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Santo Antônio
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ARQUIDIOCESE GANHA DOIS NOVOS SACERDOTES 

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. 

Igreja celebra São Joaquim e 
Sant’Ana, avós de Jesus
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Conselho presbiteral se reúne 
presencialmente pela primeira 

vez em 2021
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Retiro online para presbitérios acontece em agosto

Promovido pelo Regional Leste 2 da CNBB através da Comissão 

para a Comunicação e Cultura, com o apoio da Arquidiocese de Juiz 

de Fora, o evento acontece de 2 a 6 de agosto, com pregação do Car-

deal José Tolentino de Mendonça. Já são mais de mil participantes 

confirmados, e as inscrições podem ser feitas até 28 de julho.

                                                                                                                                                      
      Pág. 4Neossacerdotes Alex e Ronny receberam, juntos, o Acolitado, o Leitorado e o Ministério Diaconal
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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.

O site da Arquidiocese 
está de cara nova! Mais 

moderno, funcional e com 
a qualidade do conteúdo 
pela qual sempre preza-
mos. Acesse e confira!

arquidiocesejuizdefora.
org.br

As Pastorais como Comunicação
Padre Antônio Camilo de Paiva 

 É preciso superar o equívoco da visão instrumentalista da 
comunicação. Não é difícil encontrar em nosso meio pessoas que 
entendem a comunicação apenas como uso de instrumentos e de tec-
nologias. Essa é uma visão errônea que dificulta criar e manter uma 
pastoral da comunicação. A comunicação social deve ser entendida 
em uma perspectiva pluridimensional – conforme apresenta a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil –, que envolve a natureza 
comunicativa e relacional do ser humano consigo, com os outros, 
com o mundo e com Deus, bem como todos os modos, os meios e 
processos de comunicação que promovem as trocas e relações entre 
os povos. Portanto, os Bispos do Brasil entendem a comunicação 
social “não como mero conjunto de tecnologias e de produtos, mas 
como um verdadeiro sistema de relações, onde toda a ação do cris-
tão se converte em partilha”.
 Nesse sentido, podemos afirmar que todas as pastorais são 
meios, mas, ao mesmo tempo, comunicação da Igreja. No decorrer 
da história da Igreja, o termo ‘pastoral’ recebeu diversas concepções, 
entretanto, no sentido mais restrito significa o agir do pastor. Libâ-
nio explica que Deus Pai confiou a função de pastor a Jesus. Pensar 
a pastoral sob a ótica de Jesus Bom Pastor significa compreendê-la 
como comunicação interpessoal, através da qual o pastor conhece 
suas ovelhas, sabe o nome delas e dá a própria vida por elas. Deste 
modo, pastoral é comunicação pessoal – protótipo paradigmático de 
cada ação pastoral –, pois o pastor conhece suas ovelhas pessoal-
mente e deixa-se conhecer por elas. Assim, a pastoral é a comunica-
ção da Igreja que se especializa e se encarna em cada ambiente sem 
perder a unidade.1 Por exemplo: quando se trata de dialogar com 
as famílias, se fala de “pastoral familiar”; quando se quer interagir 
com o mundo da economia, da política, dos  moradores de rua, da 
mulher marginalizada fala-se de “pastoral social”; quer dizer, cada 
endereço da ação comunicadora da Igreja é chamado de pastoral.2 
O modelo da ação pastoral é Jesus, “o perfeito comunicador do Pai 
para os homens e dos homens para o Pai”.3 
 Assim sendo, Pastoral é a comunicação da Igreja, povo 
de Deus que, sob a ação do Espírito Santo, prolonga e atualiza o 
ministério de Cristo no aqui e agora do acontecimento histórico. 
Ela não se restringe à hierarquia, mas refere-se a todos os membros 
da comunidade.4 Em poucas palavras, “pastoral é o agir da Igreja 
no mundo”.5 Portanto, a atividade pastoral dá continuidade ao pas-
toreio de Cristo através das “exigências da evangelização: serviço, 
diálogo, anúncio, comunhão”.6 
 A catequese, enquanto via privilegiada da ação pastoral, 
também é comunicação porque estabelece um relacionamento com 
as pessoas que se quer atingir, pois a relação precede ao conteúdo; 
porque implica compartilhar a Palavra, celebrar a vida na liturgia, 
transformar a vida cotidiana segundo a perspectiva da fé: e tudo isso 
é ação comunicativa! Porque a catequese é comunicação da espe-
rança da fé.  
 Assim, entendemos a comunicação como um “processo, 
mais que um meio”:7 a comunicação e a comunicação social como 
inerente ao ser humano e constituinte de sua especificidade onto-
lógica. Somos fruto de um ato de comunhão entre um homem e 
uma mulher; crescemos e nos desenvolvemos imersos numa teia de 
diálogo, de troca simbólica entre dois ou mais sujeitos, numa reci-
procidade entre emissor e receptor que juntos constroem significa-
dos, compartilham linguagens, imagens e ritualidade das diversas 
realidades cotidianas social, histórica e cultural.8

1 - Cf. CNBB, Estudos 56, Evangelização e pastoral da universidade (1987), São Paulo, Edições 
Paulinas, 1988, 252. / 2 - DECOS - CELAM, Comunicação: missão e desafio, 278. / 3 - CNBB, 
Manual de Campanha da Fraternidade 1989, 83. / 4 - Cf. V. I. BOMBONATTO, Evangelizar é 
comunicar, São Paulo, Paulinas, 2009, 35-36. / 5 - LIBÂNIO, O que é Pastoral, 13. / 6 - CNBB, 
Documentos 87, Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010, 51. / 
7 - W. L. KUNSCH, O verbo se fez palavra: caminhos da comunicação eclesiástica católica, São 
Paulo, Paulinas, 2001, 77. / 8 - Cf. Comunicazione, in F. LEVER – P. C. RIVOLTELLA – A. ZA-
NACCHI (Edd.), La comunicazione. Il dizionario di scienze e tecniche, Rivoli (Torino)-Roma, 
Elle Di Ci, Rai-Eri, LAS, 2002, 269.

JUBILEU EM HONRA A NOSSO SENHOR DO BONFIM É 
CELEBRADO EM ARACITABA

 Em Aracitaba (MG), a Paróquia Nosso 
Senhor do Bonfim realizou a 35ª edição da festa 
em honra a seu padroeiro. A programação contou 
com o tema “Superação e fé em tempos de pan-
demia” e o lema “Em ti, Senhor do Bonfim, está a 
nossa esperança de vida e ressurreição”.
 Segundo o Padre João de Souza, Admi-
nistrador Paroquial, o tema e o lema foram esco-
lhidos para ajudar os fiéis a permanecerem firmes 
na fé, mesmo diante do que a humanidade está 
vivenciando. “A fé é essencial. Precisamos conti-
nuar confiantes”, afirmou o sacerdote.
 Devido à pandemia, a participação pre-
sencial foi limitada a 40% da capacidade da igre-
ja, uma alegria para a comunidade quando com-
parada com a festa do ano passado. Iniciada no dia 
22 de junho, a novena em honra ao Nosso Senhor 

do Bonfim foi realizada com missas, que também 
puderam ser acompanhadas pelo autofalante da 
Matriz e pelo Facebook da paróquia. A cada dia 
as celebrações foram dedicadas a um movimento, 
grupo ou pastoral. No dia 1º de julho ocorreram 
três celebrações e o encerramento da festividade 
se deu com uma Solene Eucaristia após o cortejo 
da imagem do padroeiro passar pelas ruas da ci-
dade.
 Além disso, na ocasião, foi proposto um 
gesto concreto a ser enviado aos mais necessita-
dos. Em parceria com a Paróquia São Miguel e 
Almas, da cidade de São Dumont (MG), os ali-
mentos arrecadados foram entregues à União de 
Promoção e Assistência Social Sandumonense 
(UPAS).

