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ORDENAÇÕES PRESBITERAIS ACONTECEM NO MÊS DE JUNHO

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. 

Jovens recebem o Sacramento 
da Crisma na Catedral

Pág. 5

Paróquias se preparam para 
a festa de Santo Antônio, 

Padroeiro da Arquidiocese
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Padre Antônio Pereira Gaio: Primeiro diácono 
permanente da Arquidiocese falece aos 88 anos

Sacerdote foi anteriormente casado por mais de 50 anos e teve sete 

filhos. Sempre muito temente a Deus, foi ordenado Diácono Perma-

nente em 1984 e, depois de viúvo, foi acolhido para a Ordenação 

Presbiteral. Padre Gaio, como era carinhosamente conhecido, foi 

Vigário da Ca tedral Metropolitana, revisor do Jornal Folha Missio-

nária e atuava em programas da Rádio Catedral. 

                                                                                                                                                      
      Pág. 8Alex Francisco da Silva e Ronny Moreira de Oliveira receberam, em 31 de janeiro, o Diaconado, o primeiro grau do Sacramento da Ordem
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A Web TV A Voz Católica, 
traz com exclusividade 

as principais notícias da 
Arquidiocese  de Juiz de 

Fora. 

Assista pelo  
facebook.com/avozcato-

lica

Jornalismo, 
entretenimento e 

informações sobre a 
Igreja Católica, você 
acompanha na Rádio 
Catedral 102.3 Fm. 

Baixe o aplicativo da Rá-
dio Catedral JF em seu 

celular.

Reportagens sobre 
a Igreja, pastorais 

e movimentos você 
acompanha no site da 

Arquidiocese e no Jornal 
Folha Missionária.  

Acesse:
arquidiocesejuizdefora.

org.br

É preciso “caminhar juntos” como irmãos

Padre Antônio Camilo de Paiva 

SANTA RITA DE CÁSSIA, PADROEIRA DOS IMPOSSÍVEIS, É CELEBRADA 
NA ARQUIDIOCESE

 No dia 22 de maio, a Igreja celebrou a festa de 
Santa Rita de Cássia. A santa das causas impossíveis e 
do perdão deixou-nos um legado de fé e perseverança, 
transmitido por sua vida de amor ao próximo e ao Se-
nhor. Dedicada a Cristo e aos ensinamentos d’Ele, foi 
seu instrumento para a realização de muitos milagres. 
 Na Arquidiocese temos três paróquias que 
reali zam grandes programações dedicadas a ela, mas 
há diversas outras comunidades que também ren deram 
homenagens à santa. Em Juiz de Fora, a paróquia do 
Bairro Bonfim promoveu sua novena em diversos ho-
rários, para que mais pessoas pudessem participar com 
segurança. No dia da padroeira foram celebradas sete 
missas no Rincão da Matriz; estima-se que 2.500 pes-
soas passaram pelo local. 
 “O dia de Santa Rita é marcado por uma espi-
ritualidade muito grande. Aqui, as pessoas vêm e rezam 
mesmo, contam milagres, pagam promessas... Este 
ano, com número menor que o habitual, parece que 
a espiritua lidade foi ainda maior. Neste tempo a gen-
te tem percebido a angústia do povo. Algumas pesso-
as desejavam ao menos ver a imagem de Santa Rita, 
passando de carro diante dela, conscientes de que não 

poderiam causar aglomeração”, contou o Padre Antônio 
Camilo de Paiva, Páro co no Bairro Bonfim. 
 No interior, duas grandes festas acon teceram 
nas paróquias das cidades de Santa Rita de Ibitipoca e 
Santa Rita de Jacutinga. Ambas rea lizaram a tradicional 
novena com transmissões diárias. O Padre José Crispim 
Filho, Administrador da paróquia de Santa Rita de Ibi-
tipoca, contou a alegria de poder celebrar a festividade, 
que, no ano passado, não ocorreu devido à pandemia. 
“Nossa festa este ano foi muito boa em relação ao ano 
passado. Com uma boa participação do povo, que é 
muito devoto e de muita oração. Foi um tempo muito 
bonito de fé”, contou. 
 Buscando a participação de um maior núme-
ro de devotos, foram disponibilizados quatro horários 
diferentes para a oração da novena e, no dia da Padro-
eira, foram celebradas nove missas. “Não abrimos para 
romeiros, tivemos os cuidados [necessários para evitar 
contágios]. Foi uma alegria poder celebrar, na medida 
do possível, uma festa muito boni ta, com muita unção”. 
Ele contou também que a cidade ganhou uma imagem 
Santa Rita, de cerca de um metro e meio, colocada na 
saída da cidade. 

IGREJA CELEBRA A FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

 No dia 30 de maio, a Igreja Católica celebrou, 
neste ano, a Solenidade da Santíssima Trindade, o misté-
rio central da fé cristã. “Tudo que cremos depen de dessa 
verdade: Deus é um só, em três pessoas. Deus é Pai, é 
Filho, é Espírito Santo” explicou o Arcebispo Metropo-
litano, Dom Gil Antônio Moreira, em diversas ocasiões. 
 O Pastor ainda recordou o amor inesgotável 
que surge a partir da Trin dade Santa. “Ele é uno, mas 
não é só. É três, mas não é dividido. Se Deus é amor, 
só poderia mesmo ser comunidade. Assim, nós adora-
mos a Trindade Santíssima e veneramos o amor que nela 
existe”, afirmou Dom Gil em 2020. “Pai que nos deu o 
Seu Filho, feito homem como nós, e que para estar mais 
próximo ainda, para nos ajudar a carregar os fardos da 
vida, nos envia seu pró prio Espírito. Ele, que é Espírito, 
vem em nosso auxílio e assim nos consola por dentro, 
leva a ternura de Deus ao nosso interior”, afirmou o Papa 
Francisco em 2019. 

 A Igreja definiu, em duas etapas, de forma in
falível, o dogma da Santíssima Trindade. No Concílio de 
Niceia, con vocado para fazer frente à heresia ariana, que 
afirmava que o Filho era um ser sobrenatural, mas não 
Deus, foi reconhecida e definida a divindade de Cristo, 
escrevendose a parte do Credo que se ocupa d’Ele. Já 
o Concílio de Constantinopla combateu uma heresia co-
nhecida como macedonianismo (porque seus defensores 
eram da Macedônia), que negava a divindade do Espírito 
Santo. Além disso, a distinção de três Pessoas Divinas é 
demonstrada em trechos da Bíblia: no fato, por exemplo, 
de que Jesus fala ao Pai. Isso não teria sentido se fosse 
uma mesma pessoa. 
 Na Arquidiocese de Juiz de Fora há duas paró-
quias que são dedicadas à Trindade Santa, uma no bairro 
Poço Rico, em Juiz de Fora, e outra na cidade de Desco-
berto. Elas e toda a Igreja celebraram esse mistério nas 
missas do último domingo de maio. 

 O II Sínodo da Arquidiocese de Juiz de Fora não 
parou. A Comissão Ampliada se reúne sempre, de maneira 
on-line, para rezar, pensar e programar as ações da Igreja 
nesse período de pandemia. É um grupo que avalia dados, 
elabora e interpreta questionários que fazem um retrato da 
realidade e projeta ações em curto, médio e longo prazos. 
É uma fase de estudos, na qual se busca compreender o 
momento atual para dar uma resposta à altura e com a 
profundidade exigida pelo discipulado de Cristo. 
 A realidade pandêmica tem se mostrado profun-
damente desafiadora, fazendo emergir novos pobres. A 
sociedade experimenta a dor da perda de entes queridos, 
a sensação desestabilizadora do desemprego e o drama do 
falimento de lojas, pequenas e médias empresas. Isso cria 
um horizonte de desolação e insegurança que tem como 
fruto a pobreza, a miséria, a fome, a violência domésti-
ca, a depressão e até o desejo de suicídio. Diante desse 
panorama desafiador, a Igreja Particular de Juiz de Fora 
quer dar uma resposta pontual, mas que passe por várias 
vertentes da vida humana. É preciso uma ação simétrica 
capaz de tratar a mesa do pão com cestas básicas, mas 
também o altar da espiritualidade e da oração, o divã das 
emoções e das inseguranças, do medo e da depressão, por 
exemplo. A pandemia exige que corpo, alma e espírito es-
tejam bem cuidados. A nossa Igreja Particular quer prestar 
essa diaconia à porção do Povo de Deus que está sob o 
nosso cuidado pastoral. 
 A complexidade do mundo atual que mescla de-
senvolvimento e atraso, que reconfigura os conceitos de 
centro e de periferia, apresenta novos modos de ensinar 
e de aprender, novos conceitos de espaço e de tempo, a 
síntese entre o real e o digital, faz com que os homens e 
as mulheres de Igreja aprendam novas linguagens e novos 
métodos para evangelizar e conversar com o mundo. A 
tentação de se imunizar das novidades contemporâneas e 
das tecnologias de comunicação pode isolar a Igreja do 
mundo e criar um vocabulário eclesial incompreensível 
para os humanos do nosso tempo. 
 É neste horizonte hermenêutico que o nosso Sí-
nodo emerge como lugar do diálogo, da construção de 
pontes e do “caminhar juntos”. A nossa Igreja quer estar 
inserida na realidade do mundo colaborando pelo progres-
so humano, a paz e a concórdia. Vivamos intensamente 
esse momento sinodal e que possamos fazer a diferença 
na vida dos que sofrem neste momento de pandemia. Que 
sejamos peritos em humanidade e que deixemos um lega-
do de amor e de misericórdia para com nossos irmãos que 
passam dificuldades. Acolher as pessoas é evangelizar 
como irmãos!

