devoção mariana presente 

nos jovens. “O caminho do discipulado se 

faz gradativamente com desafios, e tam-

bém com muitas vitórias, muitas conquis-

tas, porque a graça de Deus sempre cresce 

diante de tudo; mesmo nos momentos de 

desânimo, de tristeza, de medo, é o Se-

nhor que nos sustenta, que nos conduz. 

E Maria Santíssima sempre esteve mui-

to presente. Tanto eu como o Alex temos 

uma devoção muito grande e sabemos 

que em Maria podemos encontrar consolo 

materno, o afeto de que precisamos para 

não desanimarmos,” refletiu Ronny.

 Ao final da Celebração Eucarís-

tica, Dom Gil falou do destino dos diáco-

nos transitórios. Enquanto Alex exercerá 

seu ministério na Paróquia São João Ne-

pomuceno, na cidade de mesmo nome, 

Ronny trabalhará na Paróquia São Pedro, 

em Juiz de Fora, auxiliando também no 

Economato da Arquidiocese.

Ordenação Diaconal aconteceu na Catedra Metropolitana. Desafios impostos pela pandemia limitaram a participação de fiéis - Foto: Danielle Quinelato
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MISSA NA CATEDRAL MARCA DESPEDIDA DE PADRE WILSON ROGÉRIO

 Com imenso pesar, a Arquidiocese de Juiz de 
Fora perdeu Padre Wilson Rogério Campos Delgado, fale-
cido no dia 4 de fevereiro, na Santa Casa de Misericórdia 
de Juiz de Fora. O sacerdote, que tinha 70 anos, estava 
internado desde o dia 21 de janeiro, devido a uma queda.
 Nessa sexta-feira (5) foi celebrada, na Catedral 
Metropolitana, a Missa pela Páscoa definitiva do Padre 
Wilson Rogério Campos Delgado. A Eucaristia foi presi-
dida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Mo-
reira, e concelebrada pelos padres da Catedral, e auxiliada 
por alguns diáconos.
 A Arquidiocese se despediu do sacerdote que de-
dicou a vida toda pela Igreja. Padre Wilson serviu na Ca-
tedral durante muitos anos, desde seus 11 anos, quando se 
mudou de sua terra natal, Lima Duarte. Ao longo de sua 
vida passou por muitas paróquias. Destaque para Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, em Arantina, sua primeira, e 
Paróquia Nossa Senhora das Mercês, em Mar de Espanha, 
onde ele ficou mais de 20 anos.
 Na celebração, que contou com a presença de al-
guns familiares, Dom Gil destacou dois pontos frequen-
temente recordados nestas ocasiões: o fato de a morte ser 
uma passagem e a necessidade de nos prepararmos para 
ela, pois não se sabe o dia, nem a hora em que Deus irá nos 
chamar.
 O pastor também explicou os dois sentimentos 
experimentados pela Igreja quando ela sepulta um sacer-
dote. “O primeiro é a dor, toda família sente a partida de 
um ente querido. Quem é padre, além da família sanguí-
nea, passa a pertencer a uma família espiritual. A segunda 
coisa que a igreja celebra é ação de graças. Agradece por 
tudo aquilo que aquele padre pôde fazer em benefício dos 
outros. E como ele trabalhou em favor dos outros!”
 Dom Gil afirmou que Padre Wilson foi muito 
dedicado à Arquidiocese de Juiz de Fora, Apontou como 
características do padre falecido, dedicação, serenidade e 
obediência.
 Padre João Carlos Ventura de Oliveira, que há 

dois anos trabalhava com Padre Wilson na Paróquia Nossa 
Senhora das Dores, de Bias Fortes, esteve presente e, em 
entrevista, deixou seu depoimento. “Sem dúvida meu cora-
ção não entende tantos ensinamentos que pude aprender e 
absorver do Padre Wilson. Mas, com o tempo, tenho certe-
za de que Deus vai me ajudar a seguir os passos do homem 
que não tinha preguiça, muito corajoso, sempre disposto a 
anunciar, a celebrar e atender o seu povo”.
 Padre Wilson foi sepultado na manhã desta sexta-
-ira, no Cemitério Parque da Saudade, no jazigo da família, 
onde está sepultada sua mãe. Vítima de um acidente do-
méstico, ele faleceu na manhã da última quinta-feira (4).

