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RETIRO ON-LINE COM CARDEAL TOLENTINO SUPERA EXPECTATIVAS E
 É ELOGIADO POR PARTICIPANTES

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. 

Com cartas e bilhetes, fiéis da 
paróquia São Pedro agradecem 

aos profissionais da saúde
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Rádio Catedral completa 15 
anos 
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Arquidiocese de Juiz de Fora presente em Óbidos (PA) para 
participar da Ordenação Presbiteral de Marcus Vinicius

O neossacerdote passou cerca de quatro anos na Arquidiocese de 

Juiz de Fora para cursar Teologia. Em Juiz de Fora, Padre Marcus 

conquistou muitas amizades, algumas delas viajaram para Óbidos a 

fim de celebrar este momento. Sua ordenação representa mais um 

fruto da parceria entre a Arquidiocese de Juiz de Fora e a Diocese 

de Óbidos (PA).
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Em destaque, o Cardeal José Tolentino, os padres Antônio Camilo e Roberto Marcelino, responsáveis pela mediação do Retiro On-line, e o Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira
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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

AGOSTO: MÊS DA DECISÃO
Padre Antônio Camilo de Paiva 

 A Igreja no Brasil celebra, no mês de agosto, as vocações. 
Cada vez mais está ficando claro que a opção de vida das pessoas 
deve ser guiada pela vocação. As pessoas que assim procedem têm 
mais objetividade, afeto, produção e eficiência. Ninguém suporta 
fazer o que não gosta ou algo para agradar à mãe, ao pai ou à família. 
Quando fazemos o que gostamos nos divertimos.
 Visando a ajudar as pessoas a entenderem o que é vocação, 
a Igreja dedica cada domingo a uma. Pede que os jovens conheçam 
essas possibilidades e depois façam suas escolhas para não se ar-
rependerem depois e causar sofrimentos a si mesmos e aos outros. 
Parte das angústias e depressão do tempo moderno pode ser evitada 
pela realização profissional e até amorosa, ou seja, a escolha da pes-
soa certa para o casamento.
 É preciso aprender a mergulhar em si mesmo e descobrir 
qual pode ser a nossa contribuição para o mundo. Afinal, vocação é 
chamado de Deus. É coisa que brota da alma e da intimidade com o 
Senhor e consigo mesmo. É algo pessoal que não pode ter interfe-
rência de terceiros, sejam familiares ou amigos. 
 Assim, no primeiro domingo celebramos a vocação Sacer-
dotal. Ser Padre exige dedicação e renúncia, trabalho duro com as 
emoções e pulsões, oração cotidiana e muito estudo. O Padre traba-
lha mais de 12 horas por dia. Muitos não têm nem feriado e nem Dia 
Santo. O jovem tem que saber disso!
 Toda vocação e autoconhecimento se dá no seio da família. 
Por isso, no segundo celebramos o Dia dos Pais. Ser Pai é saber ser 
Pai e Marido. Ser Pai é participar do evento criador de Deus. Ser 
Pai não é para qualquer um. É enfrentar os problemas junto com a 
família. É ser determinado e ir até o final.
 A riqueza de dons na Igreja nos permite celebrar, no tercei-
ro domingo de agosto, o Dia da Vida Consagrada: Freiras, Padres e 
Irmãos de Congregações Religiosas devem ser cidadãos do infinito. 
Podem, durante a vida, morar em vários países. Devem estar dispos-
tos a viverem em comunidades com pessoas muito diferentes. É um 
desafio e tanto! 
 Enfim, o último domingo é dos leigos e leigas. É deste 
estado de vida que partem todas as vocações da Igreja. Estes são 
colaboradores, discípulos e missionários de Cristo que atuam na 
sociedade como fermento na massa. São os ministérios, pastorais, 
associações e movimentos que dão a essência do ser Igreja: ser sal e 
luz no mundo. E os nossos catequistas são a gramática para entender 
o Evangelho.

ARCEBISPO DE JUIZ DE FORA DIVULGA AO CLERO ORIENTAÇÕES 
SOBRE OS SACRAMENTOS

 
 

 
 
 
 
 

 O Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira, divulgou, no dia 
16 de julho, um comunicado aos sacerdotes com 
orientações a respeito de questões pastorais e ad-
ministrativas. No documento são dadas indicações 
para a realização dos sacramentos nesta nova fase 
da pandemia, assim como ações de compromisso 
com os pobres. Além disso, a carta divulgou novas 

transferências de padres. 
 Na introdução da mensagem, o Pastor re-
cordou o contexto da Arquidiocese e explicou que 
sua carta é fruto de longas reflexões com conselhos 
e grupos auxiliares. No documento foi esclarecido 
como os sacramentos devem ser realizados. Expli-
cando as adaptações possíveis de cada sacramento 
especifico, Dom Gil frisou a observação contínua 
das normas de higienização e distanciamento. 
 O Arcebispo tornou a lembrar da situação 
de crise econômica, inclusive dando o exemplo 
da redução das côngruas do clero arquidiocesano, 
para, assim, pedir que o cuidado com os vulnerá-
veis seja um compromisso prioritário, assumido 
por todos. Por fim, o Pastor deixou uma mensagem 
de agradecimento ao clero por sua contribuição. 
“Gestos bonitos de compreensão e corresponsabi-
lidade exemplares têm sido observados e merecem 
nosso sincero louvor e aplauso”, escreveu.

COMISSÃO E DELEGADO PARA A OTC VISITAM 
SODALÍCIO DE JUIZ DE FORA

 No sábado anterior à festa de Nossa 
Senhora do Carmo, dia 10 de julho, o Delega-
do para a Ordem Terceira do Carmo, Frei Bruno 
Schröder, fez uma visita fraterna ao Sodalício da 
Ordem Terceira do Carmo de Juiz de Fora, jun-
tamente com Gisele Rufino e Davi Rufino, da 
Comissão Provincial para a Ordem Terceira do 
Carmo (OTC). Sediado na Catedral Metropolita-
na, o encontro foi iniciado com a celebração da 
Santa Missa, presidida pelo Padre José de An-
chieta Moura Lima, Administrador Paroquial, e 
concelebrada por Frei Bruno. 
 Ao final da Eucaristia, houve a admis-

são ao postulantado, assim como a renovação dos 
votos dos demais irmãos do sodalício. Os ritos 
foram conduzidos por Frei Bruno, no altar lateral 
dedicado à Nossa Senhora do Carmo. Ele mani-
festou sua alegria pelo encontro presencial após 
tantos meses de distanciamento, devido à pande-
mia. “É uma alegria poder estar aqui hoje para 
essa visita fraterna e também de caminhada com 
os irmãos terceiros.”
 Por ocasião da visita, também ocorre-
ram um momento de formação, no qual o carisma 
carmelitano foi ressaltado na vivência leiga, e um 
café entre os irmãos do sodalício.

DOM GIL PREGA RETIRO DO CLERO DA 
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

 
 
 

 A convite do Cardeal 
Dom Odilo Scherer, o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, foi 
o responsável pelas pregações 

do quarto Retiro do Clero da 
Arquidiocese de São Paulo. Os 
encontros, que aconteceram de 
forma virtual, foram realizados 
entre os dias 19 e 22 de julho.
 O tema refletido por 
Dom Gil foi “A espiritualidade 
do presbítero na Igreja de hoje”. 
O Arcebispo de Juiz de Fora fez 
três reflexões por dia, com a du-
ração aproximada de uma hora 
cada.

