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Padres Farne, Alessandro e Luis 
Antônio são empossados em 

novas paróquias
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SEGUNDA FASE DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO É TEMA DE REUNIÃO PRESENCIAL 

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. 
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são instituídos acólitos e leitores 

Pág. 4

 Missa Solene recorda cem anos 
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ARCEBISPO DISTRIBUI REFEIÇÕES E AGASALHOS 
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
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O Arcebispo, que está sempre envolvido nas ações em prol das pessoas 
em situação de rua, acompanhou confrades e consócias da Ação Mis-

sionária Vicentina no trabalho feito durante à noite,
pelas ruas de Juiz de Fora.
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A Web TV A Voz Católica 
traz com exclusividade 

as principais notícias da 
Arquidiocese  de Juiz de 

Fora. 

Assista pelo  
facebook.com/avozcato-

lica

Jornalismo, 
entretenimento e 

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

Baixe o aplicativo da Rá-
dio Catedral JF em seu 

celular.

Reportagens sobre a 
Igreja, pastorais e movi-
mentos você acompanha 
no site da Arquidiocese e 
no Jornal Folha Missioná-

ria.

arquidiocesejuizdefora.
org.br

A FESTA DO JUBILEU DE OURO DO 
MÊS DA BÍBLIA

Padre Antônio Camilo de Paiva 

 Este ano estamos comemorando os 50 anos do 
Mês da Bíblia (1971-2021). A Igreja escolheu setembro 
para esta celebração porque, no dia 30, celebra-se São 
Jerônimo (342-420), o tradutor da Bíblia para o latim, a 
Vulgata. Homem sábio e um dos pilares da Patrística, São 
Jerônimo colocou as Sagradas Escrituras na linguagem do 
povo, o que desafia nossa pastoral a proclamar a Palavra 
de Deus através de uma linguagem simples e direta. 
 De fato, o “Mês da Bíblia surgiu em 1971, na Ar-
quidiocese de Belo Horizonte, à luz do Concílio Vaticano 
II, e, entre seus objetivos, estão o de contribuir para o de-
senvolvimento das diversas formas de presença da Bíblia 
na ação evangelizadora da Igreja no Brasil; criar subsídios 
bíblicos nas diferentes formas de comunicação e facilitar 
o diálogo criativo e transformador entre a Palavra, a pes-
soa e as comunidades”. 
 Em 2021, o Mês da Bíblia tem como tema a Car-
ta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas e como lema: “Pois 
todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28d). O pre-
sidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação 
Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, Dom José Antônio Peruzzo, salienta que se 
“o leitor ou leitora se mantiver atento, ser-lhe-á possível 
encantar-se com a sua Igreja. Verá que problemas nunca 
faltaram. E que belas experiências de fé sempre se multi-
plicaram.”
 Já o professor titular de Ciências da Religião na 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) e autor 
do texto-base, Joel Ferreira, chama a nossa atenção para 
o fato de que “a Carta aos Gálatas, além dos fortes traços 
teológicos e doutrinais, é uma das melhores reflexões bí-
blicas sobre a liberdade humana e a força libertadora da 
fé em Jesus Cristo. A partir do Batismo e do revestimento 
de Cristo, todos somos ‘filhos de Deus’ em unidade”. O 
professor nos dá duas chaves de leitura para facilitar nossa 
compreensão: a primeira é o conflito, no início do Cristia-
nismo, que envolvia judeu-cristãos e gentio-cristãos. “Os 
judeus convertidos ao Cristianismo queriam que os gen-
tios guardassem duas leis: a da circuncisão e a do puro/
impuro.”
 Que todas as Paróquias possam estudar a Carta 
aos Gálatas, fazer a Leitura Orante da Palavra de Deus!