História:

 Padre Wilson foi ordenado presbítero em 7 de de-
zembro de 1976, era natural de Lima Duarte. Ele era pá-
roco em Bias Fortes, onde sofreu a queda, desde 2019, na 
paróquia Nossa Senhora das Dores. Em seus 44 anos de or-
denação passou por diversas paróquias dentre elas: Divino 
Espírito Santo, em Guarará; São Sebastião, em Maripá de 
Minas; Sant’Ana, em Santana do Garambéu; Santa Rita de 
Cássia, Santa Rita do Ibitipoca; Santa Ana – Vila Ideal, em 
Juiz de Fora; Nossa Senhora das Mercês, Mar de Espanha; 
Nossa Senhora Aparecida, em Arantina.

SEMINARISTAS PARTICIPAM REMOTAMENTE DE MISSA DE 
ABERTURA DO ANO LETIVO

 Na manhã da quinta-feira, 11 de fevereiro, 
foi celebrada, na Capela do Seminário Arquidiocesa-
no Santo Antônio, a Missa de abertura do ano letivo 
na instituição de ensino. A Eucaristia, presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, 
foi concelebrada pelo Reitor do Seminário, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, pelo Formador da Comunidade 
de Teologia, Padre José Domício da Silva, e pelo Ecô-
nomo, Padre Welington Nascimento de Souza.
 Diferente do que acontece todos os anos, a 
capela estava vazia; seus bancos não estavam ocupa-
dos por seminaristas. Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, os estudantes participam, desde 2020, das 
atividades acadêmicas e litúrgicas de forma remota, 
pela internet. Neste ano, segundo Mons. Luiz Carlos, 
será feita uma avaliação mensal para decidir-se o mo-
mento em que o retorno será possível. “Durante o ano, 
enquanto não for possível a vinda deles, nós teremos os 
momentos de oração e de celebração, sempre on-line, 
e também a orientação pastoral, a direção espiritual e 
toda a orientação que é necessária ao seminarista neste 
tempo de formação. Graças a Deus nós conseguimos 
manter um contato permanente com eles.”

 A expectativa de Dom Gil é de que, com a 
chegada da vacina anti-Covid, esta realidade de ensi-
no a distância possa mudar em breve. “Mas, não sendo 
possível, vamos seguir aquilo que Deus está nos pro-
pondo; a formação acadêmica, espiritual, pastoral vai 
ser realizada de forma on-line. Isso não deve perturbar 
o nosso caminhar formativo”, apontou.
 Além das atividades acadêmicas e do acompa-
nhamento individual e nas comunidades, os seminaris-
tas participam remotamente da Santa Missa presidida 
pelo Arcebispo às quintas-feiras, às 7h30. A celebração 
é transmitida ao vivo no Facebook do Seminário Santo 
Antônio.

Dia de Nossa Senhora de Lourdes

 Neste Dia Mundial dos Enfermos, quando a 
Igreja em todo mundo celebra Nossa Senhora de Lour-
des, Dom Gil recorda que a data se torna ainda mais 
marcante por conta da pandemia. “Neste ambiente em 
que estamos vivendo este dia tem um apelo especial, 
para que rezemos pelos doentes da Covid e pelos pro-
fissionais da saúde, pelos familiares, por todos nós”.

COMISSÃO DO II SÍNODO REALIZA 
MAIS UMA REUNIÃO VIRTUAL

 Foi realizada, na tarde da terça-feira (16), a se-
gunda reunião do ano da Comissão Central do II Sínodo 
da Arquidiocese de Juiz de Fora. Participaram de forma re-
mota, além do Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, padres, diáconos e leigos membros do grupo de 
trabalho.
 Um questionário já havia sido distribuído a todas 
as paróquias com o objetivo de se fazer uma revisão da 
vida desta Igreja Particular e no encontro, segundo Dom 
Gil, o mesmo foi analisado. “Demos mais alguns passos, 
olhamos a questão dos questionários que foram feitos e um 
novo questionário, mais simples, que vai ser distribuído 
agora, em Juiz de Fora e no Interior”, disse ele.
 O Arcebispo lembrou que os trabalhos do II Síno-
do vão se organizando apesar da pandemia e que eles estão 
inseridos na celebração do Ano de São José e da organiza-
ção das comemorações do centenário da Diocese de Juiz de 
Fora que será celebrado em 2024. “O Sínodo vai crescendo 
e se organizando, apesar da pandemia. Esse ano temos São 
José como patrono da caminhada sinodal, em vista da cele-
bração do centenário da Diocese.”
 As atividades e encontros seguem sendo realiza-
dos de forma virtual. “Foi uma reunião muito boa. Foram 
definidas algumas lives e videoconferências para que pos-
samos dar passos novos no conhecimento, na formação e 
na organização pastoral do sínodo”, afirmou Dom Gil.
 O II Sínodo Arquidiocesano tem como lema “Pro-
clamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados” (cf. 
Mt 10, 27), confirmando o tema “Arquidiocese de Juiz de 
Fora, uma Igreja sempre em missão.”