Da esquerda para a direita: Davi Rufino, Padre Anchieta, Adilceia (priora da OTC), e Frei Bruno / Foto: Site da OTC
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

I DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS
Aprendendo com nossos antepassados a receber e a repartir o pão

 Celebramos, no último dia 25 de 
julho, o primeiro Dia Mundial dos Avós 
e dos Idosos, iniciativa do nosso amado 
Papa Francisco, que sempre está com o 
coração voltado para as pessoas que mais 
necessitam de atenção. No meio da dolo-
rosa pandemia que assola o mundo há um 
ano e meio, o Sucessor de Pedro nos con-
vida a contemplar as pessoas idosas, que 
tanto têm sofrido com a Covid-19, seja no 
enfrentamento pessoal da doença, sendo 
que tantos foram colhidos pela morte; seja 
pela dor de perder entes queridos, entre os 
quais estão também netos que se foram; 
seja ainda pelo isolamento social que os 
privam dos afetos de seus familiares e 
amigos.
 Naquele dia, iniciamos também, 
na liturgia, uma série de cinco domingos 
cujas leituras do evangelho serão do ca-
pítulo VI de São João, interrompendo a 
leitura do Evangelho de São Marcos que 
vínhamos fazendo sequencialmente até o 
16º Domingo do Tempo Comum. O capí-
tulo VI de São João é um dos mais belos 
das Sagradas Escrituras e trata especifi-
camente do Pão Eucarístico e do pão da 
partilha. Tal capítulo inicia-se com a nar-

rativa da multiplicação dos pães, milagre 
estupendo de Jesus, o único narrado nos 
quatro evangelhos. Ele será básico para a 
doutrina da Sagrada Eucaristia que Jesus 
irá instituir às vésperas de sua morte. 
 A narrativa segundo São João é 
a mais longa e mais completa, possivel-
mente por ter sido concluída mais tardia-
mente a redação deste evangelho, quando 
a comunidade dos cristãos já estava mais 
experimentada e podia refletir mais pro-
fundamente sobre as ações e as palavras 
de Jesus. 
 Na verdade, o tempo é bom 
conselheiro e bom mestre de nossa vida. 
Quanto a isso, o Papa Francisco, em sua 
mensagem de instituição do Dia dos Avós 
e dos Idosos, recorda que há três pilares 
para a vida enquanto vamos nos tornando 
mais maduros: os sonhos, a memória e a 
oração. Os sonhos, próprios dos jovens, 
nunca devem ser desprezados, pois, en-
quanto se está vivo, se pode sonhar. 
 Mas será sempre importante 
para as novas gerações a memória dos 
mais velhos, pois sem os fatos recordados 
pelos idosos, mesmo que sejam experi-
ências dolorosas, nada se pode construir. 

Por fim, a oração, sem a qual é impossível 
manter a relação com Deus e dar rumo 
certo à vida. O Papa Francisco cita, mui-
to simpaticamente, o Papa Bento, idoso 
santo que continua a servir à Igreja com 
sua vida intensa de oração, afirmando: “A 
oração dos idosos pode proteger o mundo, 
ajudando-o talvez de modo mais incisivo 
do que a fadiga de tantos” (Papa Bento 
12.11.2012).       
 Assim compreendemos como a 
maturidade da comunidade joanina pôde 
entender mais intensamente o milagre da 
multiplicação dos pães e o próprio evan-
gelista, testemunha ocular dos fatos, pôde 
escrever tão precisamente. Certamente os 
relatos dos mais velhos ajudavam os mais 
novos a assimilarem sua fé e sua vida eu-
carística.
  Alguns elementos são importan-
tes neste relato. Jesus alimenta uma mul-
tidão de cerca de cinco mil homens, sem 
contar as mulheres e as crianças; portanto, 
pode-se calcular, ao menos, dez mil pes-
soas. Ele o faz multiplicando cinco pães 
e dois peixes, generosamente oferecidos 
por um menino apresentado por Santo 
André, irmão de São Pedro. A multidão 

alimentada representa o mundo, sempre 
com fome e sede de Deus. 
 A Igreja perpetua o milagre de 
Cristo, repartindo abundantemente o Pão 
Eucarístico que é, na verdade, o Corpo e 
Sangue do Senhor, nosso Redentor sem-
pre presente. O Senhor continua alimen-
tando, com seu próprio corpo, a milhões, 
quiçá bilhões de fiéis que nele creem em 
todo o mundo, através de milhares de mis-
sas que são celebradas por todas as partes.
 A Eucaristia nos ensina a repar-
tir, a ser solidários, sobretudo nos tempos 
difíceis, como é o caso da pandemia, e 
quando as pessoas experimentam exigên-
cias mais sérias, como é o caso dos avós e 
dos idosos carentes de maiores cuidados. 
O pão da palavra, da caridade, da solida-
riedade, do perdão, da amizade, e tantos 
outros tipos de pães necessários.
  A partir do milagre da Eucaris-
tia, o maior deles, segundo São Tomás 
de Aquino, repartamos os nossos pães da 
atenção e do carinho com todos, especial-
mente com nossos avós, nossos idosos, 
procurando beber deles toda a sabedoria.

ARAUTOS DO EVANGELHO INAUGURAM TORRES E LEIGA RENOVA VOTOS 
DE CONSAGRAÇÃO VIRGINAL

 Na noite do dia 16 de julho, fes-
ta de Nossa Senhora do Monte Carmelo, 
Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo de 
Juiz de Fora, presidiu Santa Missa jun-
tamente com a comunidade Arautos do 
Evangelho. Uma ocasião bastante espe-
cial em que foram inauguradas as torres 
da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, que fica dentro das dependências 
da associação.
 No local foi montado um telão, 
do lado de fora da igreja, para que de-
zenas de fiéis pudessem acompanhar os 
momentos especiais. Dentre eles, a reno-
vação dos votos de Marcela Kamiroski. 
A jovem está realizando uma caminhada 
vocacional para ser uma virgem diocesa-
na consagrada à Arquidiocese de Juiz de 
Fora. No ano passado, no mesmo dia, ela 
fez seu voto temporário à Consagração 
Virginal e deve renová-lo ao longo de três 
anos.
 Após a leitura do Evangelho, 
ocorreu o rito da renovação dos votos. 
Em entrevista, Marcela falou de sua ale-
gria com mais este passo rumo à consa-
gração definitiva em 2024 e sobre a mis-
são. “Nossa Senhora do Carmo é minha 
devoção, pois Nossa Senhora foi a pri-
meira virgem consagrada. Nós estamos 
sendo este sinal da vida consagrada, da 

vida eclesial, para também trazer mais 
vocações para a Igreja. Peço orações pela 
minha vocação.”

 Na homilia, Dom Gil contou a 
história da devoção à Nossa Senhora do 
Carmo, ou do Monte Carmelo, e lembrou 
a todos do importante significado do es-
capulário. Além disso, falou de sua satis-
fação com a obra naquela igreja, onde ele 
acompanhou todo o processo e já havia 
abençoado os sinos. “A voz dos sinos é 
a voz de Deus que nos chama à oração 
e nos ajuda a chorar, com fé, os nossos 
mortos. Também nos avisa dos perigos, 
para que possamos estar sempre protegi-
dos das insídias do demônio”, destacou.
 Segundo Dom Gil, a data foi es-
colhida pelos Arautos devido à devoção 
Mariana que eles têm. Em entrevista, ele 
comentou sobre a bela festividade. “Essa 
é uma festa muito querida dos Arautos. 
O hábito deles é, inclusive, inspirado na 

devoção carmelitana. Esse momento se 
reveste de alegria, porque nós louvamos 
a Deus e pudemos abençoar os novos 
campanários da igreja, com a colocação 
dos sinos. Uma festa muito bonita!”
 Ele também agradeceu a Deus 
pela consagração de Marcela. “Queremos 
agradecer a Deus por esse momento e 
pedimos que derrame uma bênção muito 
poderosa, por intercessão de Nossa Se-
nhora, sobre toda a Igreja”.
 A Eucaristia foi concelebrada 
pelo Provincial dos Arautos, Padre An-
tônio Guerra, EP, pelo responsável pela 
comunidade juiz-forana, Padre Sebastião 
Alves dos Santos, EP, pelos demais sa-
cerdotes da comunidade e os presbíteros 
da Paróquia São Pedro, Padre Liomar 
Rezende de Moraes e Kayo Cerqueira de 
Paiva.
 Para Padre Guerra, a ocasião foi 
a concretização de um sonho. “Um sonho 
que se torna realidade, pois, ao sermos 
aprovados pelo Papa São João Paulo II 
na audiência, ele dizia que nós devemos 
fazer o apostolado do belo, dizia que a 
beleza salvaria do mundo. Faz parte do 
carisma dos Arautos mostrar Deus em 
sua suma beleza. É o que estamos fazen-
do aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora 
através do apostolado da oração”, relatou 