COMUNIDADE RESGATE COMEMORA VINTE ANOS COM
 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

 No dia 29 de agosto, a Comunidade Resgate 
completou vinte anos de existência. Com sede em Juiz 
de Fora, a associação privada de fiéis da Igreja Ca-
tólica tem aprovação eclesiástica arquidiocesana de-
finitiva, emitida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira. Para celebrar a data, foram reali-
zadas diversas atividades presenciais e on-line, sendo 
uma delas a Missa presidida por Dom Gil no Centro 
de Evangelização da Comunidade, em Chácara (MG), 
na tarde do dia 27.
 Na ocasião, concelebraram o Arcebispo 
Emérito de Sorocaba (SP), Dom Eduardo Benes de 
Sales Rodrigues, e alguns dos sacerdotes que fizeram 
e fazem parte da história da Comunidade Resgate: os 
padres Paulino Cândido de Oliveira, Rodney Henri-
ques, Sebastião Alves, EP, Silas José Ribeiro, CEM, 
Willians Ferreira Silva, CEM e Vanderlei Santos de 
Sousa, CSsR.
 “Neste momento em que a Comunidade Res-
gate celebra os seus vinte anos de existência, eu quero 
agradecer a Deus todo o trabalho que esse grupo de 
pessoas consagradas vem fazendo em nossa Arquidio-
cese de Juiz de Fora”, disse o Arcebispo em entrevista 
à WebTV “A Voz Católica”. “Nós temos muitas co-

munidades, muitas congregações, muitos grupos que 
procuram, de formas diferentes, anunciar o Evange-
lho. Pois a Comunidade Resgate é uma delas e tem 
uma grande expressividade, não só dentro da nossa 
Arquidiocese, mas também em outras dioceses. Que 
Deus abençoe muito a Comunidade, multiplique os 
seus membros e que ela continue sempre unida conos-
co nessa caminhada sinodal”, completou o Pastor.
 A fundadora, Cristina Ribeiro, afirmou que 
as duas décadas de existência sugerem o amadureci-
mento pelo qual a Comunidade está passando. “Evan-
gelizar, estar dedicando a vida para a Igreja, para o 
Senhor, é uma grande alegria para nós. Estamos em 
fase de amadurecimento, graças a Deus, e a gente sabe 
que há muito a se fazer. Não podemos desistir. Hoje 
Dom Gil falava que a perseverança é aquilo que nós 
precisamos perseguir. Rezem por nós para que esses 
vinte anos se multipliquem em muitas bênçãos e gra-
ças”, pediu Cristina.
 Toda a programação festiva pelos vinte anos 
da Comunidade Resgate foi transmitida pelo Face-
book e YouTube. Para aqueles que não conseguiram 
assistir ao vivo, os vídeos continuam disponíveis no 
canal da comunidade.

ELEITA PRIMEIRA MULHER PRESIDENTE DO CONSELHO 
METROPOLITANO DA SSVP

 Na manhã do dia 14 de agosto foi realizada 
a eleição para Presidente e Conselho Fiscal do Con-
selho Metropolitano de Juiz de Fora (CMJF) da So-
ciedade de São Vicente de Paulo (SSVP). O processo 
aconteceu no Salão São José, na Casa São Vicente de 
Paulo, em Juiz de Fora.
 Do total de nove votantes, a Csc. Venina 
Aparecida de Souza recebeu cinco votos, sendo eleita 
a primeira mulher Presidente do Conselho Metropoli-
tano de Juiz de Fora. Membro da Conferência São Ge-
raldo e Presidente do Conselho Central Santo Antônio 
(CCSA) desde 2018, ela já exerceu diversos cargos na 
SSVP, entre eles, o de Presidente do Conselho Parti-
cular Nossa Senhora das Dores (CPNSD).
 Foram eleitos ainda os membros titulares e 
suplentes do Conselho Fiscal: Cfd. João Batista Be-
gatti, Csc. Cláudia de Lima da Cunha e Csc. Rosânge-

la Fernandes do Amaral (titulares); e Cfd. Domingos 
Tadeu Campos, Cfd. Lucas da Costa Geraldo e Cfd. 
Artur Gonçalves Pinto Filho (suplentes). A gestão da 
nova Presidência e Conselho Fiscal irá até 2025.
 Atualmente, o Conselho Metropolitano de 
Juiz de Fora possui nove Conselhos Centrais vincu-
lados, além de 76 Conselhos Particulares, 485 Confe-
rências e mais de quatro mil vicentinos.