MISSA NA CATEDRAL ENCERRA SEMANA DE ESPIRITUALIDADE SINODAL

 No 12º Domingo do Tempo Comum, a Ca-
tedral Metropolitana de Juiz de Fora sediou a Missa 
de encerramento da Semana de Espiritualidade Si-
nodal. O retiro virtual, voltado para os missionários 
sinodais, aconteceu entre os dias 13 e 20 de junho 
e marcou mais uma atividade na caminhada do II 
Sínodo Arquidiocesano. 
 A Eucaristia foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira. Concelebraram os padres José de Anchie-
ta Moura Lima e Frei Carlos Roberto de Oliveira 
Charles, que foi o pregador do Retiro. A Santa Mis-
sa também contou com a participação do Diácono 
Permanente Antônio Valentino da Silva Neto.
 Em entrevista, Dom Gil falou como as 
tempestades podem acontecer na vida de toda e 
qualquer pessoa. Ele destacou a importância da 
confiança nestes momentos. “Jesus reclamou com 
os apóstolos sobre a falta de confiança deles, mas 
levantou-se e fez o vento cessar e as ondas acal-
marem-se. Assim, quando aparecer qualquer tur-
bulência na nossa vida, devemos renovar a nossa 
confiança em Jesus, Ele nunca nos abandona. Na 
Igreja, mesmo que haja abalos no navio que atra-
vessa o mar da história, nós temos uma certeza: Je-
sus está conosco, invisivelmente, mas presente no 
nosso meio. Ele nos salva e nos garante a defesa da 
Igreja em todo o nosso caminhar rumo ao céu.”
 O Arcebispo deu, ainda, uma palavra de 
consolo a todos a respeito da pandemia. “Neste 
tempo nós sabemos muito bem o que é uma tem-
pestade, mas tenho certeza que Jesus está conos-

co e ela vai passar.” Anteriormente, no início da 
celebração, o pastor havia recordado que o Brasil 
chegou à marca de 500 mil mortos pela Covid-19, 
além de tantos outros que sofrem suas consequên-
cias, colocando-os nas intenções da Missa.
 Durante a Celebração Eucarística, o Arce-
bispo ainda agradeceu a Deus pelo retiro. “Nesta 
missa nós terminamos o Retiro Espiritual Sinodal 
que foi pregado durante toda essa semana pelo 
Frei Carlos Charles. Queremos agradecer ao Frei 
e agradecer a Deus por meditações tão profundas, 
que nos ajudaram a crescer no espírito sinodal e no 
amor ao próximo.” 
 Por sua vez, Frei Carlos, OFMConv. afir-
mou que as reflexões proporcionaram uma bonita 
travessia pela encíclica Fratelli tutti, do Papa Fran-
cisco. “Estamos encerrando com muita alegria, 
muita perseverança e muita fé nossa Semana de 
Espiritualidade Sinodal. A Encíclica do Papa muito 
nos ensina a ir à outra margem, a compadecer-nos, 
olhar, sentir compaixão e cuidar daqueles que mui-
to necessitam de nós. Não devemos ser medrosos 
diante da margem que se apresenta à nossa frente. 
Façamos a travessia, indo ao coração do outro, por-
que o outro é nosso irmão, o outro é nossa irmã. 
Que Jesus seja a nossa estrela iluminadora para esta 
travessia, aquele que faz cessar os ventos contrá-
rios do mal e nos dá a graça da salvação.”
 O tema das reflexões foi “Fratelli tutti: mi-
sericórdia e o cuidado com a caridade”, baseado na 
Encíclica social do Papa Francisco divulgada em 3 
de outubro de 2020.

Frei Carlos Charles foi quem fez a homilia - Foto: Assessoria da Catedral

*Com informações do site da Catedral Metropolitana
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor
O PADRE DISCÍPULO E MISSIONÁRIO

 No dia 12 de junho, celebramos 
o 33º aniversário da Dedicação de nossa 
Catedral. Esse é um significativo algaris-
mo que recorda a idade com que nosso 
Divino Pastor se sacrificou na cruz para a 
nossa salvação.
 Os cristãos têm o milenar cos-
tume de construir igrejas, catedrais, tem-
plos para reunir, qual tenda do Senhor na 
Terra, o povo que peregrina rumo à pátria 
celeste. Tais edificações sacras podem ser 
apenas abençoadas, porém as mais impor-
tantes para o Povo de Deus são dedicadas 
com rito próprio muito antigo, mas atua-
lizado, que aliás é muito bonito, de uma 
riqueza litúrgica e bíblica esplêndidas.
 Tais edificações se levantam 
como expressão do amor da comunidade 
a Deus, que reserva para nós bela mora-
da no céu, como expressou São Paulo: o 
que Deus preparou para quem O ama é 
algo que os olhos jamais viram, nem os 
ouvidos ouviram, nem coração jamais 
pressentiu (I Cor 2,9). Aqui na Terra er-
guemos nossas igrejas e as ornamentamos 
com gosto, chamamos a arte arquitetôni-
ca, escultórica, pictórica e outros elemen-
tos artísticos para suas edificações como 
símbolo daquilo que veremos de forma 

perfeita no paraíso. Mas, também, as en-
riquecemos de arte sagrada como imagem 
daquilo que devemos ser em nosso inte-
rior, em nossa alma, pois São Paulo nos 
ensina que nosso corpo é templo vivo do 
Espírito Santo (I Cor 6,19). Nossa vida, 
nosso coração, devem ser tão belos para 
Deus como os templos que construímos.
 Também celebramos, naquele 
dia, véspera da Solenidade de nosso glo-
rioso Padroeiro, Santo Antônio, a Ordena-
ção Presbiteral de nosso estimado irmão, 
o agora Padre Ronny Moreira de Oliveira. 
Uma semana antes, havíamos conferido o 
Segundo Grau da Ordem ao Padre Alex 
Francisco da Silva, em bela cerimônia 
na Matriz dedicada à Nossa Senhora da 
Conceição, na cidade de Matias Barbosa 
(MG). São dois padres que nós ganha-
mos este ano e que, sem dúvidas, serão 
mais uma força para o trabalho em favor 
de Jesus Cristo na nossa Igreja Particular 
de Juiz de Fora; uma força para o Sínodo, 
para a evangelização do nosso povo. 
 Ainda no contexto das Ordena-
ções Presbiterais e sabendo que os Após-
tolos são hoje os bispos, mas que unidos 
a eles os presbíteros participam intima-
mente deste ministério, como nos ensina 
a Igreja e como está bem evidente no Ca-
tecismo da Igreja Católica (CIC), contem-
plemos três aspectos do ministério presbi-
teral:

O que é o Sacramento 
da Ordem?

 Para responder a esta pergunta, 
baseado no que diz o Concílio Vaticano 
II, podemos destacar que o Sacerdote é a 
continuação, no tempo, do único sacerdó-
cio de Cristo. Literalmente diz o CIC: “É 
um dos meios pelos quais Cristo não cessa 
de construir e de conduzir sua Igreja”. Diz 
São Tomás de Aquino: “Somente Cristo é 
o verdadeiro Sacerdote; os outros são seus 
ministros”. Por isso, a Igreja sempre ensi-
nou que o sacerdote age in persona Christi 
Capitis. Toda ação sacramental do padre 
é, na verdade, ação de Cristo.

Qual é o sentido específico do 
Ministério Presbiteral?

 Podemos responder com o que 
nos ensina a Lumen Gentium, um dos 
principais documentos do Concílio Vati-
cano II: “Solícitos cooperadores da ordem 
episcopal, seu auxílio e instrumento, cha-
mado para servir ao povo de Deus, os sa-
cerdotes formam com seu Bispo um único 
presbitério, empenhados, porém, em di-
versos ofícios. Em cada comunidade local 
de fiéis tornam presente, de certo modo, 
o bispo, ao qual se associam com espírito 
fiel e magnânimo” (LG 31).
 Na Presbyterorum Ordinis, le-

mos: “Estabelecidos na ordem do presbi-
terado através da ordenação, os presbíte-
ros estão ligados entre si por uma íntima 
fraternidade sacramental; de modo espe-
cial, porém, formam um só presbitério na 
diocese para cujo serviço estão escalados 
sob a direção do Bispo próprio” (PO 8).

O que a Igreja espera hoje dos 
presbíteros?