Fiéis de todas as idades são devotos de Santa Rita de Cássia em toda Arquidiocese
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

MISSA DA UNIDADE ARQUIDIOCESANA

 Celebramos, na Catedral de Juiz 
de Fora, em 8 de maio, em data extraor-
dinária, a Missa dos Santos Óleos, que 
chamamos também de Missa da Unida-
de. Tal liturgia ganha ainda mais força 
por estarmos no contexto do II Sínodo 
da Arquidiocese, uma vez que a palavra 
Sínodo significa “caminhar juntos”. Na
quele dia, nosso clero inteiro, comigo que 
sou seu Pastor, se reuniu para celebrar a 
alegria de servir a Deus, à Igreja e ao pró
ximo. 
 Somos atualmente, na Arquidio-
cesse, 105 padres diocesanos e 15 religio-
sos em serviços paroquiais, além de cerca 
de 30 religiosos residentes com funções 
acadêmicas ou outras e alguns idosos, so-
mandose 150 presbíteros e 48 Diáconos 
Permanentes. Ao todo, nosso clero resi-
dente é formado, atualmente, por 205 mi-
nistros ordenados, incluídos dois bispos 
eméritos, o Eparca Melquita e três sacer-
dotes afastados das funções sa cerdotais. 
Também celebramos a alegria de receber, 
em nosso Corpus Presbitero rum, já no 
mês de junho, os atuais diá conos Alex 

Francisco da Silva, que será ordenado dia 
5, em Matias Barbosa, e Ronny Moreira 
de Oliveira, cuja ordena ção será dia 12, 
na Catedral Metropolita na. 
 Naquele momento pascal os 
presbíteros renovaram os compromis-
sos sacerdotais assumidos na ordenação, 
quando tiveram as mãos ungidas com o 
Santo Crisma, pelo Bispo Ordenante. 
Nosso coração se encheu de gratidão 
a Deus que nos escolheu, nos chamou, 
nos ungiu e nos enviou. Os diáconos pu-
deram, neste dia, renovar seus compro-
missos, pois também eles foram chama-
dos e enviados a imitar o Cristo Senhor, 
eterno Diácono do Pai, que veio “para 
servir e não para ser servido” (cf. Mt 20, 
28). 
 Neste ano alguns temas se des-
tacaram no nosso tão esperado encontro 
arquidiocesano que é a Missa dos Santos 
Óleos. Em primeiro lugar, vivenciamos 
ainda a situação da pandemia com os so-
frimentos que tem causado, tanto pela do-
ença em si, quanto por milhares de mortes 
inesperadas. Lembramos ainda das tantas 

pessoas e famílias empobrecidas, muitas 
agora dependentes de ajuda, da caridade, 
da solidariedade dos parentes, amigos e 
dos irmãos de fé. Não menos preocupan-
te é a situação financeira da maioria de 
nossas paróquias, comunidades, seminá-
rio e Mitra Arquidiocesana, com tantos 
problemas financeiros a resolver, sem os 
recursos que possuíamos antes. 
 Neste sentido, recordamos que o 
Ano de São José nos impulsiona também 
a verificar a simplicidade em que viveu 
o Pai Nutrício de Jesus, na humilde casa 
de Nazaré e no ideal de oferenda de si 
mesmo. O Papa Francisco, em sua Exor-
tação Apostólica Patris Corde, comenta 
que “a felicidade de José não se situa na 
lógica do sacrifício de si mesmo, mas na 
lógica do dom de si mesmo”. Interessan-
te reflexão, pois recorda nossa própria 
realidade de ministros ordenados, uma 
vez que quando nos apresentamos para a 
vida sacerdotal ou diaconal, responden do 
ao chamado de Deus, não o fazemos por 
sacrifício, mas por alegre oferta de nós 
mesmos, na lógica de Jesus, que afir mou: 

“ninguém tem maior amor do que aquele 
que dá a vida pelos amigos” (Jo 15, 12). 
Ele mesmo, Jesus, assim viveu, tendo 
nascido em uma estrebaria, vivido sem 
posses ao ponto de dizer: “as rapo sas têm 
suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, 
mas o Filho do Homem não tem onde re-
clinar a cabeça” (Mt 8, 20). Mor reu numa 
cruz que não era sua, como oferta supre-
ma de si mesmo, e foi sepul tado num tú-
mulo emprestado. 
 Além disso, contemplamos a 
nossa realidade Pastoral na forte cami-
nhada sinodal que estamos celebrando, 
num enorme esforço de nos adaptarmos 
à realidade da pandemia. Temos a alegria 
de constatar que o Sínodo Arquidiocesa-
no não parou, pelo contrário, está vivo 
e eficaz, sobretudo graças aos meios de 
comunicação que temos. Tantos e tantos 
esforços temos feito para manter viva a 
chama do nosso ideal missionário, pro-
clamando o evangelho pelas ruas e sobre 
os telhados e garantido nosso ideal: Ar-
quidiocese de Juiz de Fora, uma Igreja 
sempre em missão. 

ÀS VÉSPERAS DO 6º DOMINGO DA PÁSCOA, CLERO SE REÚNE EM MISSA DA UNIDADE ARQUIDIOCESANA

 Na manhã do dia 8 de maio, o 
Clero Arquidiocesano se reuniu na Ca-
tedral de Juiz de Fora para a Missa dos 
Santos Óleos, presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Morei
ra. Na oportunidade, os padres presentes 
renovaram suas promessas sacerdotais e 
acompanharam a bênção dos óleos dos 
Catecúmenos e dos Enfermos e a consa-
gração do Santo Crisma. 
 Em razão da pandemia, somente 
presbíteros, diáconos e seminaristas parti-
ciparam da celebração, que foi transmitida 
pelas redes sociais e pela Rádio Catedral. 
O Arcebispo Emérito da Arquidiocese de 
Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Sales 
Rodrigues, e o Eparca Greco-Melquita, 
Dom George Khoury, também estiveram 
presentes. 
 Essa Eucaristia, grande marca 
da unidade arquidiocesana, é tradicional-
mente realizada na Quinta-feira Santa, 
mas este ano não pôde ocorrer devido à 
onda roxa que vigorava no município na 
ocasião. “A Missa do Santo Crisma é de 

grande importância no calendário litúr-
gico de cada Igreja Particular. Ela acon-
tece uma vez por ano, apenas. Este ano 
nós fizemos às vésperas do 6º Domingo 
da Páscoa, cujo evangelho é o amor; o 
amor que une, que nos leva a dar a vida”, 
ressaltou Dom Gil Antônio Moreira. “Os 
padres não exercem seu ministério separa-
dos, iso lados; eles trabalham em conjunto, 
como uma grande comunidade presidida 
pelo bispo. Este é um momento de grande 
importância, seja para a liturgia, seja para 
a vida eclesial”, ponderou. 
 O Arcebispo apontou que a pró-
pria bênção dos Santos Óleos, durante a 
liturgia, é sinal de unidade. “O mesmo 
óleo que é abençoado aqui vai para todas 
as paróquias, constituindo a grande unida-
de eclesial diocesana. O Óleo dos Enfer-
mos é para aqueles que estão em perigo 
de morte ou doença grave, o Óleo dos 
Ca tecúmenos é para aqueles que estão se 
preparando para ser batizados e o Óleo do 
Crisma é usado em vários momentos: no 
batismo, no sacramento da Crisma e nas 

ordenações presbiterais e episcopais”. 
 A Missa da Unidade é também 
muito esperada pelos sacerdotes, como 
afirmou o Administrador da Paróquia San
tíssima Trindade, de Descoberto (MG), 
Padre Alessandro de Melo. “É o momento 
para renovarmos os nossos votos sacer-
dotais e podermos confraternizar com os 
nossos irmãos. Também é uma ex periência 
bonita, pois levamos os Santos Óleos para 
as paróquias e, assim, dina mizamos ainda 
mais a experiência sacra mental e a vida 
pastoral”. 
 O Padre Gleydson Pimenta de 
Faria, responsável pela Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Bocaina de Minas 
(MG), recordou a importância da celebra-
ção, especialmente no contexto sinodal. 
“O que nós celebramos é o ministério de 
Cris to nos seus sacerdotes, reunidos em 
torno do seu pastor, que é o arcebispo. 
É uma alegria estarmos unidos enquanto 
pres bitério, enquanto Igreja Arquidioce-
sana para celebrar este momento, sobre-