Seminaristas acompanharam a Missa de suas casas em decorrência da pandemia - Foto: Elias Arruda 
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ARCEBISPO INAUGURA PRIMEIRO “MARCO DE SÃO JOSÉ”, EM JUIZ DE FORA

 Foi inaugurado, na manhã desta 
sexta-feira, 19 de fevereiro, o primeiro 
monumento arquidiocesano em homena-
gem a São José. Ele está localizado no 
pátio da Igreja Matriz que fica na Avenida 
Sete de Setembro, em Juiz de Fora, dedi-
cada ao pai adotivo de Jesus. O símbolo 
faz parte dos tributos que nossa Igreja 
Particular renderá ao Patrono Universal 
da Igreja neste ano a ele dedicado.
 A bênção do local que abrigará 
a imagem de São José foi conduzida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil An-
tônio Moreira, após ter presidido Santa 
Missa. A Eucaristia foi concelebrada pelo 
Administrador Paroquial, Padre Pierre 
Maurício de Almeida Cantarino, pelos 
padres Dione César de Oliveira Goulart 
e João Paulo Teixeira Dias – cujas paró-
quias também receberão a construção – e 
por sacerdotes pertencentes à Forania 
Nossa Senhora do Líbano. O Diácono 
Antônio Valentino da Silva Neto serviu 
ao altar.
 Durante a homilia, Dom Gil re-
cordou o tempo quaresmal, iniciado na 
Quarta-feira de Cinzas. “O que é a Qua-
resma? Eu vou resumir a resposta com 
esta pequena frase: a Quaresma é uma 
caminhada com Jesus na penitência, na 
oração e na caridade, rumo à Páscoa. Nós 
estamos entrando no itinerário de Jesus, 
que fez a Sua quaresma para começar a 
Sua vida pública; Jesus que nos ensinou 
a arrepender-nos dos nossos pecados, a 
tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo.”
 Sobre o monumento que have-

ria de inaugurar, o Arcebispo ressaltou 
que simboliza a adesão da Arquidiocese 
de Juiz de Fora à proposta do Papa Fran-
cisco. “Atendendo ao pedido carinhoso 
do sucessor de Pedro, nós queremos des-
tacar a figura de São José como alguém 
que Deus escolheu para o momento exato 
da história da Salvação e como modelo de 
vida que nós devemos seguir, de homem 
fiel, sereno, maduro na fé.”
 A iniciativa da construção de um 
símbolo para recordar o ano dedicado ao 
esposo de Maria foi de Padre Pierre, que 
há seis anos conduz a paróquia do Bair-
ro Costa Carvalho. Ele caracteriza São 
José como ‘o homem do sim’. “A ideia 
do marco foi de manifestar a devoção, o 
exemplo de São José; o nosso respeito 
pela figura desse que é o patrono da Igre-
ja, protetor da família, pai adotivo de Je-
sus. A nossa ideia parte da intenção de ter 
São José como modelo, como exemplo de 
santidade e daquele que sabe fazer a von-
tade de Deus,” aponta.
 A arquiteta que possibilitou a 
realização do projeto foi Camila de Re-
zende Innocencio, que deu início ao pla-
nejamento da obra em dezembro de 2020. 
“O projeto tem como base três elementos 
principais: o lírio tem inspiração no lí-
rio de São José, na cruz de Jesus Cristo 
e também nos elementos arquitetônicos 
da fachada da nossa igreja – os arcos em 
ogiva das portas, as formas dos pináculos 
que são característicos da arquitetura ne-
ogótica. Eu trouxe isso para o projeto de 
forma a contextualizar o Marco com os 