 Sobre isso vai dizer a Lumen 
Gentium: “eles são consagrados para 
pregar o evangelho, apascentar os fiéis e 
celebrar o culto divino” (LG 28). A carta 
aos hebreus, por sua vez, vai dizer: os sa-
cerdotes são constituídos para intervir em 
favor das pessoas em suas relações com 
Deus… (Hb 5,3).
 O Padre é um homem para Deus 
e um homem para a Igreja. Ele é para o 
céu e para o povo que peregrina na Terra. 
Ele, portanto, deve ser pessoa de oração, 
pois somente quem ora mantém-se em 
união com Deus. Também deve ser ho-
mem da caridade e guardar no coração 
um profundo amor à Igreja. Que sua vida 
seja um bonito caminho de santidade, es-
pelhando sua existência nas mais belas e 
artísticas arquiteturas sagradas.

RETIRO ON-LINE PARA PRESBÍTEROS SE APROXIMA A MIL INSCRITOS

 Cerca de mil ministros ordena-
dos já se inscreveram para o Retiro On-
-line de Presbíteros. Promovido pelo Re-
gional Leste 2 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) através da 
Comissão para a Comunicação e Cultura, 
com o apoio da Arquidiocese de Juiz de 
Fora, o evento acontece de 2 a 6 de agos-
to, com pregação do Cardeal José Tolenti-
no de Mendonça. 
 A participação no encontro vir-
tual, o primeiro do tipo a tomar propor-
ções nacionais, é aberta aos padres de 
todo o Brasil. Até o momento, 40 (arqui)
dioceses estão representadas e onze Igre-
jas Particulares já inscreveram todo o seu 
Clero. A magnitude do retiro espiritual foi 
uma surpresa até mesmo para o Cardeal, 
que externou esse sentimento durante vi-
deoconferência realizada no último dia 25 

de junho. 
 O poeta, ensaísta e teólogo por-
tuguês promoverá meditações e reflexões 
nos moldes aos quais os brasileiros estão 
acostumados. Além disso, haverá missas 
diárias e momentos de oração em con-
junto. O Arcebispo Metropolitano de Juiz 
de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, que 
também é o Bispo Referencial para Co-
municação e Cultura do Regional Leste 2, 
deseja que essa nova experiência seja uma 
força de Deus para os padres. Foi ele o 
grande idealizador do Retiro, evento apro-
vado e incentivado por vários Conselhos 
arquidiocesanos. “A pandemia mexeu e 
está mexendo com o mundo inteiro, com 
todos os setores; também com a Igreja e 
com a vida do presbítero. Nós queremos 
nos colocar diante de Deus para que, ins-
pirados pela Sua palavra e pela pregação 

do cardeal, possamos revigorar nossas 
forças e sermos luz para este momento 
tão dramático e ao mesmo tempo especial 
para o povo de Deus no mundo inteiro”, 
afirmou. 
 Os interessados podem se ins-
crever através do site do Regional Leste 
2. Até o próximo 14 a taxa será de R$ 150; 
para os que efetuarem a inscrição de 15 a 
28 de julho, o custo será de R$ 180.

Eventos-teste

 Na manhã do dia 30 de junho, 
o grupo responsável pela organização do 
Retiro Espiritual promoveu uma transmis-
são na Catedral Metropolitana de Juiz de 
Fora, a fim de testar a estrutura de câme-
ras e som e, também, a própria plataforma 
que será utilizada em agosto. Na ocasião, 

Dom Gil conduziu a oração das Laudes.
 A próxima experiência está mar-
cada para 14 de julho, às 17h, quando será 
feita a oração das Vésperas, também na 
Catedral. A principal igreja da Arquidio-
cese de Juiz de Fora sediará toda a pro-
gramação litúrgica do encontro virtual. 
“Essas orações são preparatórias, mas são 
também uma espécie de teste para que nos 
dias do retiro nós possamos ter as trans-
missões da Liturgia por completo”, expli-
cou o Arcebispo de Juiz de Fora. 
 O terceiro e último teste será no 
dia 20, às 21h, e contará com a participa-
ção dos inscritos. Na ocasião, serão apre-
sentados a pauta do evento, a metodologia 
de trabalho, o guia do participante e uma 
fala do Cardeal José Tolentino. O link de 
acesso será enviado por e-mail e WhatsA-
pp.

Frei Carlos Charles foi quem fez a homilia - Foto: Assessoria da Catedral

Cardeal José Tolentino de Mendonça, Arquivista e Bibliotecário da Santa Romana Igreja - Foto: Vatican Media
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 O mês de junho, dedicado a San-
to Antônio, padroeiro da Arquidiocese de 
Juiz de Fora, foi muito especial para a nos-
sa Igreja Particular. Isso porque, nos dias 5 
e 12 daquele mês, foram ordenados presbí-
teros os então Diáconos Transitórios Alex 
Francisco da Silva e Ronny Moreira de 
Oliveira. Os neossacerdotes receberam o 
Segundo Grau da Ordem em duas cerimô-
nias emocionantes, realizadas ainda sob os 
impactos da pandemia, com número limi-
tado de presentes e transmissões ao vivo.
 Os jovens haviam recebido, jun-
tos, o Acolitado, o Leitorado e o Ministé-
rio Diaconal, sendo este último conferido 
no dia 31 de janeiro, na Missa de Abertura 
do Triênio Preparatório para o Centenário 
da Diocese de Juiz de Fora.

Presbítero dedicado a Maria 
Santíssima

 
 O primeiro a ser ordenado foi 
Padre Alex, em sua cidade natal, Matias 
Barbosa (MG). A cerimônia de Ordena-
ção Presbiteral, realizada na Matriz Nossa 
Senhora da Conceição, foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, e concelebrada 
por vários padres da Arquidiocese.
 A celebração foi preparada pela 
comunidade com carinho e orgulho, pois 
um filho da terra, criado aos pés daquele 
altar, estava abraçando sua vocação. O 
Pároco local, Padre Osmar Bezerra dos 
Santos, falou sobre a satisfação em acom-
panhar a ordenação. “É motivo de grande 
alegria estarmos reunidos aqui para render 
graças ao Senhor, que continua chamando 
pessoas para servir ao povo. O Padre Alex 
cresceu aqui, serviu a esta igreja… É uma 
alegria muito grande ver que Deus está 
agindo no meio de nós.”
 A caminhada do neossacerdote 
começou oficialmente em meados de 2013, 
quando ele ingressou no Seminário Arqui-
diocesano Santo Antônio. Monsenhor Luiz 
Carlos de Paula, Reitor do Seminário, co-
mentou sobre a trajetória vocacional do 
ordinando. “Ele fez uma bonita caminhada 
de formação em nosso Seminário, sempre 

dedicado, com muito amor, com muito 
empenho, realizando tudo o que foi pedido 
a ele. Hoje é dia de ação de graças, que-
remos agradecer pela vida, pela vocação 
e pedir a Deus que o abençoe, o proteja e 
que ele seja um bom pastor a serviço do 
Reino.”
 O Arcebispo de Juiz de Fora 
também expressou sua alegria em receber 
mais um padre. “Estamos ganhando esse 
padre dentro do II Sínodo Arquidiocesa-
no. Eu louvo a Deus por essa bondade e 
cumprimento a Igreja de Juiz de Fora por 
estar recebendo mais um pastor para au-
xiliar a Igreja nessa região. Alex foi um 
ótimo seminarista, muito bem relaciona-
do, tem uma veia artística, sabe enfeitar, 
ornamentar. Assim também fez Deus: fez 
o seu coração capaz de ornamentar a vida 
dos outros com muito amor, misericórdia e 
bondade.”
 Padre Alex escolheu, como lema 
de ordenação, a passagem bíblica “Eis que 
estou convosco todos os dias até o fim dos 
tempos” (Mt 28, 20), opção que, segundo 
ele, se deve à certeza da presença do Pai 
no meio de nós e para recordar que o padre 
deve levar Deus para todos e conduzir to-
dos a Deus. Ao final da Santa Missa, o ne-
ossacerdote agradeceu a todos que fizeram 
parte de sua trajetória e os abençoou. “De-
sejo retribuir de maneira mais sublime: 
trazendo Jesus para vós. Desejo a todos a 
presença e o perfume de Nossa Senhora; 
com ela nós aprendemos as delicadezas 
da misericórdia de Deus.” Em seguida, a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição 
adentrou a igreja e houve um momento de 
consagração a ela.