tudo no contexto do 2º Sínodo da nossa 
Arqui diocese, que nos motiva a ser sem-
pre uma Igreja em saída, uma Igreja em 
missão”. 
 A renovação das promessas sa-
cerdotais pelos padres presentes ocorreu 
após a Liturgia da Palavra e a homilia do 
Arcebispo. Em seguida, foi realizada a 
bênção dos Santos Óleos e Consagração 
do Santo Crisma, que, no fim da missa, 
foram distribuídos aos 12 vigários forâne-
os da Arquidiocese de Juiz de Fora. Estes, 
por sua vez, os repassaram aos pa dres das 
paróquias de cada forania. 
 Os óleos também foram entre-
gues a Dom Gil, para seu uso pessoal, e 
aos sacer dotes do Lar Sacerdotal Mater 
Christi, ao Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio, ao Mosteiro São Bento, à 
Capelania da Santa Casa de Misericórdia, 
à Capelania Militar e ao Cenáculo São 
João Evangelista. Também foram envia-
dos ao Arcebispo Emérito, Dom Eurico 
Veloso.

Fiéis de todas as idades são devotos de Santa Rita de Cássia em toda Arquidiocese

Durante a Missa aconteceu a renovação das promessas sacerdotais e a entrega dos Santos Óleos aos Vigários Forâneos
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ELEIÇÕES E REFORMULAÇÃO DO SÍNODO MARCAM REUNIÃO DO CLERO VIRTUAL 

 No dia 18 de maio, cerca de cem 
padres e diáconos participaram de mais 
uma Reunião do Clero. O encontro on-
-line, conduzido pelo Arcebispo Metropo-
litano, Dom Gil Antônio Moreira, durou o 
dia todo. 
 A reunião foi marcada pelas 
elei ções estatutárias para o Conselho 
Presbi teral para o biênio de 2021-2023. O 
processo de votação, coordenado pelo Vi-
gário Judicial, Padre Geraldo Luiz Alves 
Silva, foi realizado através de uma plata-
forma virtual. Segundo o Arcebispo, a vo-
tação ocorreu de forma tranquila. 
 Outra importante pauta foi a re-
formulação do Sínodo Arquidiocesano. 
“Já percorremos um período de mais de 
dois anos e agora queremos entrar em 
uma nova fase, pro vocados pela situação 
da pandemia. Ela terá início em outubro 
próximo e se voltará, de maneira especial, 
para os pobres. É uma reestruturação pas-
toral a partir da situação atual”, disse Dom 
Gil. 
 Segundo o Pastor, ainda foram 
tratados vários assuntos de grande impor-
tância para a vida eclesial. “Também ti-
vemos oportunidade de rever as finanças, 
em grandes dificuldades, por causa da 
pandemia. Estamos unidos para procurar 
soluções, a fim de que possamos cumprir 
bem nossa missão no reino de Deus. Anun-
ciamos orientações práticas para a cele-
bração do Batismo, da Crisma, do Matri-
mônio e da Primeira Eucaristia nessa nova 

fase da pandemia e tive a oportunidade de 
comunicar que o ano de 2023 será o Ano 
Vocacional da Igreja no Brasil”. Vivendo 
o II Sínodo e também o Triênio Prepara-
tório para a celebração do Centenário da 
Diocese, “vamos caminhando tranquila-
mente, com a comu nhão do clero, com a 
graça de Deus, cons truindo os caminhos 
do Senhor”, concluiu o Arcebispo. 
 Conheça os membros do Con-
selho Presbiteral, eleitos e aprova dos por 
Dom Gil Antônio Moreira:  

1) Membros natos (ipso facto, ratio ne 
officci) 

1. Monsenhor Luiz Carlos de Paula (Vi-
gário Geral e Reitor do Seminário San to 
Antônio) 
2. Padre Antônio Camilo de Paiva (Vi
gário Episcopal para Educação, Comuni-
cação e Cultura) 
3. Padre Geraldo Dondici Vieira (Vigá rio 
Episcopal para o Mundo da Caridade) 
4. Padre Laureandro Lima da Silva (Vi
gário Episcopal para a Vida e a Família) 
5. Padre Geraldo Luiz Alves Silva (Vi
gário Judicial) 
6. Padre Everaldo José Sales Borges 
(Secretário-Executivo da Pastoral Arqui-
diocesana) 

2) Representantes das Foranias 

7. Forania Santo Antônio: Padre João 

Paulo Teixeira Dias 
8. Forania Santa Luzia: Padre Tarcísio 
Marcelino Ferreira Monay 
9. Forania Mãe de Deus: Padre Carlos Au-
gusto Alves dos Santos 
10. Forania Nossa Senhora do Líbano: Pa-
dre Silas José Ribeiro, CEM 
11. Forania Santa Teresinha: Padre Rena-
to Ferreira da Silva, SF 
12. Forania Nossa Senhora da Conceição: 
Padre Fernando Augusto Martins da Silva 
13. Forania Bom Jesus: Padre Luciano 
Atanásio 
14. Forania Nossa Senhora da Dores: Pa
dre João Carlos Ventura de Oliveira 
15. Forania São Miguel: Padre Elton 
Adriane de Oliveira 
16. Forania São José: Padre Rodney Hen
riques 
17. Forania São Vicente: Padre Cláudio 
Machado 
18. Forania Sant’Ana: Padre José Maria 
Vieira Novaes 

3) Nomeados pelo Arcebispo 

19. Padre Vanderlei Santos de Sousa, 
CSsR 
20. Padre José Robson Silva Souza, SJ 
21. Padre Adeilson Carlos da Silva, MSC 
22. Padre Liomar Rezende de Moraes 
(Ecônomo) 

4) Representantes dos Presbíteros 

23. Padre Carlos Alberto Moreira 
24. Padre Emerson de Assis Braz 

Suplentes para as Foranias: 

1. Forania Santo Antônio: Padre Luiz Car-
los Vitório 
2. Forania Santa Luzia: Padre Kayo Cer
queira de Paiva 
3. Forania Mãe de Deus: Padre Osmar Be-
zerra dos Santos 
4. Forania Nossa Senhora do Líbano: Pa-
dre Welington Nascimento de Souza 
5. Forania Santa Teresinha: Padre Erélis 
Camilo Resende de Paiva 
6. Forania Nossa Senhora da Conceição: 
Padre Rafael Neves de Oliveira 
7. Forania Bom Jesus: Padre Samuel Car-
los Moreira 
8. Forania Nossa Senhora da Dores: Pa dre 
Tadeu Jesus Vieira 
9. Forania São Miguel: Padre Felipe de 
Castro Costa 
10. Forania São José: Padre Ivanir Pedro-
sa Pereira 
11. Forania São Vicente: Padre Welling-
ton Guimarães da Silva 
12. Forania Sant’Ana: Padre Antônio do 
Carmo Silva 

Suplentes dos Representantes dos Pres-
bíteros 

1. Padre Nei Ângelo Furtado Moura 
2. Padre Ivair Carolino

 Em maio, a Igreja celebrou a de-
voção à Nossa Senhora. Todos os anos, 
durante o Mês Mariano, os católicos são 
convida dos a rezar junto à Maria para 
encon trar refúgio, além de um exemplo 
de força e fé. Ela é advogada e auxiliadora 
dos cristãos, especialmente em tempos de 
aflição. 
 Em vista disso, naquele mês, o 
Papa Francis co e o Pontifício Conselho 
para a Nova Evangelização promoveram 
uma mara tona de oração envolvendo trin-
ta santu ários representativos, espalhados 
por todo o mundo. Neles, foi conduzida 
a recitação do terço diariamente. A inicia-
tiva, com o tema “De toda a Igreja subia 

incessantemente a ora ção a Deus”, teve 
o intuito de invocar o fim da pan demia e 
promover a oração do terço junto dos fi-
éis, das famílias e das comunidades. 
 Na Arquidiocese de Juiz de Fora, 
al gumas paróquias planejaram programa-
ções especiais para bem viver este tem-
po. As paróquias Santíssimo Redentor, 
do Borboleta, e Nossa Senhora Mãe de 
Deus, do Bairro de Lourdes, por exemplo, 
inspiraram-se na iniciativa do Papa e pro-
moveram orações diárias do terço, com 
transmissões através das redes sociais. Na 
Igreja Nossa Senhora Apareci da, no bair-
ro homônimo, também houve, todos os 
dias, um momento de oração. Além disso, 

às sextas-feiras realizou-se o Terço Ma-
riano, com transmissão pelo Facebook. Já 
na Paróquia São Joaquim e Sant’Ana, em 
Santos Dumont, ocorreram duas iniciati-
vas: uma presencial e outra on -line. 