Foto enviada por Daniel Ribeiro
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor
TREZENTOS ANOS DE IGREJA EM SÃO JOÃO DEL-REI

Aprendendo com nossos antepassados a receber e a repartir o pão

 Tive a alegria de iniciar o tríduo 
preparatório para a celebração dos 300 
anos da licença concedida pela então Dio-
cese do Rio de Janeiro para se construir 
a Matriz do Pilar, em São João Del-Rei. 
Foi exatamente no dia 12 de setembro de 
1721. Tal Matriz transformou-se em Ca-
tedral no dia 21 de maio de 1960, quando 
foi criada a Diocese, pela bula “Quando-
quidem novae”, do Papa São João XXIII. 
Ao redor desta igreja, construída num 
tempo recorde de três anos, sem ainda os 
artísticos altares, cresceu a cidade, sendo 
ela, hoje, o marco histórico mais impor-
tante desta vetusta comuna mineira, de 
tão ricas tradições.
 Louvo a iniciativa de Dom José 
Eudes Campos do Nascimento, coadju-
vado pelo Pároco desta paróquia, Padre 
Geraldo Magela da Silva, pela feliz ini-
ciativa de celebrar esta efeméride. Isso 
porque o documento assinado pelo cône-
go Gaspar Ribeiro Pereira em tempo de 
vacância diocesana é como a certidão de 
autenticidade da fé cristã daquela povoa-
ção inicial. É também básico para o que 

veio sendo construído, não só fisicamen-
te, mas muito mais, com a importância 
do campo espiritual, tudo o que pastoral-
mente veio crescendo ao redor desta igre-
ja e dentro dela através dos tempos, até 
chegar aos nossos dias. Em 1965, o Papa 
São Paulo VI agraciou e valorizou a Cate-
dral Nossa Senhora do Pilar com o título 
de Basílica Menor, unindo-a, portanto, de 
maneira especial, ao coração do sucessor 
de Pedro. 

Os templos cristãos são simbólicos

 A construção das igrejas no 
mundo católico é um ato de louvor ao 
Pai e aos irmãos, um monumento àqui-
lo que deve ser a nossa vida e a vida do 
povo. Nós construímos igrejas com arte 
e beleza, pois não são construções quais-
quer, são muito especiais; aliás, as mais 
especiais para quem é dotado pela graça 
da fé. Construímos porque Deus merece 
o melhor e queremos oferecer a Ele o que 
há de mais belo, de mais valioso.
 O Santo Padre São João Paulo 

II, em 1993, em seu Motu Proprio Inde 
a Pontificatus Nostro initio, afirmou: “a 
fé tende, por sua natureza, a exprimir-se 
em formas artísticas e em testemunhos 
históricos que têm uma intrínseca força 
evangelizadora e valor cultural, diante 
dos quais a Igreja é chamada a prestar a 
máxima atenção”. A Igreja sempre valori-
zou a arte como veículo de comunicação 
das coisas espirituais e como expressão 
catequética. As igrejas falam por si no si-
lêncio das suas belezas, como nos indica 
a expressão do Credo Niceno-Constanti-
nopolitano “Visibilia ad Invisibilia” (do 
visível para o invisível).
 Porém, mais importante do que 
a arte, as formas ou o ouro que vemos no 
templo são-joanense, é o sentido espiri-
tual de tudo isto. A arte é um veículo que 
nos leva ao essencial, que é Cristo. Tudo 
existe única e exclusivamente para Ele, 
para louvá-Lo, celebrar os Seus misté-
rios, ouvir a Sua palavra, para expressar 
o nosso amor incondicional a Ele.

As edificações sacras perenizam

 a Igreja 

 A arquitetura sacra é também 
imagem da Igreja viva, feita por nós. 
Olhando para aquela igreja, imaginamos 
quantos fiéis estão historicamente presen-
tes nela: atrás de suas paredes ornamenta-
das e bem pintadas, estão pedras, tijolos 
escondidos; são a imagem dos nossos 
irmãos antepassados que ali estiveram e 
agora estão na Igreja celeste. 
 Assim nós celebramos essa data 
tão importante, não só para a cidade ou 
a Diocese de São João Del-Rei, não só 
para a Província Eclesiástica de Juiz de 
Fora, mas para todo o Brasil, para todo o 
mundo, para os quais ela é, de fato, uma 
expressão do amor de Deus. 
 Que ali a liturgia seja sempre 
exuberante, porque a liturgia da Terra 
deve ser uma imagem, ainda que pequena 
e pálida, da grande liturgia do céu. Prepa-
rados pela beleza daquele templo de 300 
anos de idade, caminhemos com olhos fi-
xos na Trindade Santíssima, para que um 
dia gozemos da felicidade e da beleza que 
Deus preparou para todos aqueles que O 
amam.