O cuidado consigo e com o 
rebanho

 Já no dia 12 de junho, a Cate-
dral de Juiz de Fora sediou a cerimônia de 
Ordenação Presbiteral do então Diácono 
Transitório Ronny Moreira de Oliveira. A 
Santa Missa, também presidida por Dom 
Gil Antônio Moreira e concelebrada por 
dezenas de padres, recordou ainda o 33º 
aniversário de dedicação da principal igre-

ja da cidade. A celebração contou com a 
presença de Diáconos Permanentes e se-
minaristas, além de familiares e amigos do 
ordinando.
 Toda a cerimônia foi acompanha-
da com atenção pelos pais e irmão de Pa-
dre Ronny, que optou por colocar no altar 
uma imagem de Jesus, o Bom Pastor, em 
referência ao lema que escolheu: “Cuidai 
de vós mesmos e de todo o rebanho” (At 
20, 28). “Hoje é um dia de profunda ale-
gria, porque o Senhor confirma no meu co-
ração, no coração da Igreja, o meu ministé-
rio presbiteral. Com todo desejo de servir, 
eu me coloco mais uma vez a dizer ‘sim’ 
ao Senhor que me chamou. É um dia de 
sentimentos inexplicáveis, porque a gente 
percebe que é a graça de Deus mesmo que 
atua. Nós somos tão pequenos e limitados, 
mas não obstante nossas fragilidades, o 
Senhor conta conosco, nos chama e isso se 
confirma neste dia”, disse o neossacerdote, 
em entrevista. “Estou muito esperançoso 
no ministério que vou assumir e espero po-
der realmente ser no mundo sinal de Cristo 
Bom Pastor, acolhendo a todos, indo ao 
encontro de quem mais precisa e podendo 
desempenhar aquilo que eu escolhi como 
lema sacerdotal: cuidar sempre da minha 
integridade, da minha maturidade, para 
que o modo de pastorear seja cada vez 
mais próximo do grande, supremo e Bom 
Pastor que é o próprio Cristo”, apontou.
 O Arcebispo de Juiz de Fora co-
memorou a segunda ordenação de 2021. 
“Jovem vibrante, ele queria ser padre des-
de criança, mas foi nos Jovens Missioná-
rios Continentais – fundado por nós depois 
da Jornada Mundial da Juventude de 2013 
– é que ele decidiu e fez um ótimo curso 
no nosso Seminário Santo Antônio. Quero 
agradecer a Deus por mais esta dádiva; são 
dois padres que nós ganhamos este ano. É 
mais uma força para o trabalho em favor 
de Jesus Cristo na nossa Igreja Particular 
de Juiz de Fora; uma força para o Sínodo, 
para a evangelização do nosso povo”, res-
saltou o pastor arquidiocesano.
 Para o Reitor do Seminário Santo 
Antônio, Monsenhor Luiz Carlos de Paula, 
o dia da ordenação é sempre de festa. “Nós 
queremos louvar e agradecer a Deus pela 
vocação do Padre Ronny, agradecer por 
toda a caminhada vocacional que ele reali-
zou até aqui. Pedimos que Deus o abençoe, 
para que ele seja o padre Bom Pastor para 
o povo.”
 A felicidade que envolveu a or-
denação engrandeceu a comemoração do 

33º aniversário de Dedicação da Catedral 
de Juiz de Fora, segundo o Administrador 
Paroquial, Padre José de Anchieta Moura 
Lima. “Para nós é motivo de muita alegria 
a Catedral sempre ser essa igreja-mãe que 
acolhe a todos, e mais ainda acolher um 
jovem, formado pelo nosso Seminário, que 
na véspera da Festa de Santo Antônio foi 
ordenado presbítero. Nós queremos tam-
bém celebrar o fato de sermos uma igreja 
totalmente sagrada, dedicada a Deus, onde 
acontecem todas as festividades a nível ar-
quidiocesano.”

Trabalhos pastorais

Nos primeiros meses de sacerdócio, Padre 
Alex e Padre Ronny darão continuidade 
aos trabalhos iniciados ainda como diáco-
nos, nas paróquias São João Nepomuceno 
e São Pedro, respectivamente. O sacerdote 
juiz-forano também permanecerá no Eco-
nomato da Cúria Metropolitana.

Você conhece o rito da Ordena-
ção Sacerdotal?*

 O Sacramento da Ordem é cons-
tituído de três graus: Episcopal, Presbiteral 
e Diaconal. Cada qual possui um rito de 
ordenação próprio, porém o comum entre 
eles é a imposição das mãos e a prece de 
ordenação, diferente esta para cada um dos 
graus.
 O Segundo Grau do Ministério 
da Ordem é o Presbiteral ou Sacerdotal. 
Segundo o Pontifical Romano, a Ordena-
ção Presbiteral é realizada dentro da Eu-
caristia, logo após a Liturgia da Palavra, 
e é constituída de seis partes: a eleição 
do candidato, a homilia do Arcebispo, o 
propósito do eleito, a ladainha – durante a 
qual o ordinando permanece prostrado no 
chão, como sinal de entrega total a Deus 
-, a imposição das mãos pelo celebrante e 
demais sacerdotes presentes e a prece de 
ordenação, além da unção das mãos do 
neossacerdote e a entrega da patena e do 
cálice.  

*Com informações de franciscanos.org.br.

Sacerdote matiense consagrou seu ministério à Maria. A ordenação de padre Ronny marcou o 33º aniversário de Dedicação da Catedral
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CORTEJO COM A IMAGEM DE SANTO ANTÔNIO EMOCIONA JUIZ-FORANOS

 No dia 13 de junho, a Arquidio-
cese de Juiz de Fora esteve em clima de 
festa para recordar, seu padroeiro, Santo 
Antônio. Diversas missas festivas foram 
celebradas em todo o território arquidio-
cesano, mas uma das principais atividades 
ocorreu no Centro de Juiz de Fora, envol-
vendo dois importantes ícones dedicados 
ao santo: o Seminário e a Catedral.
 Na tarde daquele dia, pelo se-
gundo ano consecutivo, a imagem de 
Santo Antônio percorreu parte da Avenida 
Barão do Rio Branco em carro aberto. O 
cortejo saiu da casa de formação em dire-
ção à principal igreja da Arquidiocese e, 
durante o trajeto, o Arcebispo Metropo-
litano, Dom Gil Antônio Moreira, aben-
çoou os devotos com a relíquia do santo 
, que levava nas mãos. Todo o trajeto foi 
transmitido ao vivo pelo Facebook da 
WebTV “A Voz Católica”.
 Pelo caminho, muitos que esta-
vam a pé, em seus veículos e casas pa-
raram por um momento para assistirem à 
carreata e fazerem suas orações. Observar 
a devoção e a fé do povo, manifestadas 
mesmo que à distância, emocionou o 
Arcebispo. “Esse momento no tempo da 
pandemia é para nós de sacrifício; não 
poder fazer aquelas celebrações como o 
povo gosta, com multidões. Mas o nosso 
povo acompanha de casa, acompanha das 
janelas quando passa a imagem de Santo 
Antônio, vem à igreja respeitando o pro-
tocolo atual, de maneira que Santo Antô-
nio é celebrado pelos corações, por nós 
todos.”
 Dom Gil também comentou 
o exemplo do santo para os dias atuais. 
“Vendo em Santo Antônio o exemplo de 
uma pessoa completamente dedicada às 
coisas de Deus, completamente voltado 
para Cristo. Devotar-se a Santo Antônio 
significa expressar amor e adoração a 
Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo”, 
finalizou.
 Após a chegada do cortejo à 
Catedral, centenas de devotos - separa-
dos conforme o distanciamento exigido 
- acompanharam a Santa Missa presidida 
pelo Arcebispo e concelebrada pelo Vi-
gário Geral da Arquidiocese, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, e pelo Vigário Pa-
roquial, Padre Luiz Carlos Vitório. Os Di-
áconos Permanentes Antônio Valentino e 
Waldeci Rodrigues da Silva serviram ao 
Altar.