elementos do entorno, mas sem ofuscar 
a leitura do bem principal, que é a Igre-
ja Matriz”, explicou. Uma jardineira em 
diferentes níveis também compõe o mo-
numento, fazendo referência ao lírio que 
São José segura e ainda à busca dos cris-
tãos pela santidade.
 Camila ressalta que foi proposi-
tal o local escolhido para abrigar a escul-
tura, no pátio da Matriz São José. “Co-
locamos a iluminação para que à noite 
essa imagem possa ser contemplada para 
abençoar todos os fiéis que vão passar por 
aqui, não só neste Ano de São José, mas 
sempre, porque é um elemento que vai fi-
car aqui por muitos e muitos anos.”
 O Marco de São José será cons-
truído em outras três igrejas da Arquidio-
cese de Juiz de Fora: na Igreja Matriz de 
São José na cidade de Bicas (MG), na 
Capela São José da Rua Dom Silvério, 
em Juiz de Fora e em São José das Três 
Ilhas, distrito de Belmiro Braga (MG). As 
estruturas seguirão o projeto de Camila, 
com algumas adaptações em relação à es-
cala, dependendo do tamanho do templo. 
“Eu me sinto muito honrada. É um prazer 
ter podido conceber esse projeto, podido 
doar para a Arquidiocese esse projeto, in-
clusive como devota de São José, como 
membro participante da comunidade”, re-
velou a arquiteta.
 Na Paróquia São José do Bairro 
Costa Carvalho, a programação continua 
durante todo o ano, com missas votivas 
no dia 19 de cada mês e a distribuição 
de símbolos que fazem referência ao pa-

droeiro. “No primeiro mês nós demos 
uma cruz. Este mês nós estamos dando 
um travesseirinho na perspectiva de que 
Deus fala com São José através do so-
nho.  
 As pessoas recebem esse tra-
vesseirinho, a gente abençoa e ela coloca 
dentro do travesseiro dela; antes de dor-
mir, sempre que necessitar de uma luz, de 
uma resposta de Deus, ela faz a sua ora-
ção e pede que, assim como Deus falou 
com São José, também possa iluminá-la 
para sempre escolher o melhor caminho 
para uma vida mais coerente com aquilo 
que é a proposta de Jesus Cristo”, disse 
Padre Pierre.

FORMAÇÃO SOBRE NOVO DIRETÓRIO MARCA RETOMADA DE ATIVIDADES DA 
ESCOLA CATEQUÉTICA

 A Escola Catequética Arquidio-
cesana “Padre José Sávio Ricardo” re-
tornou com suas atividades neste ano de 
2021, de forma virtual, com uma forma-
ção sobre o novo Diretório para a Cate-
quese. O documento foi publicado pelo 
Pontifício Conselho para Promoção da 
Nova Evangelização em junho de 2020.
 Este será o primeiro de nove 
encontros, cujas datas já estão previstas 
no calendário arquidiocesano. Em virtu-
de da pandemia da Covid-19, a propos-
ta inicial é que toda a programação seja 
realizada a distância, sempre às 19h30, 
pelo Facebook da Arquidiocese de Juiz 
de Fora, contudo esse cenário pode ser 
alterado caso a pandemia regrida. “Em 

cada encontro será tratada uma parte do 
diretório. Todos os catequistas da Arqui-
diocese podem participar e mesmo outros, 
de outras igrejas particulares. Havendo 
possibilidade, incentivamos todos a terem 
o texto em mãos, de modo a favorecer o 
estudo”, pede o Assessor para a Catequese 
Arquidiocesana, Padre Gleydson Pimenta 
de Faria. O diretório pode ser baixado da 
internet através do endereço: http://www.
ihu.unisinos.br/images/ihu/2020/06/novo-
-diretorio-catequese.pdf ou adquirido nas 
livrarias católicas de Juiz de Fora.
 Em mais de 300 páginas, o novo 
Diretório é dividido em três partes: a pri-
meira, dedicada à “Catequese na missão 
evangelizadora da Igreja”, fala da forma-

ção dos catequistas; a segunda, intitulada 
“O processo da Catequese”, frisa a impor-
tância da família, parte integrante e ativa 
da evangelização;  a terceira, dedicada à 
“Catequese nas Igrejas particulares”, res-
salta o papel das paróquias, definido como 
“exemplo de apostolado comunitário: ca-
tequese criativa e ensino da religião”.