ele, justificando as novas torres.
 Ao final da Missa, todos se di-
rigiram para o lado de fora e puderam 
acompanhar um vídeo com imagens de 
todo processo de instalação das torres. 
Na sequência, o Arcebispo abençoou-as e 
uma grande queima de fogos foi realizada 
para comemorar a ocasião. Encerrando o 
momento, Padre Guerra agradeceu a to-
dos, principalmente ao Arcebispo de Juiz 
de Fora por acompanhar os Arautos desde 
o início da concepção da Associação In-
ternacional de Fiéis de Direito Pontifício, 
quando ainda era Bispo Auxiliar de São 
Paulo.
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COM ORAÇÕES E PREGAÇÕES VIRTUAIS, RETIRO PARA PRESBÍTEROS ENVOLVE MILHARES DE 

PARTICIPANTES DE TODO O BRASIL

 Há cerca de cinco meses, a Ar-
quidiocese de Juiz de Fora se uniu ao Re-
gional Leste 2 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) para organi-
zar um evento sem precedentes na história 
da Igreja do Brasil, quiçá do mundo: um 
retiro espiritual on-line que contaria com 
a participação de um pregador de peso, o 
Cardeal José Tolentino de Mendonça, Ar-
quivista do Arquivo Secreto do Vaticano 
e Bibliotecário da Biblioteca Apostólica 
Vaticana.
 O retiro, idealizado ainda em 
2020 pelo Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
tomou proporções nacionais e, nos primei-
ros dias de agosto, contou com a participa-
ção de cerca de 1.300 ministros ordena-
dos, contando bispos, padres e diáconos. 
Entre os dias 2 e 6, além de assistirem às 
reflexões propostas pelo Cardeal, os ins-
critos fizeram juntos a meditação diária do 
terço e as orações da Liturgia das Horas, 
desde o Ofício das Leituras e as Laudes, 
pela manhã, passando pela Hora Sexta, 
as Vésperas e as Completas. As orações 
foram transmitidas ao vivo diretamente 
da Catedral de Juiz de Fora, com geração 
de imagens da WebTV “A Voz Católica”. 
Da principal igreja da Arquidiocese, Dom 
Gil presidiu missas todos os dias às 19h, 

horário em que os sacerdotes participan-
tes foram convidados a celebrar de forma 
individual ou em comunidade.   
 O tema abordado pelo Cardeal 
José Tolentino de Mendonça foi “A vida e 
a espiritualidade do presbítero em tempos 
de pandemia e pós-pandemia”. Falando 
ao vivo diretamente de Portugal, ele co-
meçou a aprofundar o assunto no segundo 
dia de Retiro, a partir de quando teve três 
colocações diárias, pela manhã, à tarde e à 
noite. Dom Gil Antônio Moreira resumiu 
as palavras do Cardeal, que falou princi-
palmente das crises existenciais que os pa-
dres podem sofrer, sobretudo no contexto 
da Covid-19. “Ajudaram-nos a entender 
momentos de crise, mostrando que a crise 
existe no mundo inteiro e em todas as pes-
soas, inclusive nas pessoas bíblicas. Mas o 
importante não é a crise, e sim como sair 
dela, como superá-la, e ele nos deu o reca-
do, lembrando-nos que a força para sair de 
qualquer problema é a fé, a confiança total 
em Deus.”
 “A fé é um caminho de confian-
ça, não uma instalação automática numa 
certeza ou numa estabilidade. Isso é im-
portante na nossa vida de padres, porque 
facilmente nós deixamos que o piloto au-
tomático conduza a nossa vida. A vida es-
piritual faz-nos sempre a nós, presbíteros, 

caminhar no aberto da história, e é nesse 
aberto, com essa confiança, que nós temos 
que trilhar”, disse Cardeal Tolentino em 
uma de suas pregações.
 Toda a parte litúrgica do Retiro 
foi realizada da Catedral Metropolitana, 
sob a coordenação de equipes de sacerdo-
tes do Clero juiz-forano. Um deles foi o 
Padre Pierre Maurício de Almeida Canta-
rino, que falou sobre a importância desse 
tempo de reflexão e reabastecimento da fé 
proporcionado pelo Retiro Espiritual. “O 
Cardeal Tolentino dizia da possibilida-
de de, nesse tempo de crise e pandemia, 
a gente ser capaz de encontrar mais com 
o Senhor. E o retiro é exatamente isto: é 
o tempo que a gente se dispõe para estar 
com o Senhor, reabastecendo a nossa for-
ça para, no final, podermos servir muito 
melhor à nossa comunidade. Esse tempo 
do retiro nos edifica, nos engrandece.”
 A cada noite foi proposta uma 
atividade diferente. A terça-feira (3) foi 
marcada pela Celebração Penitencial e na 
quarta (4), quando foi celebrado São João 
Maria Vianney, padroeiro dos Presbíteros, 
realizou-se um ato de louvor a São José. 
Na quinta-feira (5) aconteceu a Adoração 
Eucarística. O Retiro On-line dos Presbí-
teros foi encerrado na manhã do dia 6 de 
agosto, com a oração da Hora Média. 

 Depois de ouvir pela última vez 
as palavras do Cardeal, o Representante 
dos Presbíteros juiz-foranos, Padre Emer-
son Braz de Assis, fez um balanço da se-
mana. “Estamos agradecidos a Deus pela 
oportunidade de sermos conduzidos pelo 
Espírito Santo nessa semana e orientados 
pelo cardeal, poeta e literato José Tolen-
tino de Mendonça, que sem dúvida é um 
dom para a Igreja pela cultura, pela sen-
sibilidade e pela profundidade espiritual. 
Escutamos, esses dias, sobre as crises que 
também nos atravessam, às quais deve-
mos encarar com o olhar do Evangelho, 
diz ele. Evangelho este que também nos 
coloca em crise, nos preparando para um 
novo recomeço, para uma nova primave-
ra, para um momento novo que podemos 
iniciar dentro de nós”, observou o sacer-
dote.
 As meditações de Dom José To-
lentino ficaram disponíveis aos inscritos 
por mais alguns dias, após o evento, para 
revisão do conteúdo. Já os textos ofereci-
dos por ele para as meditações pessoais 
serão, em um futuro próximo, organizados 
em um livro, a pedido dos organizadores e 
dos participantes do Retiro.

