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Uma Igreja Sempre em Missão

Dom Gil e padres idosos recebem 
2ª dose da vacina contra a 

covid-19
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SEMANA SANTA ACONTECE EM JUIZ DE FORA

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. 

Via-sacra jovem acontece na 
Catedral Metropolitana
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Documentário sobre as pinturas 
da Catedral pode ser assistido 

online
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Seminário Santo Antônio celebra 95 anos 

Seminário fundado por Dom Justino José de Santana foi inaugurado 

em 1926. Desde então o local têm formado padres, leigos e parti-

cipado de forma direta da história da Arquidiocese, Juiz de Fora e 

Região. 

                                                                                                                                                      
   Págs. 4 e 5Fiéis participaram da Semana Santa assistindo de suas casas através das redes sociais. Missa de Páscoa contou com a presença limitada de fiéis
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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

Entender o reflexo da devoção a 
São José em nossa ação pastoral

Padre Antônio Camilo de Paiva 

DOM GIL E PADRES DO LAR SACERDOTAL SÃO VACINADOS 
CONTRA A COVID-19

 Na manhã da última segunda-feira, 8 de 
março, o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira e demais padres idosos residentes do Lar Sa-
cerdotal receberam a segunda dose da vacina contra a 
Covid-19.
 Foram imunizados 10 sacerdotes, entre eles o 
Bispo Emérito de Juiz de Fora, Dom Eurico dos Santos 
Veloso e o Bispo Emérito de Sorocaba, Dom Eduardo 
Benes Sales Rodrigues, e 19 funcionários do Lar Sacer-
dotal.
 Por residirem em um local de acolhimento de 
padres idosos e enfermos, os sacerdotes, assim como 
os trabalhadores do Lar Sacerdotal, fizeram parte do 
grupo priorizado pelo Programa de Imunização de Juiz 
de Fora.
 Em vídeo, Dom Gil tornou a falar da impor-
tância da vacina. “Quero pedir a todos que sejam vaci-
nados. A vacina é oportunidade que temos de proteger 

a nós mesmos e proteger outros, para não passarmos o 
vírus para outras pessoas. Agradecemos a Deus o dom 
da ciência. A ciência que vai descobrindo vacinas e ma-
neiras de nos protegermos contra os perigos da doença. 
Deus seja louvado e abençoe todos aqueles que traba-
lham na vacinação e todos que serão vacinados”.

Lar Sacerdotal

A casa existe desde 1985 e tem por objetivo servir de 
moradia digna e de acolhimento dos clérigos idosos e 
enfermos, além de servir como hospedagem para pa-
dres, bispos e religiosos em passagem pela cidade, 
dentro de um ambiente de fraternidade presbiteral, 
mediante autorização do Arcebispo Metropolitano. A 
Residência Arquiepiscopal funciona anexa ao Lar Sa-
cerdotal.

DESAFIOS E VITÓRIAS NA PANDEMIA SÃO APONTADOS DURANTE
 REUNIÃO DA PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA

 Na manhã do dia 9 de março, a Província Ecle-
siástica de Juiz de Fora se reuniu pela primeira vez em 
2021. Em razão da pandemia da Covid-19, O encontro 
foi realizado de forma virtual, contando com a partici-
pação do Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, do Bispo de São João del-Rei, Dom José Eu-
des Campos do Nascimento, e do Bispo de Leopoldina, 
Dom Edson José Oriolo dos Santos.
 Também participaram os Coordenadores de 
Pastoral, Vigários Episcopais, representantes dos pres-
bíteros, Vigários Gerais e Reitores de seminários das 
três igrejas particulares. “A presença maciça dos con-
vocados foi algo de grande destaque. Foi uma reunião 
muito produtiva, em que cada um pôde dar o seu re-
latório sobre como a Igreja tem vivido, se organizado 
durante este tempo de pandemia. Cada diocese pôde co-
locar as suas experiências, os seus sofrimentos, os seus 

desafios, também as suas vitórias, as soluções tão boas 
colocadas diante de certos desafios”, contou Dom Gil.
 Além das notícias diocesanas, foram aborda-
dos o trabalho da Pastoral da Comunicação, as ativida-
des relacionadas ao Ano de São José e a organização 
das programações da Semana Santa em cada diocese. 
Ao final, o Arcebispo de Juiz de Fora convidou os pre-
sentes para participarem do Retiro Espiritual para Pres-
bíteros a ser realizado de 2 a 6 de agosto, a nível do 
Regional Leste 2, mas organizado pela Arquidiocese de 
Juiz de Fora. O palestrante será o Cardeal José Toletino 
de Mendonça.
 A próxima reunião da Província Eclesiástica 
está marcada para o dia 11 de maio e também será rea-
lizada no formato on-line.

 São José é o pai terreno de Jesus. Ele não deixou 
nenhuma palavra, mas deixou sonhos. É uma figura silen-
ciosa. Ele não é um pregador, mas um artesão. Suas mãos 
dinâmicas dizem mais do que qualquer discurso. Seu tra-
balho eficiente e bem feito encanta mais do que qualquer 
poesia. 
 Deus falou com São José através de sonhos. Ele es-
cutou e entendeu a mensagem de Deus. Assumiu a Virgem 
Maria como esposa e o Menino Jesus como seu filho. Nos 
Evangelhos São José é apresentado como o Pai de Jesus. 
São Mateus, no início de seu Evangelho, o define como o 
justo. Na visão bíblica, justa é aquela pessoa que  obser-
va as leis e os decretos do Senhor, age com retidão por-
que ama o direito e sabe dar o valor exato às pessoas e às 
coisas. Na cultura do tempo de Jesus, ser um homem justo 
significava ser também piedoso. Justo e piedoso são valores 
de personalidade  que possuem uma missão pública muito 
importante, porque serve de exemplo para os mais jovens, 
conquista a confiança dos mais velhos e se torna referência 
para a sociedade.  Daí se pode dizer que, embora silencioso 
e discreto, São José não era anônimo. Ele foi no seu tempo 
e continua a ser hoje uma referência de alta estatura moral, 
espiritual e afetiva.
 O Papa São João Paulo II, por ocasião de centená-
rio da publicação da Carta Encíclica Quamquam pluries do 
Papa Leão XIII, publicou a Exortação Apostólica Redemp-
toris Custos sobre a figura e a missão de São José na vida 
de Cristo e da Igreja. O Papa afirmou o seguinte: “chamado 
a proteger o Redentor, «José fez como lhe ordenara o anjo 
do Senhor e recebeu a sua esposa»” (Mt 1, 24). E continua 
o pontífice, “inspirando-se no Evangelho, os Padres da Igre-
ja, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São 
José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou 
com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim 
também guarda e protege o seu Corpo místico, a Igreja, da 
qual a Virgem Santíssima é figura e modelo”. Com nossas 
palavras, São José educa, ainda hoje, a sua Igreja para a 
mística do silêncio, a obediência a Deus, a fidelidade aos 
ensinamento de Jesus Cristo, o amor e o cuidado, traduzidos 
em devoção à Virgem Maria. Em suma, ele foi no seu tempo 
e continua a ser hoje uma referência de alta estatura moral, 
espiritual e afetiva.
 Tentando interpretar o Papa Francisco, me atrevo 
a dizer que sua intenção, ao declarar o Ano de 2021 a São 
José, é fazer com que nossa ação pastoral se debruce sobre 
a figura do pai legal de Jesus e recupere ou descubra de 
forma mais aguda o valor bíblico e teológico da devoção a 
São José. Ao nosso ver, o Papa quer que tenhamos um perfil 
mais assertivo da figura de São José no âmbito da catequese 
e da espiritualidade. Os reflexos da devoção a São José deve 
iluminar a reflexão educativa da fé em nossas comunidades, 
mas também nos nossos cursos de teologia, enfim, toda a 
nossa ação pastoral.

São José, Rogai por nós!