Confira o calendário completo das 
formações :

 

Dia 26 de fevereiro: Apresentação do 
Novo Diretório de Catequese

Dia 26 de março: Capítulo I do Diretório 

Dia 30 de abril: Capítulo II do Diretório

Dia 28 de maio: Capítulo III do Diretório

Dia 25 de junho: Capítulo IV do Diretório

Dia 20 de agosto: Capítulo V do Diretório

Dia 24 de setembro: Capítulos VI e VII do 
Diretório

Dia 29 de outubro: Capítulo VIII do Di-
retório

Dia 26 de novembro: Capítulos IX e X do 
Diretório

Marco de São José também será construído em outras Igrejas da Arquidiocese de Juiz de Fora - Foto: Danielle Quinelato 
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Quaresma: tempo de caminho, renovação e esperança

Papa Francisco:

Resumo: Vatican News

 “Quaresma é um tempo para 
acreditar, ou seja, para recebera Deus na 
nossa vida permitindo-Lhe ‘fazer morada’ 
em nós”. “Ao percorrer o caminho quares-
mal que nos conduz às celebrações pas-
cais, recordamos Aquele que se rebaixou 
a si mesmo, tornando-se obediente até à 
morte e morte na cruz.” Estas palavras, 
que podemos ler na mensagem do Papa 
Francisco para a Quaresma de 2021, não 
se referem apenas à dimensão memorial 
da lembrança, mas nos convidam a viver, 
também no presente e hoje, um tempo 
propício para renovar a fé, a esperan-
ça e a caridade. São dirigidas a todos os 
homens, chamados a “sentir que são, em 
Jesus Cristo, testemunhas do novo tem-
po”. Durante seu pontificado, Francisco 
tem ilustrado várias vezes o significado 
do caminho que leva à Páscoa. “No tempo 
da Quaresma”, disse no domingo, 21 de 
fevereiro, durante o Angelus, “o Espírito 
Santo nos exorta também, como Jesus, a 
entrar no deserto”. Não é um lugar físico, 

mas uma dimensão existencial na qual se 
deve ficar em silêncio”.

O centro do caminho quaresmal

 “A Quaresma”, explicou o Papa 
em sua homilia durante a missa da Quar-
ta-feira de Cinzas celebrada na Basílica 
de São Pedro em 17 de fevereiro, “é uma 
viagem que envolve toda nossa vida, tudo 
de nós mesmos. É o tempo para verificar 
as estradas que estamos percorrendo, para 
encontrar o caminho que nos leva de volta 
a casa, para redescobrir o vínculo funda-
mental com Deus, do qual tudo depende.  
A Quaresma não é uma fileira de promes-
sas, é discernir para onde está orientado 
nosso coração. Este é o centro da Quares-
ma”.

Sintonizar-se nas frequências 
do Evangelho

  A Quaresma”, disse Francisco 

na Audiência geral de 26 de fevereiro de 
2020, “é um momento propício para dar 
espaço à Palavra de Deus. É o tempo para 
desligar a televisão e abrir a Bíblia. É o 
tempo para nos desligarmos do celular e 
para nos ligarmos ao Evangelho. Quando 
eu era criança não havia televisão, mas tí-
nhamos o hábito de não ouvir o rádio nes-
te período. A Quaresma é deserto, é tempo 
para renunciar, para nos desligarmos do 
celular e nos ligarmos ao Evangelho. É o 
tempo para renunciar a palavras inúteis, 
conversas, boatos, fofocas,  falar e tratar 
o Senhor por “tu”. É o tempo para se de-
dicar a uma saudável ecologia do coração, 
para fazer uma limpeza.”

Viver como pede Jesus

 Precisamos – sublinhou o Papa 
na Santa Missa com a bênção e imposição 
das Cinzas na Basílica de Santa Sabina 
em 6 de março de 2019 - nos libertar dos 
tentáculos do consumismo e dos laços do 

egoísmo, de querer sempre mais, de não 
nos contentarmos jamais, do coração fe-
chado às necessidades do pobre. Jesus, 
abrasado de amor no lenho cruz, chama-
-nos a uma vida inflamada por Ele, que 
não se perde entre as cinzas do mundo; 
uma vida que arde de caridade e não se 
apaga na mediocridade. É difícil viver 
como Ele pede? Sim, é difícil, mas con-
duz à meta, no-lo mostra a Quaresma”.

Um coração que bate de acordo com a 
batida do coração de Jesus

 
“Para, olha e regressa”. “Para”, diz o Papa 
Francisco durante a missa a que presidiu, 
com o rito da bênção e da imposição das 
Cinzas, na Basílica de Santa Sabina em 14 
de fevereiro de 2018 – para olhar e con-
templar”. “Olha e contempla o rosto do 
Amor Crucificado, crucificado por amor 
de todos sem exclusão”. “Regressa sem 
medo para experimentar a ternura sanado-
ra e reconciliadora de Deus!”.