Festa no Seminário 
Arquidiocesano

 

 

 Na manhã daquele dia, Dom 
Gil presidiu Missa Festiva na capela do 
Seminário Santo Antônio. A Eucaristia 
foi concelebrada pelo Reitor, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, e pelos padres for-
madores Welington Nascimento de Sou-
za e José Domício Ferreira da Silva. So-
mente os seminaristas puderam participar 
presencialmente da da celebração, que foi 
transmitida ao vivo pelo Facebook. 
 Para Monsenhor Luiz Carlos, 
mesmo com a pandemia não se poderia 
deixar de celebrar alegremente o grande 
dia. “É uma homenagem que fazemos 
ao nosso querido padroeiro, que tantos 
exemplos nos dá. Exemplo de fé, de es-
perança, de amor a Deus, à Igreja, à Pala-
vra, à Eucaristia, à Virgem Maria e amor à 
causa da evangelização. Para nós é um dia 
de intensa alegria, celebramos olhando 
para suas virtudes e os grandes exemplos 
que ele nos oferece.”
 Dom Gil começou a Santa Missa 
recordando a importância do Doutor da 
Igreja para o Seminário, do qual é padro-
eiro desde sua fundação, em 1926. Além 
disso, o Arcebispo pediu sua intercessão. 
“Ele é inspirador para nossa casa e prote-
tor para nossa vida. Coloquemos em in-
tenção todos os professores formadores, 
seminaristas e colaboradores. Também 
pedimos que a semente da Palavra cresça 
em nosso coração, como cresceu no cora-
ção de Santo Antônio.”
 Durante a homilia, o Pastor - que 
também traz no nome o “Antônio” - falou 
sobre a vida de Santo Antônio e explicou 
porque ele deve ser imitado, já que foi pro-
fessor, grande pastor, preocupado com os 
pobres, obediente à Igreja e missionário. 
“Ele foi um grande estudioso da palavra 
de Deus. É chamado doutor do evangelho, 
arca do testamento, porque dedicou sua 
vida ao estudo, depois à pregação, depois 
à missão. Tudo isso é importante para os 

nossos seminaristas e para todos nós, na 
preparação de novos padres.”
 No mesmo sentido, Padre Domí-
cio, Formador da Comunidade de Teolo-
gia, explicou que sempre que se celebra 
o padroeiro faz-se o convite para imitar 
suas virtudes. “Sua intimidade com a Pa-
lavra de Deus, seu desejo de ser missio-
nário e também sua aproximação dos po-
bres. Que possamos colocar nossa vida a 
serviço do Reino de Deus e da construção 
da civilização do amor”, pontuou o sacer-
dote.
 Durante a Eucaristia, também foi 
frisado o pedido de novas vocações, de 
novos operários para a messe. Padre We-
lington Nascimento, Formador do Prope-
dêutico e Ecônomo do Seminário, recor-
dou a disponibilidade do Padroeiro para 
o chamado do Senhor e rogou a Deus por 
aqueles que trilham este caminho de se-
guimento a Jesus. “Santo Antônio sempre 
foi um jovem de muita abertura para Deus 
e sem dúvida fez um grande trabalho mis-
sionário. Que os nossos seminaristas tam-
bém possam ter essa abertura e que toda a 
nossa Igreja possa ser tão evangelizadora, 
tão missionária como foi Santo Antônio.”
Ao final da Missa, Dom Gil abençoou os 
pães, deu a bênção final com a Relíquia 
de Santo Antônio e convidou todos os que 
assistiam pelas redes sociais para o almo-
ço no formato drive-thru.

Paróquia Santo Antônio do 
Paraibuna comemora dez anos

 

 

 No dia 12 de junho, a Paróquia 
Santo Antônio do Paraibuna, em Juiz de 
Fora, comemorou os dez anos de sua ele-
vação à categoria de paróquia. A data foi 
lembrada durante Santa Missa realizada 
na Matriz e presidida pelo Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, 
responsável pelo feito.
 O atual Pároco, Padre José Mau-

rício de Paula, que concelebrou com o 
Arcebispo, está à frente da paróquia pela 
segunda vez; sua primeira passagem foi 
entre os anos de 2011 e 2014, quando foi 
iniciado o projeto de ampliação da antiga 
igreja. “É muito importante lembrarmos 
que aqui tudo começou em Juiz de Fora: 
o Catolicismo começa nesta região, numa 
capela próxima a esta”, recordou o sacer-
dote.
 O primeiro Pároco local foi o Pa-
dre Carlos César dos Santos, já falecido. 
Entre os anos de 2014 e 2019, passaram 
pela paróquia o Padre Sérgio Renato de 
Souza, responsável pela reedificação da 
Igreja Matriz, e o Padre Leonardo Loures 
Valle, que criou um grupo de cerca de 80 
pessoas para fazer missões mensais no 
território paroquial.
 “Percebo que nesses dez anos as 
comunidades cresceram, outras que eram 
áreas missionárias já se tornaram comuni-
dades. Nós ainda temos seis áreas missio-
nárias, além das três comunidades: Matriz 
Santo Antônio; Divino Espírito Santo, no 
centro do bairro; e no Alto Santo Antô-
nio, a Comunidade São Miguel Arcanjo. 
Percebemos um entusiasmo muito gran-
de, mesmo neste ano atípico, em meio às 
dificuldades que estamos passando. Com 
alegria estamos nos esforçando para viver 
e anunciar o Evangelho pelas ruas e sobre 
os telhados, como chama atenção o nosso 
II Sínodo”, contou o Padre José Maurício.
 O Arcebispo de Juiz de Fora, 
responsável pela elevação da paróquia, 
demonstrou alegria em saber que ela vem 
superando as dificuldades. “Naquele tem-
po era uma capelinha muito simples, com 
poucos recursos. A comunidade uniu-se, 
construiu essa Matriz bonita, um lugar 
muito significativo para a cidade de Juiz 
de Fora. A primeira imagem de Santo An-
tônio foi venerada aqui. Depois de dez 
anos notamos  como cresceu a vida pas-
toral  na paróquia, muitas pastorais foram 
implantadas. Eu quero agradecer a Deus a 
intercessão de Santo Antônio; pedir a ele 
que continue abençoando esta paróquia e 
toda a nossa Arquidiocese.” Ao final da 
Missa, Dom Gil abençoou os pães que se-
riam distribuídos no dia seguinte, quando 
foi celebrada a festa do padroeiro paro-
quial.

Quem transitava pelas ruas dedicou um momento de oração com a passagem do carro-andor. Na Catedral, Dom Gil benzeu os pães que foram distribuidos aos fiéis.
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GRATIDÃO, CARIDADE E ENCONTRO NAS RUAS MARCAM SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI

Pelo segundo ano consecutivo, as festivi-
dades de Corpus Christi aconteceram de 
forma adaptada, por conta da pandemia. 
Na tarde de 3 de junho, o Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, 
presidiu a Santa Missa na Matriz da Pa-
róquia Bom Pastor. Como é de costume, 
esta comunidade e a Catedral celebraram 
em conjunto.
 Antes de iniciar a Eucaristia, 
Dom Gil fez um pronunciamento sobre 
sua recuperação, já que naquele dia ele 
retornava às atividades pastorais após ter 
contraído Covid-19. “Agradeço ao Deus 
da vida pelos recursos da ciência, obra 
da inteligência humana, criada por esse 
mesmo Deus, pois, segundo o que afir-
mam os médicos, o fato de eu ter tomado 
as duas doses da vacina me ajudou a ter 
a enfermidade numa forma branda, com 
poucos sintomas. Mas não tenho dúvi-
das de que, para o enfrentamento dessa 
pandemia ou de qualquer outra doença, 
o aspecto espiritual é determinante, tanto 
pelo comportamento do doente, quan-
to pelo apoio dos que oram por ele.” O 

pastor agradeceu ao médico que o acom-
panha, Dr. Áureo Delgado, e aproveitou 
para fazer uma homenagem a toda a clas-
se médica do país, que tem se desdobra-
do no combate à pandemia. Ele também 
pediu a todos que se vacinem, assim que 
possível.
 A Santa Missa foi concelebra-
da por alguns padres da Forania Santo 
Antônio e auxiliada por diáconos perma-
nentes. Na homilia, o presidente da ce-
lebração explicou a importância da festi-
vidade. “Ela recorda o momento em que 
Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia. Em 
Corpus Christi, nós proclamamos publi-
camente a nossa fé na presença real de 
Jesus Cristo no pão e no vinho Eucarís-
tico. Portanto, nós louvamos, adoramos, 
refletimos e celebramos.”
 Após a comunhão e um bre-
ve momento de adoração Eucarística, o 
cortejo com o Santíssimo Sacramento 
foi realizado em carro aberto, seguido 
por grupos de fiéis e acompanhado por 
moradores da região central da cidade. 
Eles seguiram cantando, rendendo graças 

e entregando seus pedidos a Jesus Euca-
rístico pelas avenidas Dr. José Procópio 
Teixeira e Barão do Rio Branco.
 A transladação foi realizada 
pelo Pároco da Paróquia Bom Pastor, 
Padre João Paulo Teixeira Dias. Durante 
o percurso, foram dadas as tradicionais 
bênçãos nas proximidades da Santa Casa 
de Misericórdia e do Hospital de Pronto 
Socorro (HPS) e também em frente ao 
Cenáculo São João Evangelista. Chegan-
do à Catedral, sede religiosa da Arquidio-
cese de Juiz de Fora, houve um momento 
de oração e Dom Gil deu uma bênção 
especial para toda a cidade e a Arquidio-
cese.

Gesto concreto

 Diante das consequências da 
pandemia, a Igreja  Particular  de Juiz 
de Fora está atenta,  cada vez mais, aos 
irmãos carentes. Por isso, foi idealizada 
uma campanha, unindo todas as paró-
quias da Arquidiocese, para arrecadar 
alimentos e roupas.  

 Durante a celebração na Matriz 
Bom Pastor, Dom Gil explicou que o 
Ressuscitado está presente na hóstia por 
causa de Seu amor para conosco, para 
nos ajudar a partilhar. “Como é lindo o 
amor de Deus por nós. Ele deixou para 
nos ensinar a amar, ensinar a repartir o 
pão. Por isso, a Arquidiocese está cele-
brando uma grande campanha em todas 
paróquias, uma grande coleta de alimen-
tos e de roupas para  as pessoas e famílias 
vulneráveis por causa da pandemia.”
 A campanha foi prolongada du-
rante todo o mês de junho e, com o que 
foi arrecadado, foram montadas 390 ces-
tas básicas. Além disso, foram recebidas 
dezenas de roupas e cobertores. O local 
escolhido para concentrar as doações foi 
o Instituto Padre João Emílio. A institui-
ção, que oferece ações no âmbito da Pro-
teção Social Básica, atendendo crianças 
e pré-adolescentes em estado de vulne-
rabilidade social, seguiu prestando as-
sistência às famílias cadastradas durante 
a pandemia. A entrega das doações será 
realizada ao longo do mês de julho.

PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA REÚNE NOVOS 
MEMBROS DO CONSELHO PRESBITERAL

 No dia 22 de junho, o Auditório Mater 
Ecclesiae, no prédio da Cúria Metropolitana, 
sediou a primeira reunião envolvendo os novos 
membros do Conselho Presbiteral, eleitos em 
maio. O encontro, que ainda envolveu os antigos 
integrantes, foi o primeiro realizado de forma 
presencial desde o início da pandemia.
 O evento foi conduzido pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, que 
comemorou o encontro pessoal com os presbíte-
ros. “Nós tivemos que fazer uma reunião presen-
cial por causa das assinaturas de atas, passagem 
de cargos. É um momento importante também 
para o nosso relacionamento pessoal; o encontro 
presencial tem o seu lugar muito especial na vida 
do Clero e da Arquidiocese, de maneira que que-
ro agradecer a Deus por este momento”, afirmou 

o Pastor, ressaltando a importância do distancia-
mento, para evitar o contágio com a Covid-19.
 O Arcebispo também aproveitou para 
agradecer os dois anos de dedicação do antigo 
conselho. “Todos eles foram muito presentes nas 
três reuniões on-line que tivemos. Quero agrade-
cer pelo trabalho desses queridos padres que se 
dedicaram a esse importante órgão”. Segundo 
Dom Gil, o Conselho Presbiteral é exigido pelo 
Código de Direito Canônico e tem caráter consul-
tivo. 
 Entre os assuntos, tratados na reunião, 

estiveram a apresentação do Estatuto do Con-

selho Presbiteral,   as perspectivas do II Sínodo 

Arquidiocesano, além da apreciação de assuntos 

econômicos e de pedidos de padres.

Cortejo com o Santíssimo Sacramento chamou a atenção de quem passava

Reunião aconteceu no auditório da Cúria Metropolitana 
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Mensagem do Papa Francisco para o 1º Dia Mundial 
dos  Avós e dos Idosos

Papa Francisco:

Queridos avôs, queridas avós!

 “Eu estou contigo todos os dias” 
(cf. Mt 28, 20) é a promessa que o Senhor 
fez aos discípulos antes de subir ao Céu; 
e hoje repete-a também a ti, querido avô 
e querida avó. Sim, a ti!  “Eu estou conti-
go todos os dias” são também as palavras 
que eu, Bispo de Roma e idoso como tu, 
gostaria de te dirigir por ocasião deste pri-
meiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: 
toda a Igreja está solidária contigo – ou 
melhor, conosco –, preocupa-se contigo, 
ama-te e não quer deixar-te abandonado.
 Bem sei que esta mensagem 
te chega num tempo difícil: a pandemia 
foi uma tempestade inesperada e furiosa, 
uma dura provação que se abateu sobre a 
vida de cada um, mas, a nós idosos, re-
servou-nos um tratamento especial, um 
tratamento mais duro. Muitíssimos de nós 
adoeceram – e muitos partiram –, viram 
apagar-se a vida do seu cônjuge ou dos 
próprios entes queridos, e tantos – dema-
siados – viram-se forçados à solidão por 
um tempo muito longo, isolados.
 O Senhor conhece cada uma das 
nossas tribulações deste tempo. Ele está 
junto de quantos vivem a dolorosa expe-
riência de ter sido afastado; a nossa so-
lidão – agravada pela pandemia – não O 
deixa indiferente. Segundo uma tradição, 
também São Joaquim, o avô de Jesus, foi 
afastado da sua comunidade, porque não 
tinha filhos; a sua vida – como a de Ana, 
sua esposa – era considerada inútil. Mas o 

Senhor enviou-lhe um anjo para o conso-
lar. Estava ele, triste, fora das portas da ci-
dade, quando lhe apareceu um Enviado do 
Senhor e lhe disse: “Joaquim, Joaquim! 
O Senhor atendeu a tua oração insisten-
te”. Giotto dá a impressão, num afresco 
famoso, de colocar a cena de noite, uma 
daquelas inúmeras noites de insônia a que 
muitos de nós se habituaram, povoadas 
por lembranças, inquietações e anseios.
 Ora, mesmo quando tudo parece 
escuro, como nestes meses de pandemia, 
o Senhor continua a enviar anjos para 
consolar a nossa solidão repetindo-nos: 
“Eu estou contigo todos os dias”. Di-lo a 
ti, di-lo a mim, a todos. Está aqui o sentido 
deste Dia Mundial que eu quis celebrado 
pela primeira vez precisamente neste ano, 
depois dum longo isolamento e com uma 
retomada ainda lenta da vida social: oxalá 
cada avô, cada idoso, cada avó, cada ido-
sa – especialmente quem dentre vós está 
mais sozinho – receba a visita de um anjo!
 Este anjo, algumas vezes, terá o 
rosto dos nossos netos; outras vezes, dos 
familiares, dos amigos de longa data ou 
conhecidos precisamente neste momento 
difícil. Neste período, aprendemos a en-
tender como são importantes, para cada 
um de nós, os abraços e as visitas, e muito 
me entristece o fato de as mesmas não se-
rem ainda possíveis em alguns lugares.
 Mas o Senhor envia-nos os seus 
mensageiros também através da Palavra 
divina, que Ele nunca deixa faltar na nos-
sa vida. Cada dia, leiamos uma página do 