Arcebispo e padres continuam tomando todos os cuidados de isolamento mesmo após a vacinação

Durante a reunião Dom Gil convidou os presentes para o Retiro Espirital do clero a nível de regional
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

A luz de Deus na escuridão da pandemia

 A celebração do Domingo da 
Alegria, em latim, Domingo Laetare, 
marca exatamente o centro da Quares-
ma; já caminhamos 20 dias e, daqui a 
20 dias, estaremos celebrando a Páscoa. 
Nosso coração, marcado pela penumbra 
da penitência, do jejum, da abstinência, 
se volta agora para frente e já vislumbra a 
festa da Páscoa com suas claridades ani-
madoras.
 Mas como podemos celebrar 
alegrias na situação em que nos encon-
tramos no Brasil e no mundo, com esta 
terrível pandemia que persiste e desafia 
as nossas esperanças? Chegou a vaci-
na tão esperada, mas, ao mesmo tempo, 
surgiram novas variante, com cepas que 
parecem mais fortes que a primeira, com 
contágio mais rápido, com poder letal 
mais forte, atingindo jovens e até crian-
ças?! Como não ter receio de que outras 
variações possam vir e nos causar mais 
perigo ainda?! Já não temos mais certe-
za de nada, nem de quando a pandemia 
vai acabar de todo e quanto tempo ainda 

durará! Até quando, meu Deus, irá esta 
situação de incertezas e perigos?
 Vem em nosso socorro o longo 
e profundo diálogo de Jesus com Nico-
demos, registrado no capítulo 3 de São 
João. Nicodemos era um homem impor-
tante, chefe dos judeus, sábio e inteligen-
te, que procurou Jesus à noite para uma 
conversa. Suas palavras são sinceras e ele 
não tem nenhum interesse de colocar Je-
sus em dificuldade, como aconteceu em 
outras vezes, em que os fariseus queriam 
armar ciladas para Ele. Nicodemos dia-
loga com o Senhor expondo sua sincera 
admiração pela pregação e pelos Seus 
atos e ouve um dos mais belos discursos 
em estilo coloquial. Jesus lhe havia dito: 
é preciso nascer de novo […], nascer do 
Espírito, nascer do alto (cf. Jo 3,7-8).
 Nicodemos foi entendendo 
o que Jesus dizia e aceitando o que lhe 
ia caindo no coração. Jesus lhe fala da 
luz que deve ser recebida. Era noite e o 
Senhor lhe anuncia o dia. A luz veio ao 
mundo, mas as pessoas amaram mais as 

trevas que a luz, porque suas obras eram 
más… (cf. Jo 3,19). Jesus já lhe havia 
anunciado antes que Deus amou tanto o 
mundo que enviou seu Filho único, para 
que não pereça todo o que nele crê, mas 
tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho 
ao mundo não para condenar o mundo, 
mas para que mundo seja salvo por ele 
(Jo 3,16-17).
 A palavra mundo, aqui, pode 
ser traduzida como humanidade, comu-
nidade das pessoas humanas. Jesus deu, 
assim, a certeza do amor de Deus que 
nunca desiste de nós, mas nos quer salvar 
a todo custo. Deus não quer a morte do 
pecador, mas que se converta e viva (Eze-
quiel 18,23). Mas a salvação precisa ser 
aceita, abraçada, acolhida, por isso, Jesus 
diz a Nicodemos: Quem não crer já está 
condenado… (cf. Jo 3,18).
 No mesmo sentido, São Paulo 
escreve aos efésios recordando que Deus 
é rico em misericórdia (Ef 2, 4). Para 
aqueles que se abrem a Cristo, não recu-
sam a sua luz, a graça de Deus é garanti-

da. Somos, na verdade, salvos de graça, 
pois Deus nos ama e espera de nós que 
nos abramos à sua misericórdia. 
 Neste prisma, o Domingo da 
Alegria nos enche de esperança. É tempo 
de revisão de costumes, tempo de conver-
são sincera, tempo de nos aproximarmos 
de Cristo como luz que pode iluminar-
-nos nestes tempos de escuridão em que 
a pandemia vai nos imergindo e desafian-
do. Como afirmou Jesus a Nicodemos, a 
serpente levantada no deserto era capaz 
de curar os que para ela olhavam, ou 
seja, aqueles que acreditavam no sinal 
de Deus. Também nós temos para quem 
olhar.
 Contemplemos o crucifixo, Je-
sus pregado na cruz, com olhar de con-
fiança, pois Deus também olha por nós. 
Seu olhar é de amor, é de misericórdia, 
é de bondade. Isso nos enche de uma 
alegria interior que ninguém pode tirar 
e não há pandemia, nem vírus capaz de 
destruir.

‘LOCKDOWN’: DOM GIL
 DIVULGA ORIENTAÇÕES ÀS PARÓQUIAS

 O Arcebispo Metropolitano 
de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira, divulgou na noite dessa se-
gunda-feira, 8 de março, orientações 
às paróquias de Juiz de Fora em de-
corrência do lockdown decretado pelo 
Executivo Municipal. 
 Dom Gil começa o texto 
conclamando os fiéis a abrirem os co-
rações para as “surpresas de Deus”. 
“No itinerário quaresmal em prepa-
ração para a Semana Maior e a Pás-
coa que se aproxima, abramos nosso 
coração para as surpresas de Deus e 
acolhamos com espírito de penitência, 
oração e caridade as situações que vão 
surgindo. A esperança e o amor que 
vêm do alto fortalecem nosso ânimo, 
não permitindo que percamos a har-
monia e a paz. Sigamos nossa cami-
nhada rumo à Páscoa, na tranquilida-
de de quem crê na bondade de Deus, 
Pai misericordioso”.
 Em razão do Decreto nº 
14.380 da Prefeitura de Juiz de Fora, 
que restringe o funcionamento das ati-
vidades na cidade pelo prazo de uma 
semana, o Arcebispo suspende a parti-
cipação presencial de fiéis nas missas 
e outras celebrações litúrgicas até o 
próximo sábado (13). “Estamos espe-
rançosos que, no próximo Domingo, 
Domingo Laetare, possam ser recebi-
dos fiéis que se inscrevam com ante-
cedência, em número não superior a 
30% da capacidade de cada igreja”. 
Se isso for possível, ressalta Dom 
Gil, as paróquias serão comunicadas. 
Nos próximos dias, o atendimento de 
confissões também será interrompi-

do, assim como o trabalho de parte 
dos funcionários das paróquias. Os 
párocos e administradores paroquiais 
deverão analisar a possibilidade do 
home office ou do trabalho presencial 
sem o atendimento externo.
 Tendo em vista a proximida-
de das celebrações da Semana Santa, 
Dom Gil Antônio Moreira indica a 
continuidade da lotação das igrejas 
em, no máximo, 30% dos lugares. O 
Arcebispo pede, ainda, que não sejam 
realizadas procissões em vias públi-
cas. Para o dia 28 de março, a orien-
tação é de que não sejam distribuídos 
ramos os fiéis.
 A Missa do Santo Crisma, 
que marca a manhã da Quinta-feira 
Santa, está mantida. Já na celebra-
ção da noite, não deve ser realizado o 
rito de lava-pés, assim como deve ser 
omitido o “beijo na cruz” na Sexta-
-feira da Paixão. Neste dia, Dom Gil 
pede que somente haja distribuição da 
Comunhão na Ação Litúrgica das 15h.
 O Arcebispo de Juiz de Fora, 
por outro lado, ressalta a importância 
do jejum e abstinência de carne. “Na 
Sexta-feira Santa, observem-se as re-
gras do jejum e abstinência previstas 
pela Igreja: o jejum é prescrito para os 
fiéis entre as idades de 18 e 60 anos 
iniciados. Os demais o fazem se o 
desejarem. A abstinência de carne é 
prescrita para os maiores de 14 anos”.
 Por fim, o comunicado in-
dica uma oração diária pelo fim da 
pandemia, composta pelo Papa Fran-
cisco, pedindo a intercessão de Nossa 
Senhora.

RECORDANDO VISITA DO PAPA AO IRAQUE, DOM GIL CONVIDA 
LÍDER MUÇULMANO PARA MISSA NA CATEDRAL

 Na manhã de domingo (7), o ter-
ceiro do Tempo Quaresmal, o Arcebispo, 
Dom Gil Antônio Moreira, presidiu Santa 
Missa na Catedral Metropolitana. A celebra-
ção contou com a presença de Sheikh Hosni 
Youssef, responsável pela Associação Mu-
çulmana de Juiz de Fora, recordando a visita 
do Papa Francisco ao Iraque.
 No início da celebração, Dom Gil 
convidou todos a se unirem ao Santo Padre. 
“Desde sexta-feira ele está na sua peregrina-
ção missionária de paz, de penitência, como 
ele mesmo disse; fica lá até amanhã, segun-
da-feira, quando encerra ali a sua atividade 
missionária e volta para Roma. Este é um 
momento muito importante para a Igreja, é 
a primeira vez que um papa visita o Iraque, 
que é a pátria de Abraão, pai das três religi-
ões monoteístas, o Judaísmo, o Cristianismo 
e o Islamismo.”
 Ao apresentar Sheikh Hosni, o Ar-
cebispo de Juiz de Fora ressaltou a relação 
amistosa que têm. “Já nos conhecemos há 
muito tempo; várias vezes ele esteve comigo 
na minha casa. Logo que chegou, me procu-
rou, me fez uma visita, com o mesmo espíri-
to do Papa Francisco, de diálogo, de busca da 
fraternidade. Cremos no mesmo Deus, único 
e verdadeiro; as diferenças que há no com-
portamento litúrgico ou doutrinal são meno-
res do que aquelas coisas que nos unem, que 
é o amor a Deus, o amor ao próximo, a busca 
da fraternidade, da paz, da justiça, do amor”.
 O líder da comunidade muçulmana 
local se mostrou muito feliz com o convite 
de Dom Gil. “Foi com grande honra que eu 
recebi esse convite através do querido Se-