MISSA CAMPAL RECORDA 38 ANOS DA OBRA DOS PEQUENINOS DE JESUS

 Na manhã do dia 16 de julho, o Ar-
cebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom 
Gil Antônio Moreira, presidiu Missa em ação 
de graças pelos 38 anos da Obra dos Peque-
ninos de Jesus. A Celebração, que aconteceu 
na rua - onde o distanciamento social pôde ser 
respeitado -, contou com a participação de fun-
cionários, voluntários e assistidos pela Funda-

ção Maria Mãe, mantenedora da obra. 
 Os diáconos permanentes Hélio Ro-
drigues de Oliveira - atual Diretor-Presidente 
da Fundação - e Waldeci Rodrigues da Silva 
- membro do Conselho Fiscal - serviram ao 
Altar. “Nós estamos, neste momento, rezan-
do pela nova diretoria, composta para levar à 
frente esta obra tão querida pelo nosso cora-
ção, qual seja o atendimento aos pobres mais 
pobres da cidade, que são os moradores de 
rua. Quero pedir à Nossa Senhora que dê uma 
bênção muito especial àqueles que estão assu-
mindo essa nova tarefa, e também agradeça, 
do céu, à Vanessa Farnezi, Diretora-Presidente 
anterior, e à sua equipe, que trabalharam aqui 
durante 12 anos como coordenadores desta 
obra”, disse Dom Gil.
 O Arcebispo ainda recordou o fato de 

que a instituição é consagrada à Mãe do Car-
melo. “Nossa Senhora do Carmo nos ensina a 
olhar para o alto, onde está Deus, e entregar 
o nosso coração a Ele, para que d’Ele venha 
a força, a fim de que nós possamos trabalhar 
pelos nossos irmãos e crescer na solidariedade 
e na caridade.”
 A nova diretoria assumiu a gestão 
da Fundação Maria Mãe no dia 14 de janeiro 
deste ano, com o desafio de dar continuidade 
ao trabalho social com as limitações impos-
tas pela pandemia. “A população em situação 
de rua se viu abandonada até pelo espaço que 
eles tinham. Eles se viram um pouco sem casa, 
uma vez que são atendidos no portão para 
não adentrarem o recinto e aglomerarem-se”, 
contou Diácono Hélio. Ele também aprovei-
tou para agradecer à antiga diretoria e àqueles 

que ajudam no dia a dia da obra social. “Neste 
momento em que nós estamos completando 
38 anos da fundação da Obra dos Pequeninos 
de Jesus, iniciada no dia de Nossa Senhora 
do Carmo, em 1983, nós aproveitamos para 
agradecer a todos os voluntários, aos doadores 
que mantêm essa obra e a todos aqueles que 
contribuem por meio de orações.” O Diretor-
-Presidente ainda pontuou sobre a importância 
da assistência espiritual para as pessoas em si-
tuação de rua. “Muitos se encontram desespe-
rançados. Eles precisam acreditar em alguma 
coisa, precisam de um ideal à frente. Eu peço 
a todos que rezem por toda essa população em 
situação de vulnerabilidade social”, finalizou.
Após a Santa Missa, foi servido um café espe-
cial aos assistidos pela Obra dos Pequeninos 
de Jesus em lembrança ao 38º aniversário.

Sob a proteção de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, orações são realizadas ao vivo da Catedral de Juiz de Fora
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COM PASSAGEM PELA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA, PADRE MARCUS VINÍCIUS É
 ORDENADO EM ÓBIDOS (PA)

 
 O dia 16 de julho, quando a 
Igreja celebrou Nossa Senhora do Car-
mo, foi marcado pela Ordenação Pres-
biteral de Marcus Vinicius Fernandes da 
Silva. O jovem, oriundo da Diocese de 
Óbidos (PA), passou cerca de quatro anos 
na Arquidiocese de Juiz de Fora para cur-
sar Teologia.
 A Ordenação foi realizada na 
Catedral Sant’Ana, na cidade de Óbidos, 
com transmissão ao vivo pelo Facebook 
daquela Igreja Particular. A cerimônia, 
que esteve dentro do contexto da festa 
da padroeira local, contou com a presen-

ça dos padres Alex Francisco da Silva 
e Ronny Moreira de Oliveira. Os neos-
sacerdotes juiz-foranos completaram a 
trajetória vocacional seminarística junto 
com Marcus Vinicius. Também estiveram 
presentes os padres Leonardo Loures e 
Rodney Henriques, além do seminarista 
Rafael Nascimento.
 Em entrevista ao site da Arqui-
diocese de Juiz de Fora às vésperas da 
Ordenação, o neossacerdote resumiu com 
a palavra “gratidão” o tempo que passou 
em terras mineiras. “Tenho um carinho 
imenso pela Arquidiocese de Juiz de 
Fora. Foi aí que eu concluí esses últimos 
anos de estudo e de preparação rumo à 
Ordenação Presbiteral. Sou imensamente 
grato a Dom Gil por ter aberto as portas 
da sua Igreja, aos amigos seminaristas e 
a todas as comunidades por onde passei, 
pelo carinho, pelo acolhimento e por me 
ensinarem um pouco daquilo que é ser 
padre”, afirmou. “Esse intercâmbio é 
muito interessante e muito enriquecedor. 

A troca de contexto, de mentalidade pas-
toral”, completou.
 Outro termo que esteve muito 
presente na trajetória vocacional do jo-
vem obidense foi “acolhimento”. Isso 
porque, antes de vir para Juiz de Fora, ele 
passou dois anos (2015 e 2016) na Dio-
cese de Würzburg, na Alemanha, e outros 
três em Santarém (PA), onde cursou Filo-
sofia no Seminário São Pio X. “O que me 
marcou nesse caminho foi de ser muito 
acolhido e de sempre ser o estrangeiro. 
A formação ter sido em terras e contex-
tos diferentes foi uma experiência muito 
marcante; senti-me como o povo de Is-
rael, peregrinando para um lado, peregri-
nando para o outro, mas sempre muito 
bem acolhido por onde passei. Com a 
graça de Deus, tive grandes experiências, 
grandes amizades.”
 O lema escolhido para inspi-
rar seu sacerdócio foi “A ti, meu Deus, 
elevo meu coração”, trecho de uma co-
nhecida canção. “Essa música sempre 

me acompanhou no tempo de Seminário. 
Ela é uma forma também de nos levar a 
Deus, de nos levar à intimidade com Ele. 
Eu considero o coração como a fonte dos 
nossos sentimentos e pensamentos, onde 
tudo do nosso ser passa; por isso, elevar 
o coração a Deus significa pertença e 
também ajudar as outras pessoas a elevar 
seus corações a Ele, a buscar Sua presen-
ça e com Ele ter intimidade”, finalizou.
 A primeira Missa presidida por 
Padre Marcus Vinícius foi no dia 17 de 
julho, na Comunidade Nossa Senhora de 
Fátima, em Óbidos, onde deu os primei-
ros passos de sua caminhada vocacional.

CRIADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA, PROGRAMA DE ENTREVISTAS 
PAROQUIAL COMEMORA UM ANO

 No último dia 25 de julho, o programa “Fala 
Juventude”, da Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, 
completou um ano. A atração semanal, criada no contex-
to da pandemia e transmitida pelo YouTube, chegou à 47ª 
edição às vésperas do seu aniversário, quando o assunto 
abordado foi justamente o feito.
 O programa foi uma iniciativa do Administra-
dor Paroquial, Padre João Francisco Batista da Silva, 
cuja pretensão inicial era fazer uma única live sobre saú-
de mental. Ele apresentou a proposta ao grupo ‘Jovens + 
de Deus’. “No contexto da pandemia, eu procurei a co-
ordenadora, Amanda, para falar da possibilidade de criar 
alguma atividade para a juventude, sendo realizada atra-
vés da internet. Dei a eles a ideia de fazer um programa 
que fosse transmitido pelas redes sociais da paróquia e 
eles idealizaram este programa que tem feito muito bem 
à toda a juventude.”
 “Como o retorno dessa primeira entrevista foi 
muito bom, nós decidimos continuar com a programa-
ção. A partir desse dia, começamos a fazer nossa reunião 
de pauta todas as quartas para decidirmos os temas e con-
feccionarmos as perguntas”, conta Gabriela Carminate 
Silva de Paula, que, junto com Paloma Garcia de Paula 
Santos, está à frente da atração. As duas são as responsá-
veis por todas as decisões, desde o tema a ser abordado 
até a divulgação nas redes sociais. No dia da entrevista, 
elas ainda contam com a ajuda da mãe de Gabriela, Ce-
leide, que fica nos bastidores, avaliando a transmissão.
 Nas edições do programa já foram abordados 
assuntos da área da saúde, composição musical, fotogra-
fia, cinema brasileiro e contação de histórias. Os tópicos 
religiosos também ganham espaço regularmente. “Fala-
mos sobre a vida dos santos da nossa Igreja, sem contar a 
Novena de Natal em Família 2020 e a Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica 2021. Abordamos também sobre o 