ARCEBISPO DISTRIBUI REFEIÇÕES E AGASALHOS PARA
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

 No dia 31 de julho, o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, uniu-se à Ação Missio-
nária Vicentina, vinculada ao Conselho 
Central Santo Antônio da Sociedade de 
São Vicente de Paulo (SSVP), na distri-
buição de refeições, cobertores, agasalhos, 
toucas e meias para as pessoas em situação 
de rua. Ele percorreu várias ruas de Juiz de 
Fora durante a noite e, além de auxiliar na 
entrega, pôde conhecer as histórias desses 
irmãos e irmãs vulneráveis.
 Confrade desde os 14 anos, Dom 
Gil acompanha de perto o trabalho vicen-
tino, braço da caridade católica na Ar-
quidiocese. O movimento, que em 2022 
completará 150 anos de atuação no Brasil, 
distribui, anualmente, cerca de 15 mil mar-
mitas em Juiz de Fora. Entretanto, esta não 

foi a primeira vez que o Arcebispo saiu 
às ruas para ajudar aqueles que mais pre-
cisam: antes da pandemia, ele esteve pre-
sente em várias visitas da Comunidade dos 
Jovens Missionários Continentais (JMC) 
aos pobres da rua. 
 Ao fim da noite de gesto con-
creto, sua palavra foi de gratidão. “Que-
ro agradecer a Deus por esta oportunida-
de, porque nós servimos aos pobres, mas 
quem sai servido somos nós mesmos. Isso 
é obra de Deus. O que nos move é a pala-
vra de Jesus: ‘tudo o que fizerdes ao menor 
dos meus irmãos, é a mim que estareis fa-
zendo’ (cf. Mt 25,40). Muito obrigado, ó 
meu Jesus, pela Sociedade São Vicente e 
por esta noite em que pude fazer algo em 
benefício dos nossos queridos irmãos em 
situação de rua.”

MISSA PELA PÁTRIA É CELEBRADA NA CATEDRAL

 No dia 7 de setembro, a Catedral 
Metropolitana sediou a Missa pela Pátria. 
Logo no início da Eucaristia, o presidente 
da celebração, Dom Gil Antônio Morei-
ra, colocou em intenção o Brasil. “Somos 
todos irmãos, brasileiros, filhos de uma 
mesma nação. Queremos rezar pela har-
monia entre os povos e os governantes; 
que haja paz, progresso, um caminho 
sempre novo em favor do nosso povo e 
da nossa paz.”
 Em diversos momentos da ce-
lebração, Dom Gil recordou que a co-
memoração da Independência do Brasil, 
acontecida em 1822, é um dia próprio 
para rezar-se pela Pátria. Em entrevista à 
WebTV “A Voz Católica”, ele relacionou 
o evangelho do dia à situação do país. 
“Tivemos oportunidade de refletir sobre 
o evangelho que conta que Jesus esteve 
no alto da montanha, a noite toda, rezan-

do para escolher os seus apóstolos. [As-
sim] como multidões procuravam Jesus, 
também multidões da nossa Pátria estão à 
procura de dias melhores.”
 Ele também recordou a Legião 
de Maria, que na ocasião festejava seus 
cem anos de fundação. No local, diver-
sas legionárias estiveram presentes para 
celebrar o centenário. Esta associação 
de católicos, que tem Maria Imaculada 
como regente, surgiu em Dublin, na Ir-
landa. Em 1951 foi implantada no Brasil, 
no Rio de Janeiro. “Que Nossa Senhora 
seja sempre invocada, amada e imitada”, 
pediu o Arcebispo.
 Ao final da Santa Missa houve 
um momento de Adoração Eucarística. 
Na sequência, ao som do hino de louvor 
à Pátria, o Santíssimo Sacramento foi 
transladado para o exterior da Catedral, 
de onde o Arcebispo deu uma bênção a 
toda a cidade e ao país. 