Festividades do Mês 

 Além das comemorações já cita-
das, em maio foram celebradas diversas 
festas marianas. Tradicionais em toda a 
Igreja, nas comunidades de nossa Arqui-
diocese não foi diferente: dia 13 – Nossa 
Senhora de Fátima; dia 16 – Nossa Senho-
ra do Líba no; dia 24 – Nossa Senhora das 
Estradas e Nossa Senhora Auxiliadora; 

neste ano também no dia 24 – a memória 
da Virgem Maria Mãe da Igreja, um títu-
lo que tem raízes profundas, mas inserido 
recente mente no Calendário Litúrgico, 
por de sejo do Papa Francisco; e dia 30 - 
Nossa Senhora do Sagrado Coração. 

MÊS MARIANO: CONFIRA AS COMEMORAÇÕES OCORRIDAS EM MAIO
Com informações dos sites Aleteia e Vatican News

Padres e diáconos participaram da reunião de forma on-line como medida de segurança contra a Covid-19
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Com informações dos sites Aleteia e Vatican News

NA SOLENIDADE DE PENTECOSTES, JOVENS E ADULTOS RECEBEM SACRAMENTO  
DA CRISMA NA CATEDRAL 

 Quarenta e dois jovens e adultos 
receberam o Sacramento da Crisma na 
Catedral Metropolitana de Juiz de Fora na 
tarde do dia 23 de maio, quando a Igreja 
celebrou a Solenidade de Pentecostes. A 
Missa foi presidida pelo Arcebispo Eméri-
to de Sorocaba (SP), Dom Eduardo Benes 
de Sales Rodrigues, que substituiu Dom 
Gil Antônio Moreira. A Eucaristia foi con
celebrada pelo Vigário Paroquial, Padre 
Luiz Carlos Vitório. 
 O rito da Crisma teve início após 
a Liturgia da Palavra, com a apresentação 
dos crismandos e a renovação das promes-
sas batismais. Em seguida, eles se aproxi-
maram, um a um, de Dom Eduardo, que 
ungiu-lhes a fronte com o Óleo do Crisma. 
Por conta dos cuidados inerentes à pande-
mia, esse gesto foi feito com o auxílio de 
um algodão, evi tando o contato físico en-
tre os jovens e adultos e o prelado. 
 Em entrevista, o Arcebispo Emé-
rito de Sorocaba ressaltou a estreita rela-
ção entre este sacramento e Pentecostes. 
“Todo aquele que é batizado recebe o Es-
pírito para ser filho de Deus. Mas ele tem 
um acréscimo do Espírito, a plenitude, 

no sacramento da Santa Unção, para po-
der dar testemunho de Cristo no mundo. 
Crismar no dia de Pentecostes é o próprio 
Pentecostes na vida daqueles que são cris-
mados”. 
 Dom Eduardo ainda explicou o 
motivo de a Crisma também ser chamada 
de Sacramento da Confirmação. “Não é 
como se o Batismo não fosse válido, não 
é para confirmar nesse sentido; mas para 
tornar firme a vida daquele que foi batiza
do. Aqueles que o recebem estão receben-
do a graça de serem plenamente responsá-
veis no decorrer da vida pelo anúncio do 
Evangelho no mundo, procurando em tudo 
o reino de Deus”, finalizou. 
 A importância do momento foi 
reconhecida por vários crismandos. “É 
muito bom, porque é a confirmação do 
Batismo. A gente está fazendo essa es-
colha maravilhosa, encaminhados pelos 
nossos pais, e é muito gratificante”, disse 
Andressa Helena Domiciano Miranda, de 
14 anos. As formações à distância inicia-
das no ano passado, segundo a jovem, não 
foram problema. “A Catedral soube dirigir 
muito bem, a gente continuou aprendendo, 

continuou realizando todos os encontros e 
deu tudo certo”. João Emanoel Guedinho 
da Costa, de 15 anos, revelou ansiedade 
na véspera do grande dia. “Foi um ano 
de muita preparação para chegar até hoje, 
um dia bem esperado. Receber a Crisma é 
receber uma responsabilidade para o futu-
ro”. 
 No final da Missa, houve o rito 
do apagar do Círio Pascal, marcando o fim 
do Tempo da Páscoa. Com a Solenidade 
de Pentecostes, a grande vela é retirada do 
presbitério e conduzida ao batistério, onde 
permanece ao longo de todo o ano para 
ser aceso durante o Batismo. “Este sinal 
nos é tirado para que, educados na escola 
pascal do Mestre Ressuscitado, nos torne-
mos, nós, a ‘Luz de Cristo’ que se irradia 
como uma coluna luminosa que passa no 
mundo, para iluminar os irmãos e irmãs, e 
guiálos no êxodo definitivo rumo ao céu”, 
leu Dom Eduardo, apagando o Círio em 
seguida. 

Catequese à distância 
 
 Com o início da pandemia e a 

suspensão de todas as atividades pasto rais 
para evitar aglomera ções e a propagação 
do novo coronavírus, no ano passado os 
cris mandos da Catedral participaram de 
en contros de formação virtuais. O mesmo 
formato foi utilizado com as crian ças que 
fizeram a Primeira Eucaristia no dia 22 
de maio, segundo o Administrador Paro-
quial da Catedral, Padre José de An chieta 
Moura Lima. “Não foi tão fácil no início, 
depois as pessoas foram pegando o ritmo. 
O que a gente pode é louvar a Deus pelas 
tecnologias e pelas pessoas que usam bem 
esses meios para ter acesso e fazer com 
que a evangelização e a Catequese che-
guem para todos”. 
 O sacerdote recordou a importân-
cia da participação da família neste cami-
nho formativo. “Temos muito o que agra-
decer às catequistas, mas principalmente 
às famílias das crianças e dos adolescen-
tes. Se a família não colabora, a criança 
não vai fazer a catequese, e muito menos o 
adolescente”, afirmou. 

 
PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA CELEBRAM SANTO ANTÔNIO

 No dia 13 de junho, os católicos 
celebram Santo Antônio, uma das devo
ções mais populares da Igreja. A data será 
especialmente lembrada na Arquidiocese 
de Juiz de Fora, que tem o santo como seu 
padroeiro. Além da Catedral Metropolita-
na e do Seminário Arquidiocesano, outras 
seis paróquias e uma quase-paróquia de 
nossa Igreja Particular homenageiam, em 
seus nomes, o santo. Confira os detalhes 
das progra mações: 

Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio

 Na casa de formação de nossa 
Igreja Particular, a novena em honra a 
Santo Antônio será realizada de 4 a 12 de 
junho, com a divulgação de orações dia-
riamente, às 19h, no Facebook do Seminá-
rio. No dia 13, a programação começa às 
7h30, com Missa Solene na Capela, trans-
mitida ao vivo. Às 15h, haverá translada-
ção da imagem do Padroeiro até a Catedral 
Metropolitana. 

Paróquia Santo Antônio 
Catedral Me tropolitana 

Na principal igreja da Arquidio cese de 
Juiz de Fora, a novena preparatória para 
o Dia de Santo Antônio começa em 3 de 
junho, sendo realizada em todas as Missas 
diárias: de segunda a sexta-feira, às 12h; 
aos sábados, às 9h; e aos domin gos, às 7h, 
10h, 16h e 18h. A tradicional bênção dos 
pãezinhos acontecerá somente nas cele-
brações do dia 13, marcadas para as 7h, 
10h, 12h, 16h, 18h e 20h. 

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna 

 Na primeira igreja dedicada a 
Santo An tônio em Juiz de Fora, haverá um 
tríduo, a ser realizado de 9 a 11 de junho, 
com missas diárias às 19h30. No dia 12, 
uma celebração às 19h recordará os dez 
anos de elevação da comunidade à paró-
quia. Já no dia do padroeiro, haverá três 
missas: às 7h, na Igreja Divino Espírito 
Santo, e às 9h e 16h, na Matriz. Após a 
celebração da tarde, será realizada uma 
carreata pelas ruas do bairro. 

Chiador 

 Em Chiador (MG), o padroeiro 
da cidade será celebrado com tríduo, de 10 
a 12 de junho, com missas diárias às 18h. 
No dia de Santo Antônio, serão duas cele-
brações, às 9h e 17h. Em todas as Missas, 
haverá bênção dos pães. 

Ewbank da Câmara 

 Neste município, a programação 
da Festa de Santo Antônio começou em 31 
de maio, com o primeiro dia da Tre zena. 
Até 12 de junho, haverá missas di árias às 
19h30, com exceção dos sábados e domin-
gos, quando a celebração ocorre às 19h. 
No dia 13, a imagem de Santo Antônio 
percorrerá as ruas da cida de a partir das 
9h. Finalizando a festa, às 17h haverá Mis-
sa Festiva com bênção dos pães na Quadra 
Poliesportiva. 