empreendedorismo e conhecemos alguns dos movimen-
tos que estão presentes na nossa Arquidiocese”, pontua 
Gabriela. Ela fala sobre a forma com que são escolhidas 
as temáticas. “Os temas são definidos através de assuntos 
que estão em voga, assuntos que achamos interessantes, 
datas que serão comemoradas naquele mês, vida de san-
tos conhecidos e menos conhecidos pela nossa comuni-
dade.”
 Depois de um ano de muito trabalho, a avalia-
ção feita pela jovem é positiva. “O ‘Fala Juventude’ é 
um programa muito reconhecido entre nossos paroquia-
nos. Por estarmos na paróquia desde pequenas, todos nos 
conhecem e admiram nossa coragem e empenho. Nós 
ficamos muito felizes e gratas pelo reconhecimento, sa-
bemos de todas as dificuldades que acontecem no meio 
do caminho e que na hora da entrevista ninguém percebe. 
Nossa avaliação interna é de que os programas evangeli-
zam cada dia mais.”
 “Peço a Deus que continue abençoando os nos-
sos jovens; que possa abençoar o grupo ‘Jovens + de 
Deus’ neste momento com menos atividades, mas com a 
juventude sempre presente na paróquia realizando diver-
sas atividades de evangelização. Muito obrigado também 
a todos os padres, seminaristas, leigos e profissionais de 
diversas áreas que aceitaram e aceitarão o convite para 
dar entrevistas. E que Deus possa continuar iluminan-
do a mente de todos, de modo especial da Gabriela, que 
apresenta, organiza e dinamiza esse programa, para que 
ela possa continuar realizando essa missão tão bonita e 
importante”, ressalta Padre João Francisco.
 O “Fala Juventude” acontece todos os sábados, 
às 16h, no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora 
Mãe de Deus.

PARÓQUIA DE SANTANA DO 
GARAMBÉU CRIA NOVO CANAL DE 

COMUNICAÇÃO

 Em preparação para a festa da padroeira, 
a Paróquia Santa Ana, da cidade de Santana do Ga-
rambéu (MG), criou um canal no YouTube, intitula-
do “WebTV Sant’Ana”. O novo meio vem ampliar a 
comunicação com os fiéis, já que, segundo o Pároco 
local, Padre José Crispim Filho, nem todos os paro-
quianos têm acesso ao Facebook.
 O YouTube é a maior rede social de vídeos 
do mundo. Nesta plataforma, é necessário ter ao me-
nos mil pessoas inscritas no canal para que conteú-
dos ao vivo sejam transmitidos através do celular. 
Em vista disso, a comunidade pede que os paroquia-
nos e amigos se inscrevam.
 “No canal serão disponibilizados conteú-
dos voltados para os fiéis. Futuramente iremos ali-
nhar as transmissões das missas, que hoje são feitas 
pelo Facebook. Postaremos vídeos e anunciaremos 
assuntos referentes à Igreja. Queremos sempre in-
vestir para o bem de todos”, contou Padre Crispim.

Conheça o canal

 Uma forma de apoiar as paróquias em seus 
trabalhos é se inscrever em seus canais. Além disso, 
é uma oportunidade de conhecer suas atividades e 
celebrar a fé em unidade com outras comunidades. 
É possível encontrar o canal da paróquia de Santana 
do Garambéu buscando por “WebTv Sant’Ana”.

Logo do principal meio de evangelização jovem da paróquia durante a pandemia
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POSSES DE PADRES ACONTECEM NA ARQUIDIOCESE

 No final de julho, o Arcebispo de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
divulgou novas posses e apresentações de 
padres em paróquias da Arquidiocese. A 
maioria das mudanças ocorreram em pa-
róquias do interior. Como já explicou o 
Pastor arquidiocesano em outros momen-
tos, no ideal da sinodalidade, as mudanças 
acontecem para o atendimento das paró-
quias e de outros setores da vida pastoral. 
Dentre os anúncios, Dom Gil agradeceu 
ao Padre Luciano Bonato por seu serviço. 
“Sirvo-me da ocasião para agradecer ao 
Padre Luciano seu longo e bom trabalho 
pastoral, tornando-se agora emérito por 
ter completado 75 anos de idade em 8 de 
abril passado”, escreveu.
 Os primeiros finais de semana 
de agosto foram marcados por posses. 
No dia 1º, na cidade de Chiador (MG), 
o Padre Kayo Cerqueira de Paiva foi 

empossado Administrador Paroquial da 
Paróquia Santo Antônio. A data foi espe-
cial também para a Paróquia Santa Ana, 
de Santana do Deserto (MG), pois elas se 
tornaram oficialmente Paróquias-Irmãs. 
As paróquias serão conduzidas pelos Pa-
dres Kayo Cerqueira e Jorge Luis Duarte 
de forma a caminharem juntas.
 Em entrevista, o Pároco de San-
ta Ana e agora Vigário da paróquia de 
Chiador, Padre Jorge, comentou sobre o 
projeto Igrejas-Irmãs. “Grande projeto da 
nossa Arquidiocese lembrando o nosso 
Sínodo, que nos pede unidade, essa Igreja 
que vai se fortificando de uma forma di-
ferente: com paróquias-irmãs. Vamos res-
pondendo ao chamado da nossa Igreja.”.
 No dia 7 de agosto foi a vez de 
a Paróquia Nossa Senhora das Dores, do 
Distrito de Dores do Paraibuna, em San-
tos Dumont (MG), receber seu novo Pá-

roco. Com celebração presidida por Dom 
Gil, Padre Sebastião Cândido de Carvalho 
tomou posse. No dia seguinte, o sacerdote 
foi apresentado na Paróquia São Miguel e 
Almas, de Santos Dumont, onde exercerá 
a função de Vigário Paroquial.
 A última apresentação do mês 
aconteceu no dia 8. O Padre Farne Luiz 
Delgado de Almeida foi acolhido como 
Vigário Paroquial da Paróquia Sagrada 
Família, de São João Nepomuceno (MG). 
A partir do início de setembro, a paróquia 
se unirá à Paróquia Santíssima Trindade, 
de Descoberto (MG), através do projeto 
Igrejas-Irmãs. Os dois padres, Farne e Nei 
Ângelo, trabalharão servindo às duas pa-
róquias. A celebração de posse e apresen-
tação dos sacerdotes está marcada para o 
dia 3 de setembro, na cidade de Descober-
to. 

PRÓXIMAS POSSES

Dia 3 de setembro (Sexta-feira), às 19h

Pe. Farne Luiz Delgado de Almei-
da – Pároco da Paróquia Santís-
sima Trindade (Descoberto/MG) 
Pe. Nei Ângelo Furtado Moura - Vigário 
Paroquial da Paróquia Santíssima Trinda-
de (Descoberto/MG)

Dia 5 de setembro (Domingo), às 8h

Pe. Alessandro de Melo – Pároco da Pa-
róquia Santíssimo Redentor (Bairro Bor-
boleta)

Dia 5 de setembro (Domingo), às 18h

Padre Luis Antônio Baldi Fávero - Admi-
nistrador da Quase-Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida (Bairro Granjas Betânia)

RÁDIO CATEDRAL FM COMPLETA 15 ANOS DE FUNDAÇÃO

  

 

 No dia 15 de julho, a Rádio Cate-
dral FM completou 15 anos de fundação. 
Criada em 2006, a 102.3 FM tem uma 
proposta inovadora ao aliar informação, 
evangelização e boa música. A emissora 
prioriza ainda aspectos como ética e res-
ponsabilidade social.
 Fundada por Dom Eurico dos 
Santos Veloso, Arcebispo na época de sua 
criação, a rádio é um veículo da Fundação 
Dom Justino José de Santana. Atualmen-
te, o presidente é o Arcebispo Metropo-
litano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio 
Moreira.