Evangelho, rezemos com os Salmos, leia-
mos os Profetas! Ficaremos comovidos 
com a fidelidade do Senhor. A Sagrada 
Escritura ajudar-nos-á também a entender 
aquilo que o Senhor nos pede hoje na vida. 
De fato, Ele manda os operários para a sua 
vinha a todas as horas do dia (cf. Mt 20, 
1-16), em cada estação da vida. Eu mes-
mo posso dar testemunho de que recebi a 
chamada para me tornar Bispo de Roma 
quando tinha chegado, por assim dizer, à 
idade da aposentação e imaginava que já 
não podia fazer muito de novo. O Senhor 
está sempre junto de nós – sempre – com 
novos convites, com novas palavras, com 
a sua consolação, mas está sempre junto 
de nós. Como sabeis, o Senhor é eterno e 
nunca vai para a reforma. Nunca.
 No Evangelho de Mateus, Jesus 
diz aos Apóstolos: “Ide, pois, fazei dis-
cípulos de todos os povos, batizando-os 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a cumprir tudo quan-
to vos tenho mandado” (28, 19-20). Es-
tas palavras são dirigidas também a nós, 
hoje, e ajudam-nos a entender melhor que 
a nossa vocação é salvaguardar as raízes, 
transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pe-
queninos. Atenção! Qual é a nossa voca-
ção hoje, na nossa idade? Salvaguardar as 
raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar 
dos pequeninos. Não vos esqueçais disto.
 Não importa quantos anos tens, 
se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozi-
nho ou tens uma família, se te tornaste avó 
ou avô ainda relativamente jovem ou já 

avançado nos anos, se ainda és autônomo 
ou precisas de ser assistido, porque não 
existe uma idade para aposentar-se da ta-
refa de anunciar o Evangelho, da tarefa de 
transmitir as tradições aos netos. É preciso 
pôr-se a caminho e, sobretudo, sair de si 
mesmo para empreender algo de novo.
 [...] Como disse o meu prede-
cessor, Papa Bento (um idoso santo, que 
continua a rezar e trabalhar pela Igreja), 
“a oração dos idosos pode proteger o 
mundo, ajudando-o talvez de modo mais 
incisivo do que a fadiga de tantos”. Disse-
-o quase no fim do seu pontificado, em 
2012. É belo! A tua oração é um recurso 
preciosíssimo: é um pulmão de que não se 
podem privar a Igreja e o mundo (cf. Papa 
Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 
262).  Sobretudo neste tempo tão di-
fícil para a humanidade em que estamos 
– todos na mesma barca – a atravessar o 
mar tempestuoso da pandemia, a tua in-
tercessão pelo mundo e pela Igreja não é 
vã, mas indica a todos a serena confiança 
de um porto seguro.
 [...] Peço ao Senhor que cada um 
de nós, [...], alargue o próprio coração e o 
torne sensível aos sofrimentos dos últimos 
e capaz de interceder por eles. Oxalá cada 
um de nós aprenda a repetir a todos, e em 
particular aos mais jovens, estas palavras 
de consolação que ouvimos hoje dirigidas 
a nós: “Eu estou contigo todos os dias”. 
Avante e coragem! Que o Senhor vos 
abençoe.

IGREJA CELEBRA AVÓS DE JESUS

 No dia 26 de julho, a Igreja ce-
lebra São Joaquim e Santa Ana, os pais 
de Nossa Senhora. Por terem sido os 
avós de Jesus, são considerados os pro-
tetores de avós e avôs, que também têm 
o seu dia comemorado na mesma data.
 Na Arquidiocese de Juiz 
de Fora, a Paróquia São Joaquim e 
Sant’ana homenageia o casal. Locali-
zada na cidade de Santos Dumont, no 
Bairro Córrego do Ouro, a Paróquia 
São Joaquim e Sant’Ana celebrará 
seus padroeiros com a novena a partir 
do dia 17 de julho, com celebrações 
às 16h e às 19h. A programação terá 
como tema “Eu estou contigo todos os

dias” (cf. Mt 28,20). No dia dedi-
cado a São Joaquim e Sant’Ana, as 
missas festivas serão às 7h e às 19h.
 Em 2021 as comemorações se-
rão ainda mais especiais, já que o Papa 
Francisco instituiu o Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos, a ser celebrado próxi-
mo à festa dos santos. A data será recor-
dada no quarto domingo de julho, enalte-
cendo o dom da velhice e daqueles que, 
antes de nós e para nós, guardam e trans-
mitem a vida e a fé. Nesta ocasião, os 
fiéis poderão receber a indulgência ple-
nária sob as condições habituais: confis-
são sacramental, comunhão eucarística e 
oração nas intenções do Sumo Pontífice.

PARÓQUIA SANTA LUZIA TEM NOVO 
ADMINISTRADOR

 No dia 14 de junho, a Paróquia 
Santa Luzia, localizada em Juiz de Fora, 
acolheu seu novo administrador, o Padre 
Fabiano Santos Admiral, FAM. Autori-
zada pelo Arcebispo Metropolitano, a ce-
rimônia de posse ocorreu durante Santa 
Missa, na Matriz paroquial, presidida pelo 
próprio Administrador e concelebrada pe-
los padres Cláudio Gilotti, FAM e Jonas 
Luiz Leite, FAM, contando também com 
a presença do Diácono Permanente Álva-
ro Shwenck Spindula.
 “Quero mandar um abraço para 

todos os paroquianos. Conto com a ora-

ção, o carinho de cada um de vocês para 

que, juntos, possamos construir o Reino 

de Deus”, disse Padre Fabiano em vídeo 

divulgado pela WebTV “A Voz Católica”. 
 Natural de Rio Novo do Sul 
(ES), o sacerdote foi ordenado em 20 de 
julho de 2019. Sua indicação como novo 
Administrador Paroquial foi anunciada 
em 17 de maio nas redes sociais da Paró-
quia Santa Luzia, que está sob os cuidados 
da Congregação dos Filhos do Amor Mi-
sericordioso (FAM).

Foto de São Joaquim e Santa Ana na festividade dos 10 anos da paróquia, em 2018. Foto: Facebook da Paróquia 

Missa de posse foi realizada na Matriz. Foto: Facebook da paróquia

*Com informações de Vatican News
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Homenagem Especial Dom Nivaldo dos Santos FerreiraDom Nivaldo dos Santos Ferreira
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte

 Nascido em Barbacena (MG), no dia 3 de junho de 
1967, Dom Nivaldo Ferreira entrou no Seminário Menor de 
Nossa Senhora da Assunção, da Arquidiocese de Mariana 
(MG), aos 13 anos. Após o falecimento de seu pai, em outubro 
de 1980, ainda permaneceu no Seminário por mais um ano, 
mas voltou ao convívio familiar no final de 1981.
 Em 1988, na capital mineira, ingressou na primei-
ra turma da etapa do Propedêutico da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. Estudou Filosofia (1989-1991) e Teologia (1992-
1995) na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
Foi ordenado Presbítero em 18 de maio de 1996, na Paróquia 
São Sebastião do Barro Preto. Posteriormente, iniciou mestra-
do na Faculdade Jesuíta. Em 2001, transferiu-se para Roma, 
onde concluiu o Mestrado em Teologia Fundamental na Pon-
tifícia Universidade Gregoriana.
 De volta à Arquidiocese de Belo Horizonte, desem-
penhou diversas funções em seu ministério presbiteral. Foi 
vigário, administrador e pároco em algumas paróquias da Ar-

quidiocese, professor no Seminário Propedêutico e no curso 
de Teologia da PUC Minas. Também atuou como Assessor 
Eclesiástico da Associação de Dirigentes Cristãos de Empre-
sas (ADCE) e Assessor Arquidiocesano da Pastoral Familiar. 
 Trabalhou ainda como presidente da Organização 
dos Seminários e Institutos do Brasil no Regional Leste 2 
(OSIB Leste 2), de 2009 a 2014, e da OSIB Nacional, de 2015 
a 2018. Atuou, de 2012 a 2018, como reitor do Seminário Ar-
quidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Em seguida, assu-
miu a reitoria do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, 
no Bairro da Graça, em Belo Horizonte, onde permaneceu até 
ser nomeado bispo. 
 Em dezembro de 2020, o Papa Francisco o nomeou 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Ni-
valdo Ferreira foi ordenado bispo no dia 11 de fevereiro de 
2021, no contexto das celebrações pelo centenário de sua Ar-
quidiocese. Atualmente é Bispo Referencial da Região Epis-
copal Nossa Senhora Aparecida (Rensa).