Goianá 

 Em Goianá (MG), a 130º Festa 
de Santo Antônio terá o tema “Para quem 
ama nada é difícil”. A Trezena começou 
em 1º de junho e até o dia 12 será reali
zada sempre às 19h, durante Santa Missa. 
No Dia de Santo Antônio, a programação 
começa cedo, às 6h, com alvorada com a 
Banda União Musical Gustavo Ribeiro. A 
primeira celebração do dia está marcada 
para às 8h e, em seguida, a imagem do pa-
droeiro percorrerá as ruas da cidade. Na 
ocasião, haverá também distribuição do 
pão bento. Ainda haverá outras duas mis-
sas neste dia: às 17h e às 19h. 

Olaria 

 A paróquia de Olaria (MG) ini-
ciou, no último dia 31 de maio, a Trezena 
de Santo Antônio, regida pelo tema “Santo 
Antônio, modelo do Discípulo Missioná
rio dos Cristãos leigos”. Até 12 de junho, 
as orações serão realizadas às 19h, segui-
das de Celebração Eucarística na Matriz. 
A principal igreja da cidade também sedia 
Missa às 9h, no dia 13. Às 15h, começa a 
concentração de carros no Parque de Ex-
posições, de onde sairá carreta com a ima-
gem de Santo Antônio. Logo após, às 17h, 
o local sedia Missa. 

Passa Vinte 

 Neste município, a Festa de Santo 
Antônio começou no dia 29 de maio, com 
a Missa de envio e presença de pastorais, 
movimentos e associações paroquiais. Até 
12 de junho, haverá celebrações diárias às 

19h, incluindo o tríduo festivo, entre os 
dias 8 e 10. No dia dedicado ao padroeiro, 
a alvorada está marcada para as 5h, segui-
da de Missa às 7h, na Matriz. Após a ce-
lebração, haverá carreata com a imagem e 
as relíquias de Santo Antônio pelas ruas da 
cidade. Outras duas Eucaristias marcarão 
a data festiva: às 15h e às 19h. 

Santo Antônio do Rio Grande 

 Na QuaseParóquia Santo Antô
nio de Pádua, o tema da festa será “Com 
Santo Antônio, ‘proclamar o evangelho 
pelas ruas e sobre os telhados’” (cf. Mt 
10,27). A novena foi iniciada no último 
dia 4 e segue até 12 de junho, com missas 
sempre às 19h. No dia do padroeiro, as ce-
lebrações estão marcadas para as 10h, 14h 
e 19h. 

Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues celebrou a Crisma de 42 jovens na Catedral Metropolitana
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VIDEOCONFERÊNCIA REÚNE PASCONEIROS DA PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE JUIZ DE FORA 

 Mais de 80 “pasconeiros e pas-
coneiras” da Província Eclesiástica de 
Juiz de Fora reuniram-se virtualmente 
na noite do dia 21 de maio. O momento 
contou com a participação do Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Morei
ra, do Bispo de São João DelRei, Dom 
José Eudes Campos do Nascimento, e do 
Vigário Geral da Diocese de Leopoldina, 
Monsenhor Alexandre Ferraz. 
 A reunião foi conduzida pelo 
Vigário Episcopal para Educação, Co-
municação e Cultura da Arquidiocese de 
Juiz de Fora, Padre Antônio Camilo de 
Paiva, que, juntamente com o Assessor da 
Pascom na Diocese de Leopoldina, Padre 
João Paulo Martins, abordou a mensagem 
do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais. O responsá-
vel pela Comunicação na Diocese de São 
João DelRei, Padre Rondineli Cristino, 
também participou das reflexões. 
 Ao tomarem a palavra, a mensa-
gem dos bispos presentes foi de incentivo 

e agradecimento à Pascom. Dom Gil ma
nifestou sua alegria em reunir os agentes 
da pastoral das três dioceses da Provín-
cia e ressaltou o lugar de destaque que a 
comunicação tem na Igreja atualmente. 
“Justamente por causa da pandemia, hoje 
os meios de comunicação são indispen-
sáveis para que nós possamos, inclusive, 
celebrar os Santos Mistérios de Cristo. A 
maioria das celebrações é transmitida por 
meios eletrônicos, redes sociais. Se não 
tivés semos essas ferramentas, nós estarí-
amos numa dificuldade muito maior com 
rela ção às nossas Igrejas Particulares”. 
 Recordando a carta do San-
to Padre divulgada no dia 24 de janeiro 
deste ano, o Arcebispo de Juiz de Fora 
apontou que a comunicação eclesial é di-
ferente das demais. “O nosso trabalho de 
comunicação na Igreja é muito superior a 
qualquer tipo de comunicação que há na 
sociedade, porque nossos ideais são muito 
superiores: são de encontrar pessoas, de 
valorizá-las, de descobrir o valor que cada 

pessoa humana tem”. 
 Dom José Eudes também para
benizou a iniciativa da Pastoral da Co-
municação da Província e recordou o 
trabalho feito na pandemia. “Vale a pena 
destacar o grande surgimento de tantas e 
tantas equipes e grupos nas nossas paró-
quias, devido a toda essa situação: como 
nossas paróquias tiveram que reinventar 
essa comunicação e até mesmo nós, mi-
nistros ordenados, que às vezes não tí-
nhamos tanta facilidade para lidar com 
essa situação das mídias. Quero agradecer 
esse trabalho que vem sendo realizado. 
Não somente na parte de transmissão de 
celebrações, mas os diversos tipos de co-
municação”. 
 Monsenhor Alexandre, por sua 
vez, apontou que o fortalecimento do 
trabalho de comunicação nas paróquias 
é um aspecto positivo diante do cenário 
negativo que o mundo vive. “Vejo com 
muito entusiasmo todo esse empenho que 
a Província tem feito, buscando agilizar, 

nas comunidades paroquiais das nossas 
dioceses, a Pascom. Com todas as dificul
dades que nós estamos vivendo, com to-
das as incertezas, há tantas coisas bonitas 
acontecendo! E acredito que a Pastoral da 
Comunicação vem ajudar muito a nossa 
Igreja a ser uma resposta de esperança 
para as pessoas neste tempo”. 
 Ao final da videoconferência, 
Padre Camilo expôs aos participantes 
uma proposta de passos para a implan-
tação da Pastoral da Comunicação nas 
paróquias da Província. “É preciso su-
perar a ideia que se difundiu no meio de 
nossas comunidades em que a Pastoral da 
Comunicação é reduzida a uma visão ins-
trumentalista da comunicação: tirar fo tos, 
cuidar do site, de blogs, do mural e do jor-
nal. A Pastoral da Comunicação é muito 
mais que isso”, diz o texto. O roteiro pro-
duzido pelas três dioceses está disponível 
para download no site da Arquidiocese de 
Juiz de Fora. 

PASTORAL CATEQUÉTICA ARQUIDIOCESANA SEGUE REALIZANDO ENCONTROS FORMATIVOS ON-LINE 

 A Pastoral Catequética Arquidio-
cesana está dando sequência às ativida des 
da Escola Catequética Arquidiocesana 
“Padre José Sávio Ricardo”. Estão sen-
do promovidas, mensalmen te e de forma 
virtual, forma ções sobre o novo Diretório 
para a Cate quese. 
 As lives formativas estão sen-
do transmitidas pelo Facebook e YouTu-
be da Arquidiocese de Juiz de Fora, nas 
últimas sextas-feiras de cada mês. “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. 
 No encontro sobre o Capítulo I 
do Diretório, conduzido pelo Frei Car-
los Roberto de Oliveira Charles, OFM 

Conv., a discussão foi ampla, tratando da 
fé na atualidade e questionando a evan-
gelização feita nos dias de hoje. “Estamos 
vivendo tempos de individualidade da fé, 
não mais a comu nitariedade da fé. Minha 
comunhão, mi nha Eucaristia, meu padre, 
minha igreja. Eu vivo à minha fé pela te-
levisão... Deus é sempre funcional”, pon-
derou o Frei, afir mando que os tempos são 
muito complexos para a Catequese e para 
a Igreja. 
 Durante as explanações, foi ex
plicado que, normalmente, o processo de 
evangelização é anterior à Catequese e 
que o Diretório aproxima os dois. “A Ca-
tequese deve ser ligada à evangelização. 
Devo en tender aquilo que me evangelizou 
e evan gelizar pela estratégia e metodolo-
gia da Catequese. Mas temos visto crian-
ças que não foram evangelizadas. Esse 
documen to é importante porque estão 
embricadas as duas dimensões”, explicou 
Frei Carlos. 

 Para os interessados, o Diretório 
pode ser baixado da internet ou adquirido 
nas livrarias católicas de Juiz de Fora. A 
próxima live da Escola Catequética será 
no dia 25 de junho, às 19h30, sobre o 
Capítu lo III do Novo Diretório de Cate-
quese. 