História

 O diretor da Rádio Catedral, Pa-
dre Antônio Camilo de Paiva, esteve pre-
sente no período da criação e montagem 
do veículo de evangelização. O sacerdote 
relatou que a principal dificuldade neste 

começo era o alcance da Rádio, aliado à 
parte financeira.
 Apesar dos 15 anos completados, 
a ideia de se formar uma rádio arquidio-
cesana é mais antiga. Padre Camilo con-
tou a história por trás desse processo. “A 
ideia de formar uma rádio vem desde o 
período de Dom Juvenal Roriz, quando 
ocorreu uma formação com a presença do 
Padre Antônio Cesar Moreira, ex-diretor 
da Rádio Aparecida, que veio falar sobre 
a importância do rádio. Depois tivemos, 
no tempo de Dom Clóvis, uma formação 
do clero com a presença do saudoso Mon-
senhor Arnaldo Beltrami, da Arquidiocese 
de São Paulo, em que falou-se da força do 
rádio.”
 Após 12 anos operando com uma 
potência reduzida, apenas 70 KW (kilo-
watts), abrangendo somente Juiz de Fora, 
a Rádio conquistou, em fevereiro de 2018, 
o tão sonhado aumento no alcance de sua 
transmissão. Concedido pela Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel), a 
potência passou para 1000 KW, abrangen-
do um raio de 30 cidades e um público es-
timado de mais de um milhão de pessoas 
na Zona da Mata, sem contar com o sinal 
ocasional que pode chegar a 145 cidades 
de Minas e Rio de Janeiro.

Amigo-Colaborador e Apoio Cultural

 Para a sua manutenção, a Rádio 

Catedral conta com os projetos Apoio 
Cultural e o Amigo-Colaborador. Fernan-
do Tadeu de Sá, da cidade de Santos Du-
mont (MG), é um desses apoiadores. “Sou 
assíduo ouvinte da Rádio, que é uma ben-
ção para o povo da Arquidiocese de Juiz 
de Fora. A Rádio Catedral, além de prestar 
um serviço para a Igreja, é colaboradora 
na construção no reino de Deus. Eu sou 
amigo-colaborador desde que eu conheci 
a Rádio.”
 O Apoio Cultural é igualmente 
fundamental. Ele é realizado por parte de 
empresas e empreendimentos que, atra-
vés de divulgação, entendem e colaboram 
com a evangelização. Segundo Padre Ca-
milo, ambos os projetos são importantes 
para a manutenção da Rádio Catedral no 
ar, evangelizando por meio de boas práti-
cas. 

Objetivos e Futuro

 Entre os objetivos da Rádio Ca-
tedral, em primeiro lugar está a evangeli-
zação. “Informar a verdade. O objetivo é 
educar as pessoas para o bem, oferecendo 
uma educação ecológica, moral, religiosa, 
acadêmica. Também temos o cuidado de 
que as nossas reportagens e as músicas se-
jam tocadas de modo a ajudar as pessoas 
nessa compreensão. É formar o cristão au-
têntico e o cidadão consciente”, explicou 
Padre Camilo. 

 Ainda segundo o Diretor, outro 
grande objetivo da 102.3 FM é entrar na 
alma humana e garimpar aquilo que cada 
um tem de melhor. Isso pôde ser observa-
do durante a pandemia, pois foram recebi-
dos muitos relatos sobre a ajuda dada ao 
povo, através dos programas, em momen-
tos de angústia. “Todo o vasto campo da 
Teologia se insere dentro da Rádio: a lei-
tura orante da Bíblia, a liturgia do dia, as 
entrevistas que fazemos com o pessoal da 
área da saúde... isso tudo leva as pessoas 
a uma segurança e é este nosso objetivo: 
abençoar, edificar e fazer com que o povo 
de Deus possa cada vez mais crescer no 
amor, na comunhão, na ternura”, apontou. 
 O Arcebispo de Juiz de Fora e 
presidente da fundação mantenedora da 
Rádio Catedral, Dom Gil Antônio Mo-
reira, falou sobre o seu crescimento e o 
importante trabalho de evangelização. 
“São 15 anos de trabalhos em favor da 
evangelização, do bem comum. Ela vem 
crescendo bastante e leva a todos o que 
todos precisam: uma palavra de união, de 
fraternidade, de caridade. Quero parabe-
nizar todos aqueles que nos ajudam, que 
trabalham na Rádio. Celebremos ações de 
graças.”
 Para o futuro, o plano segue sen-
do a expansão, a melhoria do sinal e da 
potência, sempre com o apoio dos colabo-
radores e parceiros. A intenção é, assim, 
melhorar a qualidade nos anos que vêm 
pela frente.

Momento da renovação das promessas realizadas no dia da ordenação presbiteral /Foto: Pascom Paróquia São Miguel e Almas
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Papa Francisco:
Mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Mundial

de Oração pelas vocações

Queridos irmãos e irmãs!

 No dia 8 de dezembro passado, 
teve início o Ano especial dedicado a São 
José, por ocasião do 150º aniversário da 
declaração dele como Padroeiro da Igre-
ja universal (cf. Decreto da Penitenciaria 
Apostólica, 8 de dezembro de 2020). Da 
parte minha, escrevi a carta apostólica Pa-
tris corde, com o objetivo de «aumentar 
o amor por este grande Santo» (concl.). 
Trata-se realmente duma figura extraor-
dinária e, ao mesmo tempo, «tão próxima 
da condição humana de cada um de nós» 
(introd.). São José não sobressaía, não es-
tava dotado de particulares carismas, não 
se apresentava especial aos olhos de quem 
se cruzava com ele. Não era famoso, nem 
se fazia notar: dele, os Evangelhos não 
transcrevem uma palavra sequer. Contu-
do, através da sua vida normal, realizou 
algo de extraordinário aos olhos de Deus.
 Deus vê o coração (cf. 1 Sam 16, 
7) e, em São José, reconheceu um coração 
de pai, capaz de dar e gerar vida no dia a 
dia. É isto mesmo que as vocações tendem 
a fazer: gerar e regenerar vidas todos os 
dias. O Senhor deseja moldar corações de 
pais, corações de mães: corações abertos, 
capazes de grandes ímpetos, generosos 
na doação, compassivos para consolar as 
angústias e firmes para fortalecer as espe-
ranças. Disto mesmo têm necessidade o 
sacerdócio e a vida consagrada, particu-
larmente nos dias de hoje, nestes tempos 
marcados por fragilidades e tribulações 
devidas também à pandemia que tem sus-
citado incertezas e medos sobre o futu-
ro e o próprio sentido da vida. São José 

vem em nossa ajuda com a sua mansidão, 
como Santo ao pé da porta; simultanea-
mente pode, com o seu forte testemunho, 
guiar-nos no caminho.
 A vida de São José sugere-
-nos três palavras-chave para a vocação 
de cada um. A primeira é sonho. [...] se 
pedíssemos às pessoas para traduzirem 
numa só palavra o sonho da sua vida, não 
seria difícil imaginar a resposta: «amor». 
É o amor que dá sentido à vida, porque 
revela o seu mistério. Pois só se tem a vida 
que se dá, só se possui de verdade a vida 
que se doa plenamente. A este propósito, 
muito nos tem a dizer São José, pois, atra-
vés dos sonhos que Deus lhe inspirou, fez 
da sua existência um dom.
 [...] Na realidade, os sonhos in-
troduziram José em aventuras que nunca 
teria imaginado. [...] Assim acontece na 
vocação: a chamada divina impele sem-
pre a sair, a dar-se, a ir mais além. Não 
há fé sem risco. Só abandonando-se con-
fiadamente à graça, deixando de lado os 
próprios programas e comodidades, é que 
se diz verdadeiramente «sim» a Deus. [...] 
Que ele ajude a todos, sobretudo aos jo-
vens em discernimento, a realizar os so-
nhos que Deus tem para cada um; inspire 
a corajosa intrepidez de dizer «sim» ao 
Senhor, que sempre surpreende e nunca 
desilude!
 Uma segunda palavra marca o 
itinerário de São José e da vocação: ser-
viço. Dos Evangelhos, resulta como ele 
viveu em tudo para os outros e nunca 
para si mesmo. O Povo santo de Deus 
chama-lhe castíssimo esposo, desvendan-
do assim a sua capacidade de amar sem 