SACERDOTE REDENTORISTA COMEMORA 60 ANOS 
DE ORDENAÇÃO PRESBITERAL

 Padre Dalton Barros de Almeida, 
C.Ss.R. completou, no dia 16 de julho, 60 
anos de Ordenação Presbiteral. A data foi 
recordada com a celebração da Missa na 
Matriz Nossa Senhora da Glória, em Juiz de 
Fora, e também pelo Arcebispo Metropolita-
no, Dom Gil Antônio Moreira. O Pastor en-
viou ao sacerdote redentorista uma carinhosa 
mensagem, publicada no Jornal “Novo Tem-
po”.
 “Na feliz efeméride do 60º aniver-
sário sacerdotal de nosso caro Padre Dalton 
Barros de Almeida, C.Ss.R., envio-lhe meu 
abraço de felicitações e agradeço seus bons 
serviços e sua costumeira disponibilidade de 
a todos atender, sempre alegre e feliz, como 
professor, como psicólogo e sobretudo como 
padre, filho fiel de Santo Afonso Maria de Li-
gório. Aplausos!”, escreveu o Arcebispo.

Biografia

 Pe. Dalton Barros de Almeida 
C.Ss.R., nasceu em 24 de outubro de 1937, 
em Mercês (MG). Filho de Orestes Barros 
de Almeida e Maria Garcia de Almeida, ini-
ciou sua vida religiosa aos 10 anos de idade, 
quando ingressou na Escola Apostólica São 
Clemente Maria, em Congonhas (MG). Fez 
sua vestição na Congregação Redentorista 
em 24 de janeiro de 1955, Profissão Religio-
sa em 25 de janeiro de 1956 e foi ordenado 
presbítero em 16 de julho de 1961, pela im-
posição das mãos de Dom José Brandão de 
Castro, C.Ss.R.
 Possui ampla formação acadêmica, 
tendo frequentado o Seminário Maior Re-
dentorista em Juiz de Fora entre os anos de 

1956 e 1960. Posteriormente, formou-se em 
Psicopedagogia pela Faculdade Salesiana de 
São João Del-Rei e PUC-Rio, fez curso de 
atualização Psicopedagógica pela Faculdade 
Dom Bosco e obteve licenciatura em Filoso-
fia pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) em 1980. Entre 1971 e 1976 morou 
na Bélgica, onde aperfeiçoou seus estudos 
com a conclusão de dois mestrados – Ciên-
cias Familiares e Ciências da Religião – em 
Louvain. 
 Ocupou diversas funções na Provín-
cia do Rio, destacando-se em suas atividades 
como formador nos seminários: Professor e 
Vice-Diretor do Seminário Menor (1962); 
Vice-Diretor Congonhas (1963-1966); 1º Di-
retor CV Juiz de Fora; (1967-1970); CAVO 
- BH - Diretor (1971); Formador Spes. Foi 
Superior Provincial da Província do Rio 
durante quatro triênios (1990-1996 e 1999-
2005). 
 Além disso, atuou, por vários anos, 
como professor em instituições de ensino 
superior e prestou assessoria a diversas ins-
tituições educacionais e religiosas no Brasil 
– CNBB, CRB, SOTER – e no mundo. Foi 
reitor da Comunidade São José, em Belo 
Horizonte, e atualmente é Reitor da Comu-
nidade Nossa Senhora da Glória, em Juiz de 
Fora.

NOSSA SENHORA DO CARMO É CELEBRADA 
NA ARQUIDIOCESE

 A Igreja Católica em todo o 
mundo celebrou, no dia 16 de julho, 
Nossa Senhora do Carmo. A festa 
em honra a essa devoção de Maria é 
relacionada à Ordem Carmelita, con-
gregação fundada pelos discípulos do 
profeta Elias recordando a visão de seu 
mestre no Monte Carmelo, quando re-
conheceu numa pequena nuvem a ima-
gem da Mãe de Jesus.
 Além disso, não há como fa-
lar de Nossa Senhora do Carmo e não 
mencionar o escapulário. Foi a São Si-
mão Stock, Superior Geral da Ordem 
dos Carmelitas que, aos 16 de julho de 
1251, Maria Santíssima apareceu com 
um escapulário na mão e disse: “Rece-
be, meu filho, este escapulário da tua 
Ordem, que será o penhor do privilé-
gio que eu alcancei para ti e para todos 
os filhos do Carmo. Todo o que morrer 
com este escapulário será preservado 
do fogo eterno.”
 Na Arquidiocese de Juiz de 
Fora, o Sodalício da Ordem Tercei-
ra do Carmo (OTC)  e a Ermida São 
José e Santa Teresinha, localizada em 
Santos Dumont (MG), prepararam pro-
gramações especiais para homenagear 
esse título mariano. No entanto, devido 
à pandemia, as festividades foram me-
nores.

Ordem Terceira do Carmo

 Em Juiz de Fora, as comemo-
rações da OTC começaram no dia 10 
de julho, às 9h, na Catedral Metropo-
litana. Na Santa Missa foi celebrada a 
admissão de alguns novos irmãos, as-
sim como a profissão perpétua de ou-
tros. 
 Também foi realizado um trí-
duo, nos dias 13, 14 e 15 de julho, nas 
Missas das 12h. Já no dia dedicado à 
Nossa Senhora do Carmo, a Eucaristia 
foi celebrada às 7h, com a presença de 

irmãos e irmãs Carmelitas. 
 A Ordem Terceira do Carmo 
foi implantada na Catedral Metropoli-
tana no início dos anos 1940. Divididas 
em sodalícios, a ordem é composta de 
membros leigos que partilham da ri-
queza espiritual Carmelita.

Ermida São José e Santa 
Teresinha

 Já a Ermida São José e Santa 
Teresinha realiza uma programação es-
pecial: a “XXI Caminhada com Maria 
Santíssima na cidade de Santos Du-
mont”. A festividade, marcada para o 
dia 16 de julho, terá início às 6h, com o 
badalar festivos dos sinos. 
 Das 9h às 14h, haverá adora-
ção ao Santíssimo Sacramento, ocasião 
que rezaremos  pelo fim da pandemia. 
Logo após, em carreata, a imagem ma-
riana sairá do quartel da cidade em di-
reção à Ermida. Às 15h, será celebrada 
a Santa Missa no Rincão. Na sequên-
cia, às 17h, acontece a unção com óleo 
perfumado, liturgia das águas e banho 
penitencial. O dia será finalizado com 
a Oração do Ângelus.
  No sábado (17), dedicado às 
almas, será celebrada uma Missa na 
Capela Nossa Senhora do Carmo, às 
15h, em intenção das vítimas da Co-
vid-19. Logo após, as imagens do Se-
nhor Morto e de Nossa Senhora das 
Dores seguem em procissão para a 
parte alta da Ermida. No mesmo dia, 
acontece a inauguração do “Cemitério 
Nossa Senhora Respiro dos Cristãos”.
 Finalizando a programação 
festiva, para o dia 18 está prevista Ce-
lebração Eucarística às 15h, na Capela 
São José. Na ocasião, haverá distribui-
ção das pílulas de São Frei Galvão, pí-
lulas da Beata Nhá Chica e do Cordão 
de São José.