nhor Arcebispo Metropolitano. Nem pensei, 
na hora falei com ele que o convite estava 
aceito. Aceitei para mostrar para o mundo 
inteiro como todas as religiões da Terra se 
ordenam para manter a paz; para apresentar 
ao mundo que a comunidade muçulmana 
também é de paz, de tranquilidade, de amor; 
amor pelo próximo, pelo vizinho, por outras 
religiões,” apontou.
 Ressaltando a importância da bus-
ca de um ecumenismo e um diálogo inter-
-religioso verdadeiros, o Arcebispo expli-
cou a diferença entre eles. “O verdadeiro 
ecumenismo é aquele que nos aproxima dos 
irmãos cristãos, mesmo que sejam de outros 
segmentos, de outras confissões, de outros 
credos. Ecumenismo é cada um viver inten-
samente a sua fé, a sua convicção, confirme 
a sua consciência, mas com o coração aberto 
para dialogar com aqueles que têm outra po-
sição religiosa. Já o diálogo inter-religioso é 
feito entre cristãos e não-cristãos. Isso tam-
bém não impede que nós dialoguemos com 
eles. Afinal de contas, nós queremos viver 
como filhos de Deus e como irmãos,” finali-
zou.

Arcebispo e padres continuam tomando todos os cuidados de isolamento mesmo após a vacinação

Sheikh Hosni e Dom Gil celebram a paz e a união entre 
as religiões – Foto: Danielle Quinelato
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DOMINGO DE RAMOS MARCA INÍCIO DA SEMANA SANTA EM NOSSA ARQUIDIOCESE

 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
celebrou a Missa de Ramos na Catedral 
Metropolitana. Concelebraram o Monse-
nhor Luiz Carlos de Paula, o Padre José 
de Anchieta Moura Lima, Padre Antônio 
Pereira Gaio e o Padre Danilo Celso de 
Castro. Os Diáconos Valdeci Silva e An-
tonio Valentino da Silva Neto serviram no 
altar.
 Pelo segundo ano consecutivo a 
Semana Santa acontece durante a pande-
mia da Covid-19, porém os fiéis puderam 
participar da celebração de Ramos respei-
tando as regras de distanciamento social, 
cumprindo todos os protocolos de segu-
rança como o uso de máscaras, aferição 
de temperatura e álcool gel.
 O Arcebispo iniciou a celebração 
com a bênção dos Ramos. Com o crucifi-
xo sendo levado à frente, Dom Gil entrou 
na Catedral com Padre Anchieta, asper-
gindo os ramos dos fiéis. Em seguida, o 
Pastor ajoelhou-se na capela para um mo-
mento de oração. Em entrevista, Dom Gil 
falou sobre o momento que marca o início 
da época mais importante para os cristãos. 

“Hoje celebramos o Domingo de Ramos, 
a abertura da Semana Santa, recordando a 
entrada de Jesus em Jerusalém e as cele-
brações da Paixão do Senhor. Essa sema-
na é a mais importante do ano pois nós 
celebramos os ministérios da nossa fé. 
Infelizmente, com a pandemia, não pode-
mos celebrar como gostamos, mas as pes-
soas podem acompanhar de casa.”
 O Pastor disse também sobre 
a forma como os fiéis podem participar 
assistindo de suas casas. “De segunda a 
sábado as cerimônias serão fechadas, mas 
transmitidas, todos podem acompanhar 
de seus lares. Também coloquem um si-
nal externo: de segunda a quarta-feira um 
pano roxo ou uma cruz, na quinta-feira 
um pano vermelho com uma cruz e uma 
coroa de espinhos e no sábado e domingo 
a cor branca com elementos festivos de 
nossa Páscoa. Nós somos o povo da Pás-
coa, o povo que vence o mal para gozar da 
vida feliz que Deus preparou para nós!
12 anos de Dom Gil em nossa Arquidio-
cese 
 Durante a Missa, Dom Gil con-
vidou o professor e ex-pastor protestante, 

Eduardo Faria, para dar testemunho de sua 
conversão ao Catolicismo e realizar a sua 
Profissão de Fé. Os fiéis se emocionaram 
com o relato do professor e o acolheram 
com uma salva de palmas. O Arcebispo 
também foi aplaudido e presenteado pelos 
seus 12 anos como Pastor da Arquidio-
cese de Juiz de Fora, como conta Padre 
Anchieta. “Hoje nós tivemos uma belís-
sima celebração. Além de comemorar-
mos o aniversário de 12 anos de Dom Gil 
em nossa Arquidiocese, celebramos uma 
grande festa. Podemos dizer uma grande 
festa pois o povo pôde estar conosco, pelo 
menos neste domingo, participando da ce-
lebração de Ramos e da paixão do Senhor 
na abertura da Semana Santa.” Disse Pa-
dre Anchieta
 Dom Gil agradeceu o carinho e 
as orações por seu Arcebispado e deu gra-
ças por esse tempo de dedicação em prol 
do povo de Cristo. “Aqui estou com muita 
alegria, dedicando o máximo, dentro dos 
meus limites, por essa Igreja que aprendi a 
amar e gostar. São 91 paróquias e 37 cida-
des que compõem a Arquidiocese de Juiz 
de Fora. Quero aproveitar para agradecer 

a Deus pelas graças concedidas, peço per-
dão a Ele pelas minhas falhas e agradeço o 
povo que anda conosco com tanta firmeza 
e dedicação, clero e povo. Que Deus aben-
çoe a todos para que possamos prosseguir 
nesta caminhada até o dia em que ele de-
terminar.”
 No final da celebração, os fiéis 
foram convidados a assistir ao documen-
tário que mostra a história da Catedral e 
a restauração das pinturas internas, como 
explica Monsenhor Luiz Carlos. “Tive-
mos a alegria do lançamento da restaura-
ção da nossa querida Catedral que ficou 
tão bonita! Uma obra realizada durante 
vários anos com a participação do povo. 
As pessoas sempre ajudando com muito 
empenho, alegria e dedicação, sabendo 
que estavam participando de algo bonito, 
um presente que recebemos de Deus.”
 O documentário está disponível 
para ser assistido no Youtube. As fotos da 
Santa Missa podem ser encontradas no fa-
cebook da Arquidiocese.

LITURGIA DA PAIXÃO E DESCENDIMENTO DA CRUZ ACONTECEM NA CATEDRAL
 Na tarde da Sexta-feira Santa, 02 de abril, a Ca-
tedral Metropolitana de Juiz de Fora sediou a Solene Ação 
Litúrgica das 15h, horário em que Cristo morreu crucifi-
cado. De portas fechadas, a celebração foi conduzida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e 
contou com a presença dos padres da Catedral.
 A Ação Litúrgica começou com a prostração dos 
religiosos diante do altar, momento em que se deitaram, 
de bruços, lembrando a hora exata da morte do Senhor. 
Logo após, houve Liturgia da Palavra, Oração Universal 
– acrescida pela prece pelos que padecem a pandemia do 
Covid-19 – e Adoração à Santa Cruz, seguida da Comu-
nhão Eucarística.  Novamente este ano, omitiu-se o bei-
jo da cruz, sendo este substituído por um breve silêncio 
e inclinação da cabeça, no momento da Adoração, para 
comtemplar a cruz.
 Dom Gil iniciou a homilia lembrando que a sexta-
-feira Santa é o dia de celebramos a salvação da humanida-
de, a grande misericórdia de Deus Pai e de nos converter-
mos. “Todos somos chamados, diante do Senhor, a colocar 
e chorar, se preciso for, nossos pecados, traições, nega-
ções”. Usando o exemplo de Pedro, o Arcebispo orientou 
a todos a reconhecerem seus pecados e se converterem a 
cada queda.
 Ele ainda falou que os pecados que mais ofendem 
ao Senhor são os cometidos pelos mais próximos, ou seja, 
nós cristãos, católicos. “O dia de sexta-feira santa é dia de 
conversão, de escutar a palavra e deixa-la cair no coração. 
Podemos nos aproximar do Senhor e ter um coração dis-
tante dele, como Judas”. Assim, ele pediu que neste dia, to-
dos olhem para dentro de si mesmos e se perguntem: como 
anda minha vida espiritual? E meu cristianismo? Minha 
prática religiosa? Minha casa é verdadeiramente uma igre-
ja doméstica?

Momento de Adoração no Ato Litúrgico

 Mais uma vez, recordando o momento difícil vi-
vido pelo mundo, Dom Gil pediu a todos que não percam 
a esperança. “É preciso ter confiança em Jesus, fazer deste 
tempo que, às vezes, te dá mais tempo, tempo conversão”.