nada reservar para si próprio. Libertando 
o amor de qualquer posse, abriu-se real-
mente a um serviço ainda mais fecundo: o 
seu cuidado amoroso atravessou as gera-
ções, a sua custódia solícita tornou-o pa-
trono da Igreja. [...] Contudo o seu serviço 
e os seus sacrifícios só foram possíveis, 
porque sustentados por um amor maior: 
«Toda a verdadeira vocação nasce do dom 
de si mesmo, que é a maturação do sim-
ples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na 
vida consagrada, requer-se este gênero de 
maturidade. Quando uma vocação matri-
monial, celibatária ou virginal não chega à 
maturação do dom de si mesmo, detendo-
-se apenas na lógica do sacrifício, então, 
em vez de significar a beleza e a alegria do 
amor, corre o risco de exprimir infelicida-
de, tristeza e frustração» (Carta ap. Patris 
corde, 7).
 [...] Por isso gosto de pensar em 
São José, guardião de Jesus e da Igreja, 
como guardião das vocações. Com efeito, 
da própria disponibilidade em servir, deri-
va o seu cuidado em guardar. «Levantou-
-se de noite, tomou o menino e sua mãe» 
(Mt 2, 14): refere o Evangelho, indicando 
a sua disponibilidade e dedicação à fa-
mília. Não perdeu tempo a cismar sobre 
o que estava errado, para não o subtrair 
a quem lhe estava confiado. Este cuidado 
atento e solícito é o sinal duma vocação 
realizada. É o testemunho duma vida to-
cada pelo amor de Deus. [...]
 Além da chamada de Deus – que 
realiza os nossos sonhos maiores – e da 
nossa resposta – que se concretiza no ser-
viço pronto e no cuidado carinhoso –, há 
um terceiro aspeto que atravessa a vida de 

São José e a vocação cristã, cadenciando 
o seu dia a dia: a fidelidade. José é o «ho-
mem justo» (Mt 1, 19) que, no trabalho 
silencioso de cada dia, persevera na ade-
são a Deus e aos seus desígnios. Num mo-
mento particularmente difícil, detém-se 
«a pensar» em tudo (cf. Mt 1, 20). Medita, 
pondera: não se deixa dominar pela pres-
sa, não cede à tentação de tomar decisões 
precipitadas, não segue o instinto nem se 
cinge àquele instante. Tudo repassa com 
paciência. [...] Porque a vocação, como a 
vida, só amadurece através da fidelidade 
de cada dia.
 Como se alimenta esta fidelida-
de? À luz da fidelidade de Deus. As pri-
meiras palavras recebidas em sonho por 
São José foram o convite a não ter medo, 
porque Deus é fiel às suas promessas: 
«José, filho de Davi, não temas» (Mt 1, 
20). Não temas: são estas as palavras que 
o Senhor dirige também a ti, querida irmã, 
e a ti, querido irmão, quando, por entre in-
certezas e hesitações, sentes como inadi-
ável o desejo de Lhe doar a vida. São as 
palavras que te repete quando no lugar 
onde estás, talvez no meio de dificuldades 
e incompreensões, te esforças por seguir 
diariamente a sua vontade. São as pala-
vras que descobres quando, ao longo do 
itinerário da chamada, retornas ao primei-
ro amor. São as palavras que, como um 
refrão, acompanham quem diz sim a Deus 
com a vida como São José: na fidelidade 
de cada dia. [...]

 
Roma, São João de Latrão, 19 de março de 

2021, Solenidade de São José.

FORMAÇÃO ON-LINE SOBRE COMUNICAÇÃO ARQUIDIOCESANA ABRE CAMINHO PARA
 SEGUNDA FASE DO SÍNODO

 
 Nos dias 21 e 22 de julho, a Arquidiocese de 
Juiz de Fora promoveu duas lives arquidiocesanas sobre 
“Redes de Comunicações”. A formação, promovida pela 
Comissão Ampliada do II Sínodo, foi dividida em duas 
noites por se tratar de um tema bastante abrangente. 
 Missionários sinodais e agentes da Pascom as-
sistiram a palestras sobre a importância da Comunica-
ção na Igreja, a espiritualidade do comunicador católico 
e o aumento da importância das redes sociais, além da 

estrutura e do caminho da Pastoral da Comunicação em 
nossa Igreja Particular. Esses temas foram abordados 
pelo Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, pelo Vigário Episcopal para Educação, 
Comunicação e Cultura, Padre Antônio Camilo de Paiva, 
e pelos jornalistas Sérgio Rodrigues, Silvia Carvalho e 
Ana Maria Roberto. 
 Já os profissionais de comunicação contratados 
pela Arquidiocese fizeram explanações sobre a história e 
o trabalho desenvolvido por cada veículo arquidiocesa-
no: Assessoria de Comunicação, Rádio Catedral e Web-
TV “A Voz Católica”. O Jornal Folha Missionária foi tó-
pico de nova fala de Padre Antônio Camilo. O Secretário 
do II Sínodo, Padre Vanderlei Santos de Sousa, CSSR, 
foi o responsável por mediar as apresentações, enquanto 
o Secretário-Executivo de Pastoral, Padre Everaldo José 
Sales Borges, e o seminarista Rafael Nascimento condu-
ziram as orações.
 Na acolhida aos espectadores no primeiro dia de 
evento on-line, Dom Gil ressaltou a importância daquela 
discussão para a segunda fase do II Sínodo Arquidioce-

sano, prevista para iniciar em 31 de outubro. “Esta live se 
reveste de grande importância para nós, porque a comu-
nicação neste momento pandêmico, neste momento do 
mundo, tem uma significação muito especial. É algo sem 
o qual nós não podemos trabalhar, não podemos exercer 
o nosso ministério, não podemos celebrar e transmitir a 
nossa fé. A comunicação é tudo, e esses novos instru-
mentos da comunicação são importantíssimos para isso.”
 A avaliação daqueles que acompanharam a for-
mação virtual foi extremamente positiva. “Uma live com 
muito aprendizado e mostrando o quanto é importante 
a comunicação”, disse Lucinha Alvim, pelo Facebook. 
Acompanhando pelo YouTube, Luciana Odila, por sua 
vez, parabenizou todos os envolvidos. “Parabéns e obri-
gada a todos os sábios mensageiros, que, por esta live, 
nos levaram a refletir mais profundamente o momento 
que ora vivemos e suas necessárias mudanças. Muito 
bom! Aplausos.”
 Os dois dias da live “Redes de Comunicações” 
estão disponíveis na íntegra no YouTube e no Facebook 
da Arquidiocese de Juiz de Fora.
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Homenagem Especial  Dom Cleocir Bonetti Dom Cleocir Bonetti
Nomeado novo Bispo de Caçador (SC)

 Monsenhor Cleocir nasceu em 7 de agosto de 1972, 

em São Valentim (RS). Filho de Gilso Bonetti e Terezinha 

Matiaevicz Bonetti, ingressou no Seminário Nossa Senhora 

de Fátima, em Erechim (RS), para fazer sua formação prope-

dêutica.

 Foi ordenado diácono em janeiro de 1998, na Comu-

nidade Nossa Senhora da Saúde-Vista Alegre, em São Valen-

tim (RS). Sua ordenação presbiteral se deu em 6 de fevereiro 

de 1999, na Matriz da Paróquia São Valentim, na mesma cida-

de. Cursou pós-graduação em Psicopedagogia e mestrado em 

História da Igreja, este último pela Pontifícia Universidade 

Gregoriana de Roma, concluído em 2008.