Novo Ministério (Vatican News) 

 No início de maio os olhos da 
Igreja se voltaram para a Catequese. No 
dia 10 daquele mês, o Papa Francisco as-
sinou uma Carta Apostólica, o Motu Pro-
prio “Anti quum ministerium”, instituindo 
o Ministé rio de Catequista e estabelecen-
do algumas diretrizes para o exercício do 
mesmo. 
 O novo ministério tem origens 
muito antigas que remontam ao Novo Tes-
tamento: de forma embrionária, é men-
cionado, por exemplo, no Evangelho de 
Lucas e nas Cartas de São Paulo Apóstolo 

aos Coríntios e aos Gálatas. No entanto, 
“toda a história da evangelização nestes 
dois mi lênios”, escreve o Papa, “manifes-
ta com grande evidência como foi eficaz a 
mis são dos catequistas”, que asseguraram 
que “a fé fosse um válido sustentáculo 
para a existência pessoal de cada ser hu-
mano”, chegando ao ponto de “até dar a 
sua vida” para este fim. 
 Por isso, desde o Concílio Vati-
cano II, tem havido uma crescente cons-
ciência de que “a tarefa do catequista é 
da maior importância”, bem como ne-
cessária para o “desenvolvimento da co-
munidade cristã”. Ainda hoje, continua o 
Motu Proprio, “muitos catequistas com-
petentes e perseverantes” realizam “uma 
missão insubstituível na transmissão e no 
aprofundamento da fé”, enquanto uma 
“longa série” de beatos, santos e mártires 
catequistas “marcaram a missão da Igre-
ja”, constituindo “uma fonte fecunda para 
toda a história da espiritualidade cristã”.

Pasconeiros se reuniram para estudar a mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais

Encontros abordando o novo Diretório para a Catequese acontecem desde o início do ano pelo Facebook e YouTube da Arquidiocese
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Mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais 

Papa Francisco:

Resumo: Vatican News

 O convite a “ir e ver”, que acom-
panha os primeiros e comovedores encon-
tros de Jesus com os discípulos, é também 
o método de toda a comunicação humana 
autêntica. Para poder contar a verdade 
da vida que se faz história, é necessário 
sair da presunção cômoda do «já sabido» 
e mover-se, ir ver, estar com as pessoas, 
ouvi-las, recolher as sugestões da realida-
de, que nunca deixará de nos surpreender 
em algum dos seus aspetos. “Abre, mara-
vilhado, os olhos ao que vires e deixa as 
tuas mãos cumular-se do vigor da seiva, 
de tal modo que os outros possam, ao ler -
te, tocar com as mãos o milagre palpitan-
te da vida”: aconselhava o Beato Manuel 
Lozano Garrido aos seus colegas jorna
listas. Por isso, este ano, desejo dedicar a 
Mensagem à chamada a “ir e ver”, como 
sugestão para toda a expressão comunica-
tiva que queira ser transparente e honesta: 
tanto na redação de um jornal como no 
mundo da web, tanto na pregação comum 
da Igreja, como na comunicação política 
ou social. “Vem e verás” foi o modo como 
a fé cristã se comunicou a partir dos pri-
meiros encontros nas margens do rio Jor-
dão e do lago da Galileia. 

Gastar as solas dos sapatos 

 Pensemos no grande tema da in-
formação. Há já algum tempo que vozes 
atentas se queixam do risco dum nivela-
mento em «jornais fotocópia» ou em no
ticiários de televisão, rádio e websites que 
são substancialmente iguais, onde os gê-
neros da entrevista e da reportagem per-
dem espaço e qualidade em troca de uma 
informação pré-fabricada, “de palácio”, 
autorreferencial, que cada vez menos con-
segue interpretar a verdade das coisas e a 
vida concreta das pessoas, e já não é capaz 
de individuar os fenômenos sociais mais 
graves nem as energias positivas que se li-
bertam da base da sociedade. A crise edi-
torial corre o risco de levar a uma infor-
mação construída nas redações, diante do 
computador, nos terminais das agências, 
nas redes sociais, sem nunca sair à rua, 
sem “gastar a sola dos sapatos”, sem en-
contrar pessoas para procurar histórias ou 
verificar com os próprios olhos determi
nadas situações. Mas, se não nos abrimos 
ao encontro, permanecemos espectadores 
externos, apesar das inovações tecnoló-
gicas com a capacidade que têm de nos 
apresentar uma realidade engrandecida 

onde nos parece estar imersos. Todo o ins-
trumento só é útil e válido, se nos impele a 
ir e ver coisas que de contrário não chega-
ríamos a saber, se coloca em rede conheci-
mentos que de contrário não circulariam, 
se consente encontros que de contrário 
não teriam lugar. 

Nada substitui o ver pessoalmente 

 Na comunicação, nada pode 
jamais substituir, de todo, o ver pesso-
almente. Algumas coisas só se podem 
aprender, experimentando-as. Na verdade, 
não se comunica só com as palavras, mas 
também com os olhos, o tom da voz, os 
gestos. O intenso fascínio de Jesus sobre 
quem O encontrava dependia da verdade 
da sua pregação, mas a eficácia daquilo 
que dizia era inseparável do seu olhar, das 
suas atitudes e até dos seus silêncios. Os 
discípulos não só ouviam as suas palavras, 
mas viamNo falar. Com efeito, n’Ele – 
Logos encarnado – a Palavra ganhou Ros-
to, o Deus invisível deixouSe ver, ou vir 
e tocar, como escreve o próprio João (cf. 
1 Jo 1, 13). A palavra só é eficaz, se se 
“vê”, se te envolve numa experiência, 
num diálogo. Por esta razão, o “vem e ve-

rás” era e continua a ser essencial. 
 (…) “Nas nossas mãos, temos os 
livros; nos nossos olhos, os acontecimen-
tos”: afirmava Santo Agostinho, exortan
donos a verificar na realidade o cumpri
mento das profecias que se encontram na 
Sagrada Escritura. Assim, o Evangelho 
volta a acontecer hoje, sempre que recebe-
mos o testemunho transparente de pessoas 
cuja vida foi mudada pelo encontro com 
Jesus. Há mais de dois mil anos que uma 
corrente de encontros comunica o fascínio 
da aventura cristã. Por isso, o desafio que 
nos espera é o de comunicar, encontrando 
as pessoas onde estão e como são. 

“Senhor, ensinai-nos a sair de nós mes-
mos, e partir à procura da verdade. 
Ensinai-nos a ir e ver, ensinai-nos a 

ouvir, a não cultivar preconceitos, a não 
tirar conclusões precipitadas. 

Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, 
a reservar tempo para compreender, a 
prestar atenção ao essencial, a não nos 

distrairmos com o supérfluo, a distinguir 
entre a aparência enganadora e a verdade. 

Concedei-nos a graça de reconhecer as 
vossas moradas no mundo e a honestida-

de de contar o que vimos.” 

FESTA DE CORPUS CHRISTI: ENTENDENDO A SOLENIDADE

 No dia 3 de junho, a Igreja Católica cele-
bra, neste ano, a festa de Corpus Christi. Lembrada 
sempre em uma quinta-feira em alusão ao dia da 
semana em que Cristo entregou aos apóstolos seu 
“Corpo e Sangue”, a data também é marcada pela 
confecção de tapetes, por onde tradicionalmente 
passam as pro cissões com o Santíssimo Sacramen-
to. A festividade é realiza da para que os católicos 
professem sua fé na pre sença real de Jesus no Pão e 
no Vinho Eucarísticos e recordem o valor da Euca-
ristia. 

Origens da Solenidade 

 As raízes da Solenidade do Corpo e San-
gue de Cristo remontam ao século XIII. Em 1215, 
diante daqueles que alegavam a presença simbólica 
e não real de Cristo na Eucaristia, o Quarto Con-
cílio de Latrão afirmava a verdade sobre a Tran
substanciação, que o Concílio de Trento, em 1551, 
reafirma em modo definitivo: com a consagração 
do pão e do vinho ocorre a conversão de toda a 
substância do pão na substância do Corpo de Cris-
to, e de toda a substância do vinho na substância do 
seu Sangue. 
 Na Bélgica, após as experiências místicas 
de Santa Juliana de Cornillon, foi instituída uma 
festa local em Liège, em 1247. Depois de alguns 
anos, em 1263, um sacerdote da Boêmia celebrava 
uma mis sa na cidade italiana de Bolsena, próximo a 

Orvie to, aflito pela dúvida sobre a presença real de 
Jesus: durante a consagração, da hóstia partida saí-
ram al gumas gotas de sangue. Depois desse evento, 
Papa Urbano IV determinou, em 1264, estender a 
toda a Igreja a Solenidade de Corpus Christi. 