Dirigindo aos que estão sofrendo mais diretamente por 
conta da pandemia, acometidos com o vírus, os que perde-
ram entes queridos, ou que estão trabalhando de forma in-
cansável no combate à pandemia,  Dom Gil os animou com 
suas palavras. “Com tudo isso, participemos da paixão do 
Senhor! Façamos disso uma participação no calvário do 
Senhor, mas nunca percamos a esperança porque o calvá-
rio não foi uma residência, é passageiro. O túmulo não foi 
uma residência, é transitório. Chegou para Cristo, para os 
apóstolos o dia da ressureição, chegou a vitória dada por 
Deus. Pensemos, tudo passa!”

Descendimento da Cruz

 Já a noite foi marcada pela cerimônia do descen-
dimento da Cruz. O sermão foi realizado pelo Padre Le-
onardo Pinheiro com a presença do Arcebispo, padres e 
diáconos. Dom Gil falou sobre o momento tão forte para a 
liturgia da Igreja. “Estamos representando aquele momen-
to bíblico em que José de Arimatéia e Nicodemos desce-
ram o corpo de Jesus do madeiro da cruz. Nossa Senhora 
estava presente e recebeu-o em seus braços, ela o afagou 
com seu abraço de mãe. João Evangelista também estava 
presente com as santas mulheres.”
 Devido ao momento delicado causado pela pan-
demia, Dom Gil lembrou que a tradição no Brasil é cele-
brar a data com procissões pelas ruas com a imagem de Je-
sus falecido. “Infelizmente não podemos fazer a procissão 
do enterro, celerada em todo Brasil. Por conta da pandemia 
temos que renunciar a isso, mas nossos corações acompa-
nham Jesus e ele nos acompanha em nossa vida.”
 O Pastor concluiu o momento, reforçando que a 
espiritualidade da sexta-feira Santa possui um significado 
especial, pois recorda todos aqueles que estão sofrendo 
diante dos acontecimentos pelos quais estamos passando. 
“Nesse momento de pandemia o descendimento da cruz é 
muito importante, pois representa o sofrimento daqueles 
que estão padecendo e representa um afago do céu. Que 
Nossa Senhora nos acolha como mãe, como aquela que dá 
resposta à nossa fé e ao nosso sofrimento.”

Diferente de 2020, neste ano alguns fiéis puderam participar da Missa de Ramos  presencialmente na Catedral - Fotos: Elias Arruda
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BÊNÇÃO A JUIZ DE FORA MARCA VIGÍLIA PASCAL NA CATEDRAL METROPOLITANA

 Na noite do dia 3 de abril, a Catedral de 
Juiz de Fora sediou a celebração mais importante do 
calendário litúrgico: a Vigília Pascal, durante a qual 
acontece a proclamação da ressurreição de Jesus. A 
Celebração Eucarística foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e contou 
com a presença dos padres e diáconos permanentes 
da Paróquia Santo Antônio.
 No início da cerimônia, ainda do lado de 
fora da igreja, que estava na penumbra, houve a bên-
ção do fogo novo e a preparação do Círio Pascal, que 
simboliza o Cristo Ressuscitado. Em seguida, o tem-
plo foi se iluminando aos poucos, chegando ao ápice 
no momento do “Glória”, quando o sino ressoou fes-
tivamente. Durante a Liturgia da Palavra, as leituras 
recordaram as maravilhas que Deus realizou ao Seu 
povo desde o início dos tempos. Após a homilia de 
Dom Gil, teve início a Liturgia Batismal, durante a 
qual os fiéis que acompanhavam a Eucaristia pelo 
YouTube da WebTV “A Voz Católica”, pelo Face-
book da Arquidiocese e pela Rádio Catedral 102,3 
FM renovaram as suas promessas batismais.
 “Esta celebração é a central de todo o ano 
litúrgico dos cristãos. Não há nenhuma celebração 

mais importante do que a Páscoa e a gente começa 
justamente a proclamação da Páscoa na Vigília Pas-
cal com as leituras bíblicas, com o rito da renovação 
das promessas do batismo e proclamação das aleluias 
pascais. É um dia de alegria, de exultação, mesmo sa-
bendo que nós continuamos em um mundo exigente. 
Mesmo sabendo que estamos num mundo de pande-
mia, com tantos desafios, hoje é um dia de alegria, dia 
de agradecimento e de confiança em Deus,” apontou 
o Arcebispo Metropolitano.
 A celebração também foi marcada pela 
bênção à cidade de Juiz de Fora com o Santíssimo 
Sacramento, realizada da porta da Catedral, ao final 
da Missa. “No silêncio da hóstia branca está Jesus 
ressuscitado para ser nosso alimento e nossa bên-
ção. Neste momento tão difícil para todas as cidades 
e também para a nossa, que tem um número muito 
grande de pessoas infectadas com o coronavírus, essa 
bênção representa uma oração que nós elevamos a 
Deus para que Nosso Senhor abençoe as nossas famí-
lias, nos ajude a enfrentar esse momento difícil e dê 
força para aqueles que estão enfrentando a pandemia 
de maneira particular,” ressaltou.

RESSUREIÇÃO DE CRISTO É CELEBRADA POR DOM GIL EM MISSAS NA 
CATEDRAL E NA IGREJA DA GLÓRIA

 Na manhã do dia mais importan-
te do ano para os cristãos, dia 04 de abril, 
o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil An-
tônio Moreira, presidiu a Missa Solene 
da Ressureição do Senhor na Catedral de 
Juiz de Fora. O momento pode ser acom-
panhado por centenas de fiéis através dos 
meios de comunicação da Arquidiocese 
e alguns presencialmente, respeitando o 
limite de ocupação do templo, de acordo 
com o determinado pelas autoridades.
 A Missa foi concelebrado pelo 
Vigário Geral da Arquidiocese, Monse-
nhor Luiz Carlos de Paula, pelo pároco da 
Catedral, Padre Anchieta de Moura Lima  
e contou com a participação dos Diáconos 
Waldeci Rodrigues e Antônio Valentino 
da Silva Neto. Também o Coral Benedic-
tus esteve presente.
 Antes do início da Celebração 
Eucarística, Dom Gil foi recebido na por-
ta da igreja pelo Padre Anchieta, acompa-
nhado pelo Crucifixo. Em seguida, eles 
fizeram a chamada Entrada Pontifical, na 
qual o Arcebispo aspergiu água benta nos 
fiéis presentes.
 Desde o início da Missa, o Arce-
bispo acolheu a todos com grande alegria 
e convidou-os a celebrarem com gratidão 
a vitória de Cristo sobre a morte, a Ressur-
reição do Senhor, que também é a nossa. 
Na celebração ele recordou que Cristo é 
vitorioso em todas as circunstâncias, as-

sim não será diferente neste tempo de pan-
demia.
 Na homilia, Dom Gil destacou a 
importância da fé e da luta contra o pe-
cado. Explicando a escuridão da madru-
gada, descrita do evangelho, prenuncia a 
chegada da luz. “Quando os três, Maria 
Madalena, Pedro e João, constatam a res-
surreição, tudo se torna claro. O pecado 
nos deixa na escuridão. Quando a pessoa 
comete um pecado, de fato, ela se sente 
sem condições de olhar para a luz, mas 
quando ela recebe o perdão, a luz lhe volta 
ao coração.”
 Dom Gil afirmou que a festa da 
Páscoa é, por assim dizer, o nascimento 
da Igreja. A partir da fé nessa ressurrei-
ção é possível receber o batismo. “Meus 
irmãos, para nós, a ressurreição já come-
çou desde o dia que nós fomos batizados. 
Se, por acaso caímos, quando vamos ao 
confessionário celebrar o sacramento da 
penitencia ou fazemos uma contrição per-
feita é ressurreição. Quando o pecador se 
levanta do confessionário é como Cristo 
que se levanta do túmulo para a vida.”
 Em entrevista, o pastor enviou 
uma mensagem de esperança a todos. 
“Hoje é dia de grande alegria para todos os 
cristãos. Cristo não permaneceu na morte, 
mas ressuscitou. Nesse tempo de pande-
mia a ressureição tem um grande signi-
ficado para nós. Vivemos a escuridão da 

pandemia, sem saber o que vai acontecer 
no dia de amanhã, mas uma certeza nós 
temos: assim como Jesus venceu a morte, 
ele também vai vencer essa situação. Nós 
seremos vitoriosos. Essa é a nossa alegria, 
nossa satisfação de celebrar a Páscoa com 
essa confiança com essa certeza. Feliz 
páscoa! ”
 Ao final da celebração, além de 
estimar uma Feliz Páscoa para todas as 
pessoas presentes e seus familiares, Dom 
Gil fez um breve comentário a respeito 
da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que liberou toda e qualquer ceri-
mônia religiosa com a presença dos fiéis. 
Ele expressou sua satisfação com a notí-
cia e disse que, por hora, a Arquidiocese 
continuará da mesma forma, sempre com 
todos os cuidados necessários.