 No final de junho passado, o Papa Francisco o no-

meou como bispo da Diocese de Caçador (SC), que encontra-

-se vacante desde junho de 2020, quando Dom Severino Cla-

sen foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Maringá (PR). 

Desde então, aquela Diocese está sob os cuidados pastorais do 

Padre Renato Luiz Caron, eleito Administrador Diocesano por 

seu Colégio de Consultores em agosto de 2020. 

 Monsenhor Cleocir também tem experiência como 

professor e coordenador pedagógico: foi formador e professor 

no Seminário Menor Nossa Senhora de Fátima, em Erechim 

(RS). Foi representante do Clero do Regional Sul 3 da CNBB 

e atualmente é membro da Presidência da Comissão Nacional 

dos Presbíteros (CNP) e da Pastoral Presbiteral da Diocese de 

Erexim, dentre outras funções. Desde 2016 atua como Vigário 

Geral dessa Igreja Particular, onde também exerce a função de 

coordenador da Cúria Diocesana.

 Será ordenado Bispo no dia 12 de setembro de 2021, 

às 16h, na Catedral São José, de Erexim. A data da posse em 

Caçador foi confirmada para 3 de outubro, às 10h, na Catedral 

São Francisco de Assis. 

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA É RECORDADA NA 
ARQUIDIOCESE COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

PARÓQUIA INCENTIVA FIÉIS A AGRADECEREM AOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATRAVÉS DE CARTAS

 Neste ano, a festa do padro-
eiro da Paróquia São Pedro, em Juiz 
de Fora, teve enfoque nos gestos con-
cretos com os mais necessitados. Em 
vista disso, foram pensadas algumas 
campanhas, como arrecadação de ali-
mentos e agasalhos. No entanto, cha-
mou atenção a iniciativa de enviar 
agradecimentos aos profissionais da 
saúde e aos colaboradores que seguem 
no desafio de superar a pandemia. 
 Segundo o Vigário Paroquial, 
Padre Ronny Moreira de Oliveira, o 
gesto foi idealizado para ser um in-
centivo “para que pudessem continu-
ar firmes assumindo a sua missão de 
lutar pela vida.” Ele contou, também, 
que a campanha conquistou grande 
adesão. “Muitas pessoas trouxeram 
cartas. Elas foram encaminhadas aos 
profissionais, que ficaram gratos pelo 
reconhecimento do seu esforço e pelas 
palavras carinhosas dos paroquianos.”
 No início de julho, as cartas 
foram entregues em alguns hospitais 
da cidade por um médico, Dr. Felipe 
Vieira, a pedido dos padres da paró-
quia. “Entreguei na Santa Casa, na 
Maternidade, no HPS, na Unimed, e a 
receptividade em todos os lugares foi 
muito boa. Entreguei diretamente na 
direção de cada hospital, para que eles 
pudessem providenciar a melhor ma-
neira de passar para os funcionários. 
Todos os lugares se sentiram muito 
tocados pela iniciativa da comunidade, 
de ver que a população pensa em to-
dos os profissionais que trabalham nos 
hospitais”, explicou Felipe. 
 Uma das paroquianas que 
aceitaram participar da iniciativa foi 
Rosangela Sobreira, enfermeira apo-
sentada. Em entrevista, ela contou que 
sabe como é estar na “linha de frente 
da luta pela vida”. “Muito antes desta 
pandemia, depois que me aposentei, 
já rezava pelos profissionais da saúde 

por conhecer a dura batalha diária dos 
plantões que pareciam intermináveis. 
Esses profissionais são instrumentos 
de Deus, tentam aliviar a dor do pa-
ciente e merecem nosso carinho, res-
peito e gratidão.” 
 Rosangela ainda confessou o 
desejo de agradecê-los pessoalmente e 
disse saber o poder que tal gesto pos-
sui. “A gratidão é um sentimento nobre 
e quem o recebe sente que seu esforço 
foi reconhecido e valorizado. Não que 
esperem por isso, mas quando rece-
bem, sei que a alegria e a esperança de 
dias melhores enchem seus corações. 
Um sorriso, um obrigado, aquecem o 
coração de quem os recebe”, ressaltou, 
falando das cartinhas enviadas.
 A equipe da Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) exclusiva para 
pacientes com Covid-19 do Hospital 
de Pronto Socorro (HPS) enviou um 
agradecimento à paróquia.  “Saibam, 
queridos amigos, que suas palavras 
aqueceram nossos corações e nos mo-
tivaram ainda mais para encarar o de-
safio de lutar contar a Covid”, escreve-
ram, através de uma carta. 
 Os profissionais da saúde 
também deixaram aos paroquianos 
uma importante mensagem. “Forma-
mos, nós e vocês, um time! Sairemos 
menos feridos da pandemia se esse 
time jogar entrosado: enquanto segui-
mos batalhando aqui, contamos com 
vocês para que se protejam, que acre-
ditem na máscara, na vacina e no iso-
lamento. Juntos somos melhores.”

 Dentro do Mês Vocacional, a 
Igreja no Brasil celebra, na segunda sema-
na de agosto, a Semana Nacional da Famí-
lia. A mobilização, que ocorre desde 1992, 
conta com momentos de oração, formação 
e reflexão. Neste ano, a Comissão Epis-
copal Pastoral para a Vida e a Família da 
Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) propôs como tema “Alegria do 
amor na família”.
 Em 2021, além das programações 
paroquiais, a semana temática foi celebra-
da a nível arquidiocesano na Igreja Parti-
cular de Juiz de Fora. As atividades, pro-
postas pelo Vicariato para Vida e Família 
através da Pastoral Familiar, aconteceram 
em diversas paróquias, de 7 a 15 de agosto. 
 Na Missa de Encerramento, na 
Catedral Metropolitana, o Vigário Epis-
copal para Vida e Família, Padre Laurean-
dro Lima da Silva, falou sobre os efeitos 
que a semana produziu. “Nós poderíamos 
lembrar dos efeitos do encontro com Deus 
através da oração; essa experiência gera 
tranquilidade, paz, harmonia. A Semana 
da Família traz como grande dinâmica a 
celebração oracional, e nós sabemos bem 
o que a oração consegue produzir na nossa 
alma.” 
 O sacerdote afirmou que foram 
criados momentos especiais de oração e 
também de reflexão sobre o amor e a ale-

gria nos lares. Ele agradeceu a todas as pa-
róquias que participaram da programação 
especial realizada a nível arquidiocesano. 
“A semana nos proporcionou a alegria de 
pedirmos à Sagrada Família para que não 
haja em nossas famílias violência, fecha-
mento e divisão. Tivemos a alegria de 
fortalecer nossa consciência a respeito da 
beleza da família e do seu caráter inviolá-
vel. Em comunhão com a Igreja do Brasil, 
vivenciamos grandes bênçãos”, afirmou. 
 Durante toda a semana, foram 
realizadas Missas, oração do Terço e car-
reata, além da live “São José, guardião 
da Sagrada Família de Nazaré”. O even-
to virtual, que teve como convidado es-
pecial André Parreira, agente de Pastoral 
Familiar e autor de diversos livros, contou 
também com a participação do Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, 
do Vigário Episcopal para Vida e Família, 
e do casal arquidiocesano da Pastoral Fa-
miliar, Márcio e Edy Lamar. 
 Na ocasião, Dom Gil falou da im-
portância da semana temática. “A Semana 
da Família é um ponto alto do nosso ano, 
seja no ano litúrgico, seja no pastoral. A 
família para nós tem um modelo próprio, 
modelo que vem de Deus, é a família no 
seu estado original. É isso que nós cremos 
e defendemos em nome de Deus”, afir-
mou.