Pão Vivo 

 Desde o início dos tempos a Igreja acre
dita que a Eucaristia é o Corpo e Sangue do Se-
nhor. No dia que temos a oportunidade de ver Je-
sus Eucarístico sair em procissão junto ao povo, 
na Solenidade de Corpus Christi, evidencia-se Sua 
presença viva e consoladora. “É Deus mesmo no 
nosso meio. Ele fez-Se para ser o alimento, expres-
são do maior amor que pode existir. Não é fruto de 
merecimento, mas da misericórdia e amor de Jesus, 
que sabe que precisamos de alimento e de remédio 
para conduzir nossa vida nessa Terra, vencendo as 
intempéries”, disse Dom Gil Antônio Moreira em 
2020. 
 A festividade busca celebrar o mistério 
que é o sacramento e o sinal supremo do amor, 
sustento da alma. “A Eucaristia não é simples lem-
brança; é um fato: é a Páscoa do Senhor, que res-
suscita para nós. Na Missa, temos diante de nós a 
morte e a ressurreição de Jesus. Não podemos pas-
sar sem ela, é o memorial de Deus. E cura a nossa 
memória ferida”, explicou o Papa Francisco no ano 
passado, por ocasião da solenidade. 

JUNHO: MÊS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

 Assim como maio é dedicado à Virgem Maria, junho é 
o mês em que a Igreja Católica nos recorda o Sagrado Coração 
de Jesus, a fim de que os fiéis venerem, honrem e imitem mais 
intensamente o amor generoso e fiel de Cristo. Esta devoção teve 
início com Santa Margarida Maria Alacoque, a quem Jesus apare-
ceu inúmeras vezes entre os anos 1673 e 1675 para falar sobre a 
devoção ao Seu Sagra do Coração e deixar 12 promessas para quem 
O venerasse com fé. 
 “O Coração humano e divino de Jesus é a fonte onde sem-
pre podemos haurir a misericórdia, o perdão, a ternura de Deus. 
Podemos ir à esta fonte detendo-nos sobre uma passagem do Evan-
gelho, sentindo que no centro de todo gesto, de toda palavra de 
Jesus está o amor, o amor do Pai. Então, também o nosso coração, 
pouco a pouco, se tornará mais paciente, mais generoso, mais mi-
sericordioso”, disse Papa Francisco em 2020. 
 Apesar de os 30 dias serem de festa, esta devoção é espe-
cialmente recordada na sexta-feira da semana seguinte a Corpus 
Christi, que neste ano será no dia 11 de junho. Na Arquidiocese 
de Juiz de Fora, a paróquia localizada no Bairro Bairu, dedicada 
ao Sagrado Coração, já deu início às come morações. Até o dia 10 
a novena preparatória será reali zada, sempre às 19h, com a Santa 
Missa. 
 Na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus serão cele-
bradas quatro missas: às 7h, 9h, 15h e 19h - sendo esta última pre-
sidida por Dom Gil Antônio Moreira. Além disso, a igreja ficará 
aberta para visitações o dia todo. 

Pelo segundo ano consecutivo, os fiéis puderam acompanhar as procissões com o Santíssimo e a Santa Missa 
através da internet 
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 No mês de junho, a Arquidioce-
se de Juiz de Fora ganhará mais dois sa-
cerdotes. Os Diáconos Transitórios Alex 
Francisco da Silva e Ronny Moreira de 
Oliveira, que receberam o Primeiro Grau 
da Ordem em 31 de janeiro, serão ordena-
dos presbíteros na primeira quinzena de 
junho. 
 O primeiro a ser ordenado sacer-
dote será o Diácono Alex, que escolheu 
a Matriz de sua paróquia de origem, em 
Matias Barbosa (MG), para sediar a or-
denação. A cerimônia está marcada para 
o dia 5, às 9h. “Cultivei, desde bem pe-
queno, a devoção à Nossa Senhora, e 
de forma muito particular à Virgem da 
Conceição. A ela entreguei meu caminho, 
minha caminhada enquanto discípulo de 
Jesus Cristo, pedindo sempre que a Mãe 
de Deus estivesse me orientando a seguir 
da melhor maneira aquilo que o Senhor 
Deus colocava em meu coração. Chegado 
este momento e de forma tão bonita a ser 
celebrado na sua igreja, o meu coração se 
enche de alegria”. 
 O jovem de 28 anos escolheu 
como lema de ordenação o versículo bí-
blico contido no evangelho de Mateus, 
28, 20: “Eis que estou convosco todos os 
dias até o fim dos tempos”. O matiense 
revela satisfação com a chegada deste 
momento tão sublime e particular de sua 
vida. “Diante de tantas graças e de tan
tos benefícios que o Senhor nos concede, 
o momento é de festa, o momento é de 
alegria, de comunhão com tantos que so-
frem, de olhar de pastor para tantas reali-

dades tão sofridas do nosso tempo, mas 
que podem ser consoladas e orientadas 
pelo meu ministério que nasce. Ministé-
rio que brota do coração de Jesus. É para 
Ele, n’Ele que eu quero fazer e funda
mentar meu caminho”. 
 Diácono Ronny, por sua vez, 
será ordenado sacerdote no dia 12 de ju-
nho, na Catedral Metropolitana de Juiz 
de Fora, também às 9h. Apesar de per-
tencer à Paróquia Santíssimo Redentor, 
do Bair ro Borboleta, o juiz-forano optou 
pela principal igreja da cidade para que 
mais pessoas especiais estejam com ele 
na data em que se consagrará definitiva-
mente. “Para que possa acolher, também, 
pessoas das comunidades paroquiais pe-
las quais eu passei e celebrar com eles 
este dia, trazendo alguns representantes”. 
Ele re corda com carinho os preparativos 
para a cerimônia. “Mesmo em plena pan-
demia, a gente vê as pessoas que fizeram 
parte da nossa caminhada se mobilizan-
do, se movimentando, pensando o que 
pode ser feito, mesmo com as restrições, 
a fim de que todos possamos celebrar 
com alegria a graça de Deus que nos con-
cede essa bênção que é a confirmação da 
nossa vocação, do nosso chamado”. 
 O lema de ordenação escolhido 
por Ronny foi “Cuidai de vós mesmos e 
de todo o rebanho” (Atos 20, 28), passa-
gem bíblica que o acompanha desde o tra-
balho de conclusão de curso, apresentado 
em 2019. “Foi o título da minha mono-
grafia e que, por me tocar profundamen
te, tornou-se também lema da ordenação. 

Acredito que nós precisamos ter um olhar 
carinhoso e compassivo para nós mes-
mos, pensando em nos cuidar com a fi
nalidade de cuidar melhor daqueles que 
o Senhor nos confia. Tantas pessoas pas
sarão por nossa vida, estarão aos nossos 
cuidados! E para isso é preciso buscar a 
maturidade na fé, integrados e fortale-
cidos para que possamos servir melhor e 
com alegria”. 

Tempo de serviço no Diaconato 

 Ambos destacaram as experiên-
cias vividas como seminaristas e durante 
os quase cinco meses como diáconos tran-
sitórios. “O ministério diaconal é muito 
rico, um ministério que nos prepara ainda 
mais para celebrar este dia tão sublime 
nas nossas vidas que é a ordenação pres-
biteral”, aponta Alex, que ainda recordou 
as paróquias onde desenvolveu trabalhos 
pastorais. “Agradeço a todos aqueles que 
ali fomentaram a minha vocação na parti-
lha, no evangelho, naquilo que é próprio 
do discípulo de Jesus Cristo”. 
 Diácono Ronny, por sua vez, 
recorda os de safios enfrentados duran-
te a pandemia. “O tempo do Diaconato 
Transitório foi certamente muito provei-
toso, porque nós já vamos sendo inseri-
dos na dinâmica da comunidade. Embora 
tenhamos enfren tado a onda roxa, com o 
fechamento das igrejas e a maioria das 
atividades on-line, nós nos dedicamos a 
estarmos próximos, de algum modo, das 
pessoas: na celebra ção dos sacramentos, 

servindo ao Altar e à Palavra durante as 
Eucaristias celebra das. Sentimos a força 
que vem da fé das pessoas que fortalece 
também a nossa fé e a nossa vocação”. 
Ele também lembra do tempo de Semi-
nário e das pessoas que participaram de 
sua caminhada vocacio nal. “É um tempo 
da nossa vida em que vamos trabalhando 
na construção daqui lo que somos. Se hoje 
posso confirmar minha vocação, me con-
sagrar através do Presbiterado, é porque 
fui cuidado por muitas pessoas e desejo, 
assim, retribuir, cuidando de mim mesmo 
para cuidar de todo rebanho que o Senhor 
me confiou”. 
 Os últimos dias de preparação 
para as or denações presbiterais foram vi-
venciados no Retiro das Rosas, em Ouro 
Preto, de 24 a 28 de maio. O retiro espi-
ritual foi pregado pelo Padre José Leles 
da Silva, que orientou os diáconos transi-
tórios a partir do texto dos Discípulos de 
Emaús. 