Dom Gil preside Missa de Páscoa 
na Igreja da Glória

 Na tarde do Domingo de Páscoa 
(4), o Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira, presidiu 
Celebração Eucarística na Igreja Nossa 
Senhora da Glória, localizada na Avenida 
dos Andradas, em Juiz de Fora. A visita do 
pastor neste dia especial já virou tradição 
e simboliza a gratidão do pastor à Con-
gregação Redentorista, responsável pela 
paróquia há mais de cem anos.

 Durante sua homilia, Dom Gil 
apontou que São João inicia o evangelho 
utilizando palavras parecidas com aquelas 
que aparecem no primeiro texto da Bíblia, 
da criação do mundo por Deus. O Arce-
bispo fez uma associação entre o começo 
do mundo e o da Igreja, no momento da 
ressurreição. “São João quer mostrar que 
agora começou um novo tempo, um novo 
mundo, uma nova criação, com Cristo, 
que ressuscita: fato inédito, porque nin-
guém tinha ressuscitado até aquele mo-
mento. Mas Jesus ressuscita, recobra a 
vida, porque Ele não é apenas homem, 
mas é homem e Deus”.
 Após a Missa, durante entrevista, 
o Arcebispo refletiu sobre o Tempo Pascal 
que se inicia. “Os padres da Igreja dizem 
que esses cinquenta dias são como se fos-
se um grande domingo. É um tempo de 
celebrar a ressurreição do Senhor, então 
todos devem participar intensamente da 
vida da Igreja e dos sacramentos, na me-
dida do possível. O importante é que você 
celebre com alegria, com confiança, com 
esperança esse tempo pascal.”
 A Eucaristia foi concelebrada 
pelo Padre Lúcio Marcos Bento, CSsR e 
ainda contou com a participação do Diá-
cono Permanente Antônio Valentino da 
Silva Neto.

Durante a celebração Dom Gil comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando atividades religiosas durante a Páscoa 
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 Aconteceu na manhã de segun-
da-feira, 01 de março, a Santa Missa pe-
los 95 anos do Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio. O Arcebispo Metropoli-
tano, Dom Gil Antônio Moreira, presidiu 
a celebração que contou com a presença 
do Reitor do Seminário, Monsenhor Luiz 
Carlos de Paula, o Vice-reitor, Padre An-
tônio Camilo de Paiva e padres do Conse-
lho de Formação.
 Para o Padre Camilo, a data re-
presenta um momento de agradecimento 
a Deus por termos em nossa Arquidioce-
se um Seminário que trabalha há anos na 
construção de uma Igreja cada vez mais 
forte. “Celebrar os 95 anos do Seminário 
é celebrar o pensamento pastoral da Ar-
quidiocese de Juiz de Fora. O nosso Semi-
nário tem uma característica muito bonita 
pois, desde muito tempo, nós formamos 
os padres e também os leigos (a). O semi-
nário é um porto seguro Pastoral, Teoló-
gico e Bíblico da Arquidiocese de Juiz de 
Fora. “
 Monsenhor Luiz Carlos expres-
sou a alegria em celebrar a data e refor-
çou a importância dos colaboradores que 
auxiliam no dia a dia da casa. “Queremos 
agradecer aos formadores, padres, fun-
cionários, aos amigos do seminário que 
são pessoas que estão constantemente 
nos ajudando com tudo o que temos aqui. 

Quantas maravilhas Deus realizou nestes 
anos todos! Agradecemos e pedimos a 
Deus que continue nos abençoando, para 
que possamos dar continuidade nessa his-
tória tão bonita. ”
 O Reitor do Seminário falou 
também sobre as adaptações e mudanças 
que ocorreram no Seminário durante o pe-
ríodo pandêmico. “Mesmo nesse ano de 
pandemia, pois já vamos completar 1 ano, 
o nosso seminário não parou. Temos aulas 
e formações à distância, dentro do possí-
vel realizamos contato pessoal com os se-
minaristas , alunos e professores. É preci-
so se reinventar e renovar para responder 
as necessidades deste tempo especial que 
estamos vivendo. Começamos sem saber 
como caminhar e Deus foi nos iluminan-
do para que as coisas acontecessem. ”
 Durante a homilia Dom Gil des-
tacou seu orgulho pelo Seminário e seus 
seminaristas. “Esse ano a missa acontece 
de maneira diferente, pois os seminaristas 
não estão presentes aqui em nosso Semi-
nário, mas estão em casa nos acompa-
nhando de maneira virtual e a distância. 
Esperamos que essa distância não nos se-
pare, mas que nos una mais intensamente 
com as intenções da mente e do coração. ”
 O Arcebispo também falou sobre 
Dom Justino, que trabalhou na fundação 
do Seminário. “Todos os anos celebramos 

este momento com festa, recordando nos-
so primeiro Bispo, Dom Justino José de 
Santana, que, em seu primeiro ano de go-
verno organizou o Seminário e o fundou 
em 1926. Nós agradecemos a Deus por 
tantas graças nestes anos todos passados. 
Pedimos ao nosso Senhor a continuação 
de suas misericórdias e que nos envie 
muitos seminaristas para que não falte pa-
dres para o nosso povo,” finalizou Dom 
Gil.

História do Seminário:

 Dom Justino José de Santana, 
primeiro Bispo de Juiz de Fora, quis logo, 
no início de seu ministério, fundar um se-
minário. Seu firme propósito realizou-se 
em 1° de março de 1926, data em que co-
meçou a funcionar o Seminário Santo An-
tônio. Desde então, o Seminário formou o 
clero da Arquidiocese de Juiz de Fora e de 
diversas outras dioceses do Brasil.
 Muitas pessoas ofereceram o 
melhor de si mesmas para que o Seminá-
rio crescesse e se adaptasse aos tempos 
chegando amadurecido aos dias de hoje. 
Em 1969, a Arquidiocese deu os primei-
ros passos para transformá-lo em Seminá-
rio Maior, criando o curso de Filosofia. A 
continuação dos estudos em Juiz de Fora 
e o acolhimento de seminaristas de outras 

dioceses marcaram este momento.
 O ano de 1971 viu nascer o Cur-
so de Teologia no Seminário de Juiz de 
Fora. Isto possibilitava aos seminaristas 
completar todo o percurso da formação 
presbiteral no mesmo Seminário Arqui-
diocesano Santo Antônio.
 A década de 80 foi de grande 
riqueza para o Seminário. Dentre as con-
quistas desse tempo destacam-se a des-
coberta da pequena comunidade como 
lugar ideal da formação presbiteral; uma 
definição mais nítida entre a formação 
intelectual e as outras dimensões da for-
mação trouxe enriquecimentos da ação 
pedagógica; a redefinição do papel do 
padre formador dos seminaristas; o eixo 
integrador da pastoral em todas as etapas 
da formação; a participação de psicólogos 
para a melhor formação humano-afetiva 
dos seminaristas; a importância singular 
da direção espiritual.
 Desde a década de 90, o Semi-
nário acolhe para o processo completo 
da formação presbiteral apenas os semi-
naristas da Arquidiocese de Juiz de Fora. 
Seminaristas de outras dioceses – espe-
cialmente de Leopoldina e de São João 
Del Rei – e de congregações são acolhi-
das apenas para as atividades acadêmicas, 
através dos Cursos de Filosofia e Teolo-
gia.

SEMINÁRIO SANTO ANTÔNIO CELEBRA 95 ANOS DE HISTÓRIA EM NOSSA ARQUIDIOCESE

CAPELÃO MILITAR SE DESPEDE DE JUIZ DE FORA

 No dia 3 de março, foi rea-
lizada a cerimônia de despedida do 
Capelão Militar, Padre João Batista 
Diniz Ferreira, da 4ª Brigada de In-
fantaria Leve (Montanha), sediada 
em Juiz de Fora. O sacerdote, que era 
Oficial Técnico Temporário, cursará 
a Escola de Formação Complemen-
tar do Exército, na cidade de Salva-
dor (BA), tornando-se oficial da ati-
va.
 Padre Ferreira tomou pos-
se na Capelania Militar em julho 
de 2018. Durante o tempo em que 
ficou na Arquidiocese de Juiz de 
Fora, prestou assistência religiosa 
às Organizações Militares (OM’s) 
subordinadas à 4ª Brigada, que com-
preende, ainda, outras cidades nos 
estados de Minas e Rio de Janeiro. 
As capelanias católicas desenvolvem 
suas atividades buscando assistir os 
integrantes das corporações militares 
em diversas situações, como Batiza-
dos, Primeira Eucaristia, Crismas, 
casamentos e falecimentos. O aten-
dimento é estendido também aos fa-
miliares.
 Em carta enviada ao Ar-
cebispo Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira, o sacerdote cea-
rense agradeceu a ajuda, o apoio e 
as orações que recebeu durante sua 
estadia. “Tenha a certeza de que o 

Sr. será eternamente lembrado por 
mim e, principalmente, pelo coração 
misericordioso do ‘Senhor dos Exér-
citos’, por tanto carinho e confiança. 
Digo-lhe, do fundo do meu coração, 
que o senhor e todo seu clero estarão 
sempre nas minhas orações.”
 Da experiência em Juiz de 
Fora, Padre Ferreira recordou a ajuda 
de Dom Gil e de outros padres, entre 
eles, os capelães da reserva, padres 
Renato Alves Rodrigues e Nelson 
Augusto de Oliveira. “Em nome da 
Capelania Militar São Judas Tadeu, 
quero agradecer a toda a Arquidioce-
se, em nome de Dom Gil, que dispôs 
de muitos padres a nos ajudar”.
 O curso da Escola de For-
mação Complementar do Exército 
durará cerca de um ano e, após esse 
período, o capelão militar será trans-
ferido para alguma Organização Mi-
litar no Brasil.