ARCEBISPO DIVULGA ORIENTAÇÕES SOBRE A QUARESMA 
E O TRIÊNIO PARA O CENTENÁRIO DA DIOCESE

 Na última segunda-feira (15), o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, divulgou uma mensagem com orientações 
para o clero e os fiéis da Arquidiocese, acerca do 
Triênio para o Centenário da diocese e da Quares-
ma.
 Na introdução do texto, o Pastor recordou 
a ocasião da abertura do triênio, em 31 de janeiro, 
pediu a atenção de todos para explicar como se dará 
a vivência e celebração deste tempo. Dom Gil con-
tou que as comemorações caminharam juntas: o II 
Sínodo, o Triênio e o Ano de São José, visto que a 
programação sinodal já está em curso e surgiu a ilu-
minação de ter patronos para cada ano do Triênio.
 Para bem viver o Ano de São José, Dom 
Gil recomendou pequenas orações a serem rezadas 
nas paróquias, a realização de Missas Votivas de 
São José todos os dias 19 de cada mês e destaque 
para o Patrono Universal da Igreja ao longo de todo 
o ano também através estudos e demais atividades.
 A respeito da Quaresma, o Arcebispo au-
torizou aos sacerdotes a realização do rito de im-

posição das cinzas também na quinta e sexta-feira 
seguintes, a fim de que mais pessoas possam parti-
cipar deste importante rito de forma segura.
 Ainda tratando de cuidados, Dom Gil 
orientou que as confissões ocorram em espaços, 
preferencialmente abertos, com distanciamento, 
com mútua cooperação entre leigos e os padres, 
de forma breve. “Para se evitar aglomerações, não 
poderá, em nenhuma hipótese, haver mutirões de 
confissão”, pontuou.
 Também foi abordado o tema da Campa-
nha da Fraternidade. O Pastor explicou que os Bis-
pos do Brasil votam, há cada cinco anos, para de-
cidir realizá-la de forma ecumênica (CFE), visando 
à unidade entre os cristãos, no entanto o Arcebis-
po, sugeriu que a base da reflexão quaresmal seja 
a Encíclica Fratelli Tutti e a Mensagem do Papa 
Francisco para a Quaresma.  “Após ler, ouvir e ver 
praticamente todos os posicionamentos prós e con-
tra, em consciência, e para ser fiel à Igreja, oriento 
que o texto-base da CFE 2021 não seja utilizado em 
nossa Igreja Particular”, definiu Dom Gil.

PADRE LEANDRO MONAIA TOMA POS-
SE EM SENADOR CORTES (MG)

 Na terça-feira (16), o 
Padre Leandro de Senna Mo-
naia foi empossado como Admi-
nistrador Paroquial da Paróquia 
São Sebastião, na cidade de 
Senador Cortes (MG). Presidi-
da pelo Padre Dione César de 
O. Goulart, Vigário Forâneo, a 
Missa contou com a presença de 
diversos padres da Forania São 
José e a participação de alguns 
fiéis, para dar as boas-vindas ao 
novo sacerdote.
 No dia anterior (15), o 
sacerdote havia sido apresenta-
do em Mar de Espanha (MG), 
na Paróquia Nossa Senhora das 
Mercês, como Vigário Paro-
quial, para auxiliar o Padre An-
derson Januário.
 Em entrevista à Rá-
dio Catedral, Padre Leandro 
expressou sua felicidade com a 
nova missão a ele confiada. “Ao 

povo de Senador Cortes e Mar 
de Espanha, quero dizer que es-
tou muito feliz, de coração aber-
to. Espero poder fazer um bom 
trabalho nessas duas porções do 
povo de Deus. Sempre na sim-
plicidade, na humildade, no diá-
logo com os irmãos e irmãs que 
mais precisam de nós, de manei-
ra especial aqueles que estão nas 
periferias existenciais e também 
espirituais.”
 Depois de um ano tra-
balhando em São João Nepo-
muceno (MG), o padre afirmou 
deixar a comunidade tomado 
de gratidão. “Povo muito santo, 
generoso, hospitaleiro. Tenho 
certeza de que muitas sementes 
foram lançadas e frutos foram 
colhidos. Ao povo de São João, 
na pessoa do seu pároco, Padre 
Cláudio, eu quero dizer ‘o meu 
muito obrigado’”, pontuou ele.
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Homenagem Especial
Dom Luiz Fernando Lisboa

Bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (ES)

 O Papa Francisco nomeou, na  
quinta-feira, 11 de fevereiro, dom Luiz 
Fernando Lisboa, atual bispo de Pem-
ba, em Moçambique, no continente 
africano, para a diocese de Cachoeiro 
de Itapemirim (ES). No mesmo ato, o 
Santo Padre também concedeu a digni-
dade de arcebispo a dom Luiz.
Com a nomeação de dom Dário Cam-
pos como arcebispo de Vitória (ES), 
a diocese de Cachoeiro encontrava-se 
vacante desde 7 de novembro de 2018. 
Desde então, a diocese estava sob os 
cuidados pastorais do padre Walter 
Luiz Barbiero Milaneze Altoé, seu ad-
ministrador diocesano.
 Dom Luiz Fernando Lisboa 
nasceu em Marques de Valença (RJ) 
no dia 23 de dezembro de 1955. Ele é 
o nono de doze filhos do casal Fran-
cisco Lopes Pereira Lisboa e Benedita 
de Oliveira Pereira, ambos falecidos. 
Com nove anos de idade mudou-se, 
com a sua família, para Osasco (SP), 
onde passou parte de sua infância, ado-
lescência e juventude.

 Em agosto de 1975, aos 19 
anos, ingressou no seminário São Ga-
briel da congregação da Paixão de Je-
sus Cristo (missionários Passionistas), 
em Osasco (SP); fez seu noviciado 
em São Carlos (SP); cursou Filosofia 
na Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) de Curitiba (UCP naquela épo-
ca); Estudou Teologia no Instituto Te-
ológico São Paulo (ITESP). Foi orde-
nado sacerdote em 10 de dezembro de 
1983.
 Ele possui duas especializa-
ções (Liturgia e Missiologia) pela Fa-
culdade de Teologia Nossa Senhora da 
Assunção (atual PUC SP) e mestrado 
em Teologia Pastoral pela PUC Curi-
tiba, onde também foi um dos coorde-
nadores do Curso de especialização em 
Missiologia.
 Exerceu várias tarefas na 
congregação dos Passionistas e nas 
dioceses por onde passou, entre as 
quais: formador em várias etapas da 
formação, vigário, pároco, conselheiro 
provincial, coordenador de formação; 

coordenador da área de missão, dire-
tor do Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos de Osasco, membro do Con-
selho de Direitos Humanos de SP e as-
sessor no Curso de Teologia.
 No início do ano de 2001, 
foi como missionário Ad Gentes para 
a diocese de Pemba, Moçambique, 
onde trabalhou por oito anos; retornou 
ao Brasil e trabalhou por quatro anos 
como pároco na paróquia Santa Teresi-
nha de Lisieux, em Colombo, na arqui-
diocese de Curitiba (PR).
 Em 12 de junho de 2013, o 
Papa Francisco o nomeou para Bispo 
de Pemba. Sua posse se deu dois me-
ses depois, em 14 de setembro, com 
celebração na Universidade Católica 
de Pemba. A cerimônia contou com a 
presença do presidente da Conferência 
Episcopal de Moçambique, de arcebis-
pos, bispos, padres e leigos da região 
e do Brasil. Na Conferência Episcopal 
de Moçambique exerceu o serviço de 
secretário-geral e coordenador do De-
partamento Social.

 

CATEDRAL RECEBE RELIGIOSOS DE JUIZ DE FORA PARA 
CELEBRAR O 25º DIA DA VIDA CONSAGRADA

 Na terça-feira (2), Festa da Apresentação 
do Senhor, a Catedral Metropolitana recebeu o Nú-
cleo Conferencial dos Religiosos do Brasil (CRB) 
de Juiz de Fora para celebrar o Dia da Vida Consa-
grada. A data foi  instituida há 25 anos, pelo Papa 
São João Paulo II, para agradecer a Deus pelo dom 
da vocação e promover o conhecimento e a estima 
pela vida consagrada.
 A Missa de Ação de Graças foi presidida 
pelo Coordenador do Núcleo CRB/JF, Frei Carlos 
Roberto de Oliveira Charles, OFM Conv., con-
celebrada por diversos sacerdotes religiosos que 
representaram suas comunidades, dentre eles: Pe. 
Adeilson e Pe. Francisco dos Missionários do Sa-
grado Coração (MSC); Pe. Vanderlei, da Congre-
gação do Santíssimo Redentor (CSsR); Pe. Silas 
e Pe. Willians, da Comunidade Magnificat e um 
representante do Clero diocesano, Pe. Danilo, Vi-
gário da Catedral. Auxiliou também no altar o Frei 
Eduardo, dos Franciscanos Menores, de Santos 
Dumont (MG).