Primeiras Missas 

 As primeiras missas presididas 
pelos ne ossacerdotes já têm datas e locais 
defini dos. Como é tradicional, ambos 
prioriza ram suas comunidades de origem: 
Padre Alex celebra na Matriz Nossa Se-
nhora da Conceição, em Matias Barbosa, 
no dia 6 de junho, às 9h, enquanto Padre 
Ronny preside Celebração Eucarística na 
Matriz São Vicente de Paulo, no Borbole-
ta, no dia 13 de junho, às 8h. 

MÊS DE JUNHO É MARCADO POR ORDENAÇÕES PRESBITERAIS

Ordenações acontecerão durante o mês de junho nas cidades de Juiz de Fora e Matias Barbosa
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Homenagem Especial Dom Aloísio Hilário de PinhoDom Aloísio Hilário de Pinho
Bispo Emérito de Jataí 

 Dom Aloísio Hilário de Pinho, PODP nasceu em 14 
de janeiro de 1934. Mineiro, natural de Mariana (MG). Iniciou 
sua caminhada vocacional em 1955. Cursou o ensino médio 
no Seminário da Congregação Dom Orione, cursou Filosofia 
com os padres Capuchinos em Curitiba, no estado do Paraná, 
e Teologia na Universidade Gregoriana em Roma-Itália (1959 
– 1963), onde também foi ordenado padre. 
 Sua ordenação episcopal aconteceu em 20 de dezem-
bro de 1981. Foi Bispo da Diocese de Tocantinópolis (TO), 
onde tomou posse em 10 de janeiro de 1982, e Bispo de Jataí 
(GO), na qual foi empossado em 26 de fevereiro de 2000. Ao 
completar 75 anos, idade limite para o Episcopa do segundo 

as normas eclesiásticas, apresentou renúncia ao Papa Bento 
XVI, que foi confirmada em 16 de dezembro de 2009. 
 Dom Aloísio tornouse Bispo Emérito de Jataí, mas 
continuou à frente da diocese até a posse do sucessor, em 6 de 
março de 2010. A partir de 8 de abril, passou a residir na fra-
ternidade Orionita de Rio Claro (SP), colocando-se à disposi-
ção de Dom Fernando para colaborar nos trabalhos pastorais 
da Diocese de Piracicaba (SP). 
 O bispo faleceu em decorrência de um infarto, no 
úl timo 4 de maio. Dom Aloísio tinha 87 anos e participava 
também ativamente das reuniões do Regional Centro-Oeste 
da CNBB, antes da pandemia. 

ARCEBISPO INAUGURA MONUMENTOS DE SÃO JOSÉ 
EM BICAS E NO LAR SACERDOTAL

 Em 1º de maio, Dia de São José 
Operário, o Arcebispo Metropolita no, 
Dom Gil Antônio Moreira, inaugurou dois 
monumentos arquidiocesanos em home-
nagem a São José. Pela manhã, a imagem 
do pai adotivo de Jesus foi abençoada no 
Lar Sacerdotal Mater Christi, residência 
dos padres idosos e enfermos em nos-
sa Igreja Particular. O momento ocorreu 
com uma cerimônia simples, apenas com 
al guns dos sacerdotes residentes do local. 
 Durante o momento, foi recor
dada a comunhão filial e fraternal com o 
Papa Francisco, que decretou o Ano Jose-
fino. Isso porque, na vivência desse ano, 
São José foi tomado como especial inter-
cessor na preparação para o Centenário 
Dioce sano. O Arcebispo explicou que a 
imagem abençoada é um símbolo daque le 
que foi escolhido por Deus para ser o pai 
do Cristo Jesus, protetor da Virgem Ma-
ria e do lar de Nazaré. “Queremos pe dir 
a São José que nos abençoe sempre, que 
não deixe faltar nada para o sustento da-
queles que aqui vêm morar, que não falte 
para nós as bênçãos no nosso ca minho de 
santidade sacerdotal, a fim de que, imitan-
do as suas virtudes, possamos servir bem 
ao povo de Deus e ter em nós a força da 
Santidade”, afirmou o Pastor. 
 À noite, foi a vez da cidade de 

Bicas. Na ocasião, recordou-se também 
o centenário da paróquia, que será come-
morado em novembro próximo. Segundo 
o Pároco, Padre Dione César de O. Gou-
lart, que agradeceu aos paroquianos pela 
dedica ção no local, são cem anos de vida, 
evangelização, testemunho e fé. “Quero 
agradecer aos leigos e leigas. Sem as equi-
pes não teria como realizar esse evento, 
muito obrigada por tudo e vamos continu-
ar nossa jornada de evangelizar”. 
 A arquiteta responsável pelo pro-
jeto dos Marcos de São José, Camila de 
Rezende Innocencio, também esteve pre-
sente. Ela falou de sua satisfação e dedi-
cação com tal trabalho. “Para mim é um 
grande presente poder conceber o Marco 
de São José, obra que é tão bonita e re-
presentativa espe cialmente no ano a ele 
dedicado. Cada de talhe foi pensado com 
muito carinho, justamente para que todas 
as pessoas que caminhem por aqui demos-
trem sua fé e sejam abençoadas”. 
 A bênção foi realizada na pra-
ça principal da cidade, em frente à Igreja 
Matriz, após a Santa Missa. A Eucaristia, 
presidida por Dom Gil Antônio Moreira, 
foi concelebrada pelos padres Dione, José 
Custódio de Oliveira e Paulino Cândido 
de Oliveira. O Diácono Antônio Valentino 
da Silva Neto serviu ao altar. 

ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA PERDE
 PADRE ANTÔNIO PEREIRA GAIO

 A Arquidiocese de Juiz de Fora 
se despediu, no dia 15 de maio, do Padre 
Antônio Pereira Gaio. O sacerdote, que 
tinha 88 anos, havia descoberto, há me-
nos de um mês, tumores no pâncreas e no 
fígado. 
 Na Catedral, paróquia em que 
Padre Gaio atuava como Vigário Paro-
quial, o Arcebispo Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira, presidiu Missa em 
sufrágio de sua alma no Domingo da As
censão do Senhor (16). “Nesta missa da 
Ascensão, quando olhamos para Jesus 
que sobe para o Céu, nós queremos tam-
bém contemplar a alma do Padre Gaio 
subindo com Jesus para o Alto”. Em 
decorrência da pandemia, o velório foi 
restrito aos familiares e a poucos sacer-
dotes. Dom Gil conduziu o rito das Exé
quias, realizado no Cemitério Parque da 
Saudade, pouco antes do sepultamento. 
 Irmão de dois sacerdotes que 
também trabalharam na Arquidiocese, 
José e Martinho Gaio, Padre Antô nio Pe-
reira Gaio estava sempre disposto a ser-
vir no que fosse necessário. Em entrevis-
ta à Rádio Catedral, o Ad ministrador 
Paroquial da Catedral Metropolitana, Pa-
dre José Anchieta Moura Lima, contou 
que ele dei xou uma bela marca na Igreja. 
“Ele era incansável no trabalho pastoral. 
Era o mais animado, o que mais colocava 
a sua disposição para servir naquilo que 
preci sasse. Nós guardamos uma recorda-
ção muito bonita”. 
 Padre Anchieta afirmou que o 
sacerdote falecido, em sua última con-

versa, já pedia orações por seu descan-
so, pois acreditava que tinha concluído 
sua missão na Terra. “Que possamos 
aprender com esses pastores que a nossa 
oração deve ser incansável, como ele foi 
incansável no seu trabalho. Que a gente 
possa ter aprendido com ele as boas li-
ções do Evangelho que ele deixou”. 
 Padre Gaio foi, durante os úl-
timos 11 anos, revisor do Jornal Folha 
Missionária. Ele ainda atuava na Rádio 
Catedral, apresentando aos domingos o 
programa “Catecismo” e sendo editoria-
lista fixo do “Jornal Boa Nova”. 

Padre Antônio Gaio 

 Nascido em Juiz de Fora em 28 
de agosto de 1932, formouse em Letras 
e Direito e foi professor na Universida
de Federal de Juiz de Fora (UFJF). Foi 
casado por mais de 50 anos e teve sete 
filhos. Sempre muito temente a Deus, foi 
ordenado Diácono Permanente em 1984. 
Após o falecimento de sua esposa, acei-
tou o convite de Dom Gil para ser padre, 
sendo esta a primeira ordenação sacerdo-
tal feita pelo Arcebispo na Arquidiocese, 
em 29 de maio de 2010. Seu lema de or-
denação era “Sei em quem tenho acredi-
tado” (2 Tm 1, 12). 
 Antes de atuar na Catedral Me-
tropolitana, Padre Gaio passou por outras 
paróquias de Juiz de Fora: Bom Pastor, 
São Francisco de Paula, Nossa Senho-
ra Aparecida e Nossa Senhora Mãe de 
Deus.

 Padre Gaio fez história com seu carisma e sacerdócio