 Na manhã do dia 28 de fevereiro, a 
Catedral Metropolitana de Juiz de Fora sediou, 
pela primeira vez, a Santa Missa da Via-Sacra 
Jovem. A celebração, tradicionalmente realiza-
da na Matriz Nossa Senhora de Fátima, na Ci-
dade Alta, no Segundo Domingo da Quaresma, 
foi transferida de lugar em razão da pandemia 
da Covid-19, que impossibilitou a realização 
da caminhada em direção ao Morro do Cristo. 
A Eucaristia foi presidida pelo Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e con-
celebrada pelo Assessor da Pastoral Juvenil, 
Padre Luiz Roberto Magalhães Leite (Zucka), 
pelo Vigário Geral da Arquidiocese, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, e pelo Administrador 
Paroquial da Catedral, Padre José de Anchieta 
Moura Lima. O Diácono Antônio Valentino da 
Silva Neto serviu ao altar.
 A Missa contou com a participação de 
dezenas de jovens de nossa Igreja Particular. 
Alguns deles foram responsáveis por carregar 
a Cruz que foi trazida da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) de 2013, entronizada na Cate-
dral no início da celebração. “São milhares de 
jovens que estão agora conectados conosco na 
Catedral de Juiz de Fora, representados pelo 
grupo que aqui está e que ergue agora a Cruz 
de Cristo. A Cruz vazia, porque Cristo ressus-
citou. A Cruz, símbolo da nossa fé, da fé dos 
nossos jovens”, disse Dom Gil. Outros levaram 
consigo uma das 15 cruzes que representam as 
estações da Via-Sacra.
 O tema da 12ª edição da Via-Sacra, 
sugestão apresentada pela jovem Aline Ramos 
Gaspar, foi “Promover o cuidado é promover 
aquilo que Jesus Cristo fez ao assumir as nossas 
dores, os nossos pecados, e se entregar à morte 

de Cruz. Fazer a Via-Sacra on-line, fazer esses 
momentos com distanciamento é um cuidado a 
exemplo de Cristo; aquilo que Ele fez por nós, 
devemos fazer aos nossos irmãos”.  Padre Zu-
cka, por sua vez, ressaltou que o cuidado com 
o outro foi a maior preocupação para a progra-
mação deste ano. “Hoje, a nossa liturgia aqui 
na Catedral recorda esses jovens que, ao mesmo 
tempo vivenciam as dificuldades e nos ensinam, 
junto com Jesus Cristo, a superar esse momento 
difícil para todos.”
 A coordenadora da Comunidade dos 
Jovens Missionários Continentais (JMC) e co-
laboradora da Pastoral Juvenil ainda comenta a 
Via-Sacra do Cuidado, realizada semanalmente, 
às sextas-feiras, através das redes sociais. “É 
algo dialogado, falando de cada tema importan-
te dentro daquilo que Jesus passou na Via-Crú-
cis, e que nos indica que nós devemos fazer com 
o outro também: o cuidar do caído, o olhar para 
o outro, para o ferido. Rever os amigos nessas 
transmissões on-line é uma forma de matar a 
saudade dessas pessoas que estão nos represen-
tando”, afirmou.

12ª VIA-SACRA JOVEM ACONTECE NA CATEDRAL

Seminário Santo Antônio celebra 95 anos de Evangelização, história e formação de leigos e religiosos - Fotos: Elias Arruda

Via-sacra não aconteceu presencialmente devido
 as limitações da covid-19
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Viagem Apostólica ao Iraque

Papa Francisco:

Resumo: Vatican News

 São Paulo lembrou-nos que 
«Cristo é poder e sabedoria de Deus» (1 
Cor 1, 24). Jesus revelou este poder e esta 
sabedoria sobretudo através da misericór-
dia e do perdão. Não o quis fazer com de-
monstrações de força ou impondo do alto 
a sua voz, nem com longos discursos ou 
exibições de ciência incomparável. Fê-lo 
dando a sua vida na cruz. Revelou a sua 
sabedoria e poder divino mostrando-nos, 
até ao fim, a fidelidade do amor do Pai; 
a fidelidade do Deus da Aliança, que fez 
sair o seu povo da escravidão e guiou-
-o pelo caminho da liberdade (cf. Ex 20, 
1-2).
 Como é fácil cair na armadilha 
de pensar que temos de demonstrar aos 
outros que somos fortes, que somos sá-
bios; na armadilha de construirmos ima-
gens falsas de Deus, que nos deem segu-
rança (cf. Ex 20, 4-5)! Na realidade, é o 
contrário. Todos nós precisamos do poder 
e da sabedoria de Deus revelada por Jesus 
na cruz. No Calvário, ofereceu ao Pai as 

feridas pelas quais fomos curados (cf. 1 
Ped 2, 24). Aqui, no Iraque, quantos dos 
vossos irmãos e irmãs, amigos e concida-
dãos carregam as feridas da guerra e da 
violência, feridas visíveis e invisíveis! A 
tentação é responder a estes e outros fac-
tos dolorosos com uma força humana, 
com uma sabedoria humana. Jesus, ao 
contrário, mostra-nos o caminho de Deus, 
aquele que Ele mesmo percorreu e por 
onde nos chama a segui-Lo.
 No Evangelho que acabamos de 
escutar (Jo 2, 13-25), vemos como Jesus 
expulsou do Templo de Jerusalém os cam-
bistas e todos os que compravam e ven-
diam. Porque é que Jesus realizou este ato 
tão forte, tão provocador? Fê-lo porque 
o Pai O enviou para purificar o templo: 
não só aquele de pedra, mas sobretudo o 
do nosso coração. Como Jesus não tole-
rou que a casa de seu Pai se tornasse um 
mercado (cf. Jo 2, 16), assim deseja que 
o nosso coração não seja um lugar de tur-
bulência, desordem e confusão. O coração 

deve ser limpo, posto em ordem, purifica-
do. De quê? Das falsidades que o sujam, 
das simulações da hipocrisia. Todos nós 
as temos. São doenças que fazem mal ao 
coração, que mancham a vida, tornam-na 
hipócrita. Precisamos de ser purificados 
das nossas seguranças falaciosas, que tro-
cam a fé em Deus pelas coisas que pas-
sam, pelas conveniências do momento. 
 Precisamos que sejam varridas 
do nosso coração e da Igreja as nefastas 
sugestões do poder e do dinheiro. Para 
limpar o coração, precisamos de sujar as 
mãos: sentirmo-nos responsáveis e não fi-
carmos parados enquanto sofrem o irmão 
e a irmã. Mas como purificar o coração? 
Sozinhos, não somos capazes; temos ne-
cessidade de Jesus. Ele tem o poder de 
vencer os nossos males, curar as nossas 
doenças, restaurar o templo do nosso co-
ração.
 (...) A Igreja no Iraque, com a 
graça de Deus, fez e continua a fazer mui-

to para proclamar esta sabedoria maravi-
lhosa da cruz, espalhando a misericórdia 
e o perdão de Cristo especialmente junto 
dos mais necessitados. Mesmo no meio 
de grande pobreza e tantas dificuldades, 
muitos de vós oferecestes generosamente 
ajuda concreta e solidariedade aos pobres 
e atribulados. Este é um dos motivos que 
me impeliu a vir em peregrinação até jun-
to de vós, ou seja, para vos agradecer e 
confirmar na fé e no testemunho. Hoje, 
posso ver e tocar com a mão que a Igreja 
no Iraque está viva, que Cristo vive e age 
neste seu povo santo e fiel.
 Amados irmãos e irmãs, confio 
cada um de vós, as vossas famílias e as 
vossas comunidades à proteção materna 
da Virgem Maria, que foi associada à pai-
xão e à morte do seu Filho e participou na 
alegria da sua ressurreição. Interceda por 
nós e nos conduza até Ele, poder e sabe-
doria de Deus.