 
Religiosas e membros de comunidades de Vida 

presentes na celebração 

 Também estiveram presentes, Irmãs dos 
Santos Anjos, Filhas do Divino Mestre, Comuni-
dades de Vida e Aliança – como a Shalom-, além 
de fiéis das Comunidades da Catedral e da Paró-
quia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bair-
ro Monte Castelo.
 Durante a celebração, Frei Carlos fo-
cou na história dos 25 anos da Vida Consagrada, 
contextualizando-a na tradição dos séculos, desde 
o IV até a modernidade, contemplando suas ori-
gens desde os eremitas, depois cenobitas, passando 

pelo monacato, pelas ordens mendicantes, até as 
congregações. Segundo o religioso, ele ressaltou 
a consagração, comunhão e missão como tríplice 
estrutura da Vida Consagrada, além de ter tratado 
da sinodalidade e da beleza da diversidade de ca-
rismas.
 A reflexão do Coordenador do Núcleo 
centrou-se na questão de celebrar com alegria tal 
data, num tempo marcado especialmente pela pan-
demia e suas nebulosas consequências que afligem 
a humanidade, particularmente os mais pobres e 
excluídos, tônica de toda a CRB no Brasil.
 Frei Carlos afirmou ser um desafio ce-
lebrar esse aniversário em meio ao luto de tantos 
irmãos e irmãs; no entanto recordou a certeza a 
que a Vida Consagrada é chamada a testemunhar 
também nesses tempos. “Deus é amor, nos ama in-
condicionalmente e nos ilumina e devemos comu-
nicar e transmitir isso, pois o mundo, a sociedade, 
as comunidades, as famílias, as pessoas necessitam 
de Luz. Jesus é a Luz do Mundo precisamente por-
que dá testemunho do Pai. Na Liturgia da Festa da 
Apresentação do Senhor a Vida Consagrada en-
contra inspiração para aperceber-se vocacionada a 
ser Luz, testemunhando a certeza do Amor Fiel e 
Providente do Pai”, explicou ele.

CATEDRAL INVESTE EM NOVO EQUI-
PAMENTO DE TRANSMISSÃO

 Como já puderam no-
tar, os paroquianos mais aten-
tos da Catedral Metropolitana, 
a Igreja Sede da Arquidiocese, 
está com novos equipamentos de 
transmissão. Foram compradas 
cinco novas câmeras de manejo 
remoto e posicionadas de locais 
estratégicos, pouco perceptíveis, 
com o objetivo de proporcionar 
melhor vivência das celebrações 
que são transmitidas no local.
 O Arcebispo Metropo-
litano, Dom Gil Antônio Mo-
reira, explicou o investimento 
e manifestou sua satisfação. 
“Demos um novo passo na Ca-
tedral com relação ao equipa-
mento tecnológico para trans-
missão das celebrações. Como 
não há previsão para o término 
da pandemia, investimos, colo-
cando novas câmeras com uma 
tecnologia moderna, através da 
WebTv A Voz Católica, que é 
o grande instrumento da nossa 
comunicação, em Juiz de Fora, 
para transmissão das missas”.
 A nova tecnologia co-
meçou a ser usada no último 

sábado (13) e segundo o Admi-
nistrador Paroquial, Padre José 
Anchieta M. Lima, as respostas 
já foram muito positivas. “Nós 
sabemos que melhorou a qua-
lidade do som, da imagem, da 
transmissão, para chegar a men-
sagem da Palavra de Deus, para 
chegar no seu lar, na sua vida. 
Nós queremos muito agradecer 
a Deus a tantas pessoas que co-
laboraram para que nós pudés-
semos investir numa tecnologia 
melhor”.
 As transmissões na Ca-
tedral são realizadas pela Web-
Tv A Voz Católica. Criada há 
cinco anos, sempre teve como 
objetivo divulgar as ações da 
Arquidiocese e suas paróquias, 
além de matérias de utilidade 
pública. Na sua grade de progra-
mação, encontram-se também 
programas com a participação 
de padres e convidados, um 
jornal com notícias da Arqui-
diocese, momentos de oração e 
benção especial do Arcebispo 
Metropolitano, entrevistas, den-
tre outros.