ARCEBISPO E REPRESENTANTES DA MITRA 
REÚNEM-SE COM PREFEITA DE JUIZ DE FORA

 Na sexta-feira, 26 de fevereiro, o Arcebispo Metropolitano, 

Dom Gil Antônio Moreira, reuniu-se com a Prefeita de Juiz de Fora, 

Margarida Salomão. O Ecônomo da Mitra, Padre Liomar Rezende 

de Moraes também participou do encontro, além dos advogados Jo-

aquim Moraes Júnior, Fernanda Aparecida Almeida Tinoco e Raquel 

Cristina de Souza Tostes – os dois primeiros do Escritório Cúgula 

Guedes Advogados Associados, que presta Assessoria Jurídico-Cível 

à Mitra, e a terceira da Assessoria Patrimonial.

 Durante a reunião, foram tratados assuntos de interesse da 

Arquidiocese de Juiz de Fora e de suas paróquias, na busca de solu-

ções para demandas e pendências entre as duas entidades. “O encon-

tro foi muito agradável e objetivo, tendo a Senhora Prefeita indicado 

os encaminhamentos e as suas assessorias a serem procuradas”, in-

formou Dom Gil.

ASSISTA AO DOCUMENTÁRIO SOBRE A CATEDRAL 
METROPOLITANA

 No último dia 28 de março, Domingo de 
Ramos, foi lançado o documentário sobre a res-
tauração das pinturas internas da Catedral Metro-
politana de Juiz de Fora. A produção, executada 
pela Octo Filmes, de São João del-Rei (MG), foi 
iniciada em agosto de 2020 e detalha a reforma 
pela qual passou a principal igreja da região nos 
últimos sete anos.
 Intitulado “Catedral de Juiz de Fora: um 
monumento erguido a Deus”, o vídeo tem cerca 
de trinta minutos e conta com a participação do 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Mo-
reira, de quem foi a iniciativa dos reparos. “Na 
parte externa, bem conservada, conseguimos fa-
zer a pintura, mas internamente encontramos a 
Catedral que não só necessitada de restauro, mas 
também de revisão de um projeto original que 
nos parecia não ter sido concluído”, observou o 
prelado.

 O documentário conta ainda com o 
depoimento do Vigário Geral da Arquidiocese, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula, que foi Páro-
co da Catedral de 2014 a 2019 e presenciou as 
últimas grandes reformas: além da renovação da 
fachada, a conclusão da cúpula e a restauração 
das pinturas internas. O atual Pároco, Padre José 
de Anchieta Moura Lima, que conduziu a finali-
zação das obras, também falou sobre os sentidos 
religioso e social da reparação.
 Através da fala da jornalista e escritora 
Rita Couto, o filme traz dados históricos sobre os 
primórdios da igreja que se tornaria a Catedral e 
dos templos dedicados a Santo Antônio que a an-
tecederam na região. A produção revela também 
as observações do médico Pedro Duarte Gaburri, 
paroquiano que acompanhou não só a última re-
forma, mas a primeira pintura da Matriz de Santo 
Antônio, datada de 1956. 

Seminário Santo Antônio celebra 95 anos de Evangelização, história e formação de leigos e religiosos - Fotos: Elias Arruda

Documentário pode ser assistido através do Facebook da Arquidiocese e da Web Tv a Voz Católica

Encontro com a prefeita aconteceu na sede da prefeitura da cidade
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AÇÕES NA PANDEMIA SÃO DESTAQUE NA COMISSÃO

 AMPLIADA DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO

 Na última semana, a Comissão Ampliada do 
II Sínodo Arquidiocesano se reuniu mais uma vez, de 
forma on-line, para avaliar as atividades realizadas 
até aqui e planejar os próximos passos da caminha-
da sinodal. O encontro contou com a participação do 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, e de sacerdotes e leigos.
 “Nessa reunião nós pudemos perceber e até 
avaliar que, gradativamente, o espírito sinodal tem 
se expandido na Igreja Particular de Juiz de Fora. E 
mesmo nesse momento de pandemia, em que não po-
demos realizar as reuniões, os encontros, os retiros 
presenciais, as foranias vão se animando e chegando 
gradativamente a viver essa espiritualidade que o Sí-
nodo propõe, de uma Igreja em missão, uma Igreja 
em saída que se encontra nas suas diversas expres-
sões”, apontou o Secretário do II Sínodo, Padre Van-
derlei Santos de Sousa, CSsR.
 O sacerdote ainda falou da contribuição do 
Ano de São José, decretado pelo Papa Francisco, e 
da abertura do triênio preparatório para o Centenário 
da Diocese para a vivência da Igreja sinodal. “Esses 
dois eventos se somam na dinâmica do Sínodo, em 
que as diversas atividades que vão acontecendo têm 

a proposta de fazer com que toda a Igreja contribua, 
participe, compartilhe as atividades. Eles nos trazem 
a oportunidade de estarmos sintonizados com a pro-
posta de celebrar a unidade.”
 Padre Vanderlei ressaltou a intensificação 
dos trabalhos da Comissão Sinodal, com a realização 
de novas ações em meio à pandemia, principalmente 
os programas “Em dia com o Sínodo”, transmitido 
pela Rádio Catedral às quartas e domingos, às 14h40, 
e “Sínodo em Foco”, que pode ser acompanhado atra-
vés da WebTV “A Voz Católica” às quintas-feiras, às 
16h.
 Além disso, continua a leitura dos questio-
nários que foram enviados às paróquias. “A partir da 
leitura destes questionários e daquilo que eles trazem 
da realidade, nós percebemos também a necessidade 
de um novo material de escuta: como as igrejas estão 
se organizando, como os grupos, movimentos, pasto-
rais estão respondendo aos desafios que a pandemia 
nos apresenta. Será encaminhado material para essa 
avaliação às paróquias, comunidades e grupos reli-
giosos”, contou o Secretário do II Sínodo.
 O próximo encontro da Comissão, também 
on-line, está marcado para o dia 15 de abril, às 15h.

CARACTERÍSTICAS DE SÃO JOSÉ SÃO DESTACADAS DURANTE ‘LIVE’

 Na noite da quarta-feira, 17 de 
março, a Arquidiocese de Juiz de Fora 
promoveu sua segunda live sobre São 
José, atividade que está dentro da progra-
mação do ano temático convocado por 
Papa Francisco e vinculada à caminhada 
sinodal. A formação virtual foi transmitida 
pelo Facebook e YouTube da Arquidioce-
se, tendo alcançado cerca de seis mil pes-
soas em ambas as redes sociais.
 A live contou com a participação 
do Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira, do Ad-
ministrador da Paróquia São José de Juiz 
de Fora, Padre Pierre Maurício de Almei-
da Cantarino, do Diácono Ronny Moreira 
de Oliveira e do Professor Eduardo Faria. 
O Padre João Francisco Batista de Olivei-

ra marcou presença no início do encontro 
virtual, presenteando os espectadores com 
cânticos tradicionais do pai adotivo de Je-
sus. O convidado especial da noite foi o 
Frei Bruno Varriano, sacerdote francisca-
no da Ordem dos Frades Menores (OFM) 
que é o Guardião e Reitor da Basílica da 
Anunciação e do Santuário da Sagrada Fa-
mília em Nazaré – Israel. Ele falou direta-
mente da Terra Santa.
 Entre as reflexões que propôs, 
Frei Bruno indicou o acolhimento, por 
parte de São José, da gravidez de Maria. 
“Chamá-lo pai adotivo eu não concordo, 
porque a adoção é o pai que escolhe. É lin-
da a adoção, tem um significado extraor-
dinário; mas não, é José que é escolhido e 
vai exercitar aquela paternidade de Deus. 

José é aquele que vai colocar em prática a 
sua fé. Em silêncio, ele assume essa pater-
nidade, com todas as suas consequências. 
Por isso o Papa Francisco, neste momento 
difícil de pandemia, neste tempo de difi-
culdades, nos indica São José como mo-
delo, porque é aquele que vai ser o pai 
responsável que vai assumir essa paterni-
dade”.
 Em seguida, Dom Gil, Professor 
Eduardo, Diácono Ronny e Padre Pierre 
trouxeram aos espectadores reflexões a 
respeito da Carta Apostólica “Patris Cor-
de”, publicada pelo Santo Padre por oca-
sião do 150º aniversário da declaração de 
São José como Padroeiro Universal da 
Igreja. Os religiosos abordaram as sete 
características do esposo de Maria Santís-

sima apontadas por Francisco: Pai amado, 
Pai na ternura, Pai na obediência, Pai no 
acolhimento, Pai com coragem criativa, 
Pai trabalhador e Pai na sombra. Ao final, 
o Arcebispo ainda explicou a possibilida-
de de indulgência plenária oferecida aos 
fiéis até 8 de dezembro de 2021 nas con-
dições habituais: confissão sacramental, 
comunhão eucarística e oração de acordo 
com as intenções do Papa.

LIVE ABORDA MENSAGEM DO DIA 
MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

 Na noite da segunda-feira, 22 de março, a Arquidiocese 
de Juiz de Fora promoveu mais uma live, desta vez voltada aos 
agentes da Pastoral da Comunicação (Pascom) e profissionais da 
área. Durante o encontro virtual, conduzido pelo Vigário Epis-
copal para Educação, Comunicação e Cultura da Arquidiocese, 
Padre Antônio Camilo de Paiva, foi abordada a Mensagem do 
Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações So-
ciais (DMCS).
 Em 2021, o Santo Padre indicou o tema «“Vem e verás” 
(Jo 1, 46). Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como 
são». “Essa é a primeira live que o Vicariato para a Comunicação 
está apresentando este ano. Papa Francisco, na sua dinâmica es-
pecial, coloca dentro do contexto do ensino da Igreja palavras de 
pessoas importantes. O Papa Francisco é o papa do diálogo. Então 
nós vamos ver no decorrer da nossa live que o Papa cita alguns 
comunicadores importantes para dizer que na Igreja todos têm 
vez e voz, eis porque ‘vinde e vede’. Nós podemos olhar para as 
pessoas e perceber nelas coisas importantes para a vida eclesial, 
ainda que elas não sejam de uma prática diária, mas elas têm algo 
de Deus ali”, disse Padre Camilo no início da live.
 Durante a formação on-line, foram apresentados aos es-
pectadores aspectos das vidas do Beato Manuel Lozano Garri-
do, primeiro jornalista a ser beatificado na História, e de William 
Shakespeare, poeta, dramaturgo e ator inglês que era católico. 
Ambos foram citados por Francisco na mensagem aos comunica-
dores. Além disso, a jornalista Monalisa Lima explicou as carac-
terísticas da crônica, gênero textual também apontado pelo Sumo 
Pontífice em seu texto. Em seguida, o Vigário Episcopal para Co-
municação abordou os pormenores da mensagem papal.

Comissão ampliada se reúne com frequência através de vídeo-chamadas
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LIVE ABORDA MENSAGEM DO DIA 
MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

Homenagem Especial DOM HELIO PEREIRA DOS SANTOS
Bispo da Diocese de Serrinha (Bahia)

 Nascido na cidade Pão de 
Açúcar (AL), em 18 de novembro de 
1967, Dom Hélio Pereira dos San-
tos foi nomeado pelo Papa Francisco 
como Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se de Salvador (BA). A Ordenação 
Episcopal ocorreu no dia 22 de julho 
daquele ano. Seu lema é “Ide e fazei 
meus discípulos”.
 Entre os anos de 1990 e 1992, 
Dom Helio cursou Filosofia no Semi-
nário Arquidiocesano de Maceió (AL). 
Os estudos de Teologia foram entre 
1993 e 1996, na Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro (PUC-
-RJ).
 Dom Hélio é pós-graduado 
em História pelo Centro de Estudos 
Superiores de Maceió (CESMAC) e 
também em Ensino de Língua Inglesa 
pela Universidade Cândido Mendes. 
Possui, ainda, Licenciatura em Letras 
pela Universidade Estadual de Alagoas 
(UNEAL).
 Ao longo do ministério pres-
biteral na Diocese de Palmeira dos 

Índios (AL), Dom Hélio atuou como 
Reitor do Seminário São João Maria 
Vianney; Capelão; Coordenador de 
Pastoral; Professor; Pároco; Chanceler 
da Cúria Diocesana de Palmeira dos 
Índios; Vigário Geral da Diocese; e 
membro do Conselho Presbiteral e do 
Colégio dos Consultores.
 Foi Bispo Auxiliar na Arqui-
diocese de Salvador entre 6 de agosto 
de 2016 e dia 16 de outubro de 2020, 
quando foi transferido pelo Papa Fran-
cisco da sede titular de “Tiava” e do 
ofício de Bispo Auxiliar para o ofício 
de Bispo coadjutor da Diocese de Ser-
rinha, da qual se torna Bispo Titular.

Saudações da CNBB:

 A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) mais uma 
vez manifesta alegria pela sua nome-
ação para a Diocese de Serrinha, na 
Bahia, agora como Bispo Diocesano. 
Renovamos assim os votos para que 
seja sinal do Bom Pastor junto ao povo 

de Deus confiado ao seu cuidado, enri-
quecendo o que fora semeado por Dom 
Ottorino Assolari nos últimos 15 anos.
 Partilhamos uma reflexão do 
Papa Francisco sobre “O permanecer 
recíproco entre a videira e os ramos”. 
Durante uma homilia matutina na Casa 
Santa Marta, o Santo Padre nos ensina 
que, nesse “permanecer recíproco”, o 
testemunho é a necessidade que Jesus 
tem de nós, para fazer a fé e o Evange-
lho crescerem.
 “Este é um modo misterioso: 
Jesus glorificado no céu, depois de ter 
passado pela Paixão, precisa do nosso 
testemunho para fazer crescer, para 
anunciar, para que a Igreja cresça. E 
este é o mistério recíproco do “perma-
necer”. Ele, o Pai e o Espírito perma-
necem em nós, e nós permanecemos 
em Jesus”, no ensina Francisco.
 Nossa Senhora Aparecida 
seja companheira em sua caminhada, 
nesse percurso tão desafiador de nosso 
tempo em que tanto precisamos ser si-
nal de esperança e de solidariedade.

PADRES E DIÁCONOS PARTICIPAM DE REUNIÃO DO CLERO 
VIRTUAL

 Na manhã de terça-feira, 16 de março, 
cerca de cem padres e diáconos participaram da 
primeira Reunião do Clero de 2021. O encontro, 
realizado de forma on-line pela segunda vez desde 
o início da pandemia, foi conduzido pelo Arcebis-
po Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.
 “Nós tivemos muita alegria de passar 
mais uma manhã juntos, seja pela alegria de nos 
vermos, mesmo no formato virtual, como também 
trabalhar, exercer o nosso ministério sacerdotal e 
tomar consciência daquilo que devemos fazer, so-
bretudo na caminhada sinodal que a Arquidiocese 
está vivendo,” comemorou Dom Gil.
 Entre os tópicos abordados, estiveram 
a revisão da caminhada sinodal, o andamento do 
Ano de São José, as atividades da Semana Santa e a 
Pastoral Vocacional, além do Retiro Espiritual para 
Presbíteros, que será realizado em agosto e será 
pregado pelo Cardeal José Tolentino de Mendon-
ça. Outro ponto importante foi a atuação da Igreja 
neste tempo de pandemia. “Uma preocupação que 
temos é a questão da manutenção das paróquias da 
Arquidiocese, já que as receitas caíram acentuada-
mente e tivemos que tomar medidas de cortes, às 

vezes, grandes de despesas. E, agora, para o próxi-

mo ano, as coisas são bastante preocupantes. Mas, 

com a união de todos, nós vamos enfrentando essas 

situações, sejam pastorais, litúrgicas ou adminis-

trativas”, concluiu.
 O Arcebispo também ressaltou a impor-
tância de uma caminhada oracional no tempo da 
Quaresma. “O padre precisa rezar intensamente 
porque o seu ministério está intimamente ligado ao 
Senhor Jesus. Se ele não reza, ele perde o efeito 
desta ligação. Então, essa união com Cristo duran-
te a quaresma é de grande importância”. Dom Gil 
indicou ainda a prática da caridade. “Nesse tempo 
de pandemia, irmãos, tanta gente depende nós. Se 
não podemos dar a presença física, alguma presen-
ça devemos dar diante daqueles que estão com Co-
vid, ou que tenham algum parente nesta situação, 
ou que perderam algum familiar. A nossa presença 
de sacerdotes é indispensável”.
 A próxima Reunião do Clero está marca-
da para o dia 18 de maio e também deve acontecer 
on-line.

NOTA DE FALECIMENTO: DIÁCONO 
JOSÉ CELSON MAZZONI DE OLIVEIRA

 Com muito pesar, a Arquidiocese de Juiz de Fora infor-
ma o falecimento do Diácono José Celson Mazzoni de Oliveira, 
ocorrido na tarde da segunda-feira, 15 de março. O religioso, que 
tinha 78 anos – 15 deles dedicados ao Diaconato Permanente -, foi 
vítima de uma infecção generalizada e faleceu ao chegar em Juiz 
de Fora. Natural de Goianá (MG), ele servia na Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Rio Novo (MG) onde residia.
 O velório, realizado na Matriz do município, aconteceu 
na noite de segunda (15) e terminou com a Santa Missa de corpo 
presente e encomendação, na terça-feira (16). Diácono José Cel-
son foi sepultado no Cemitério Municipal da cidade.
 “Levo aos familiares, aos paroquianos e amigos os meus 
sentimentos de pesar e minhas orações pelo conforto de todos na 
força da fé em Cristo que diz: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá para sempre’ 
(Jo 11, 25)”, disse o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, em mensagem.