Foto: Facebook de Vanderson Magalhães / Reprodução: WebTV “A Voz Católica”
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SEMINARISTAS RAFAEL E ROBERT SÃO INSTITUÍDOS ACÓLITOS E LEITORES

 No dia 26 de agosto, os semi-
naristas Rafael Coelho do Nascimento e 
Robert César Teixeira foram instituídos 
nos ministérios de Leitor e Acólito duran-
te Santa Missa na Capela do Seminário 
Arquidiocesano Santo Antônio. Este é o 
primeiro passo que os jovens dão rumo à 
consagração definitiva. A próxima etapa é 
a Ordenação Diaconal, com data ainda a 
ser definida.
 A Eucaristia foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antô-
nio Moreira, e concelebrada pelo Reitor 
do Seminário, Monsenhor Luiz Carlos de 
Paula, pelo Vice-Reitor, Padre Antônio 
Camilo de Paiva, e por outros sacerdotes 
formadores. A celebração foi transmiti-
da ao vivo pelo Facebook do Seminário, 
tendo sido acompanhada presencialmente 
somente por seminaristas e familiares de 
Rafael e Robert.
 “Para o seminarista é um mo-
mento de grande alegria, porque ele rece-
be da Igreja a confiança de chamá-lo para 

os ministérios consagrados. Aos dois lei-
tores e acólitos, eu desejo que progridam 
não só no conhecimento - eles já tiveram 
oportunidade de estudar profundamente a 
fé -, mas que aprofundem a sua vocação 
à santidade: lendo a Palavra, vivam-na 
intensamente; servindo ao Altar, prepara-
rem-se para a entrega total ao serviço de 
Deus”, ressaltou Dom Gil.
 Segundo Monsenhor Luiz Car-
los, os jovens caminharam para esse 
momento com muita dedicação e amor, 
sentimentos que não se esvaziaram com 
o distanciamento provocado pela pan-
demia. “A formação teve que passar por 
modificações, e graças a Deus eles cor-
responderam, como os outros, de forma 
muito bonita, no empenho à distância, 
nas paróquias ou no Seminário. A forma-
ção não é só intelectual, mas também es-
piritual, humanoafetiva e pastoral. Dentro 
da limitação que a pandemia nos colocou, 
procuramos sempre acompanhá-los e eles 
sempre corresponderam àquilo que era 

pedido.”
 Emocionado com o primeiro 
passo dado na caminhada rumo ao sacer-
dócio, Rafael afirmou que ele também 
representa a confirmação do chamado de 
Deus. O seminarista ainda sublinhou a 
missão de cada um dos ministérios con-
feridos, a começar pelo Leitorato. “Este 
serviço é o de proclamar a Palavra de 
Deus, muito mais do que na liturgia, mas 
anunciar com a vida, fazer com que nos-
sos irmãos e irmãs sejam amantes da Pa-
lavra. Assim também o serviço do altar, 
no Acolitato. Com alegria nós nos apro-
ximamos ainda mais do altar de Nosso 
Senhor, com muito amor à Sagrada Euca-
ristia.”
 Para Robert, o sentimento que 
vem à tona é o de gratidão. “Passa um 
filme na cabeça. Nós lembramos das pes-
soas que nos ajudaram, a começar pela 
nossa família, das pessoas que torcem 
pela gente. Então é um sentimento pro-
fundo de gratidão e, ao mesmo tempo, de 

responsabilidade: essa missão de servir 
cada vez mais, e com alegria, anuncian-
do e testemunhando a Palavra de Deus e 
também levando aos outros Jesus Euca-
rístico.”
 Até a Ordenação Diaconal, os 
seminaristas concluirão os estudos, com 
a apresentação das monografias, e darão 
continuidade à experiência pastoral nas 
paróquias a eles designadas: enquanto 
Rafael serve à Paróquia São Miguel e 
Almas, de Santos Dumont (MG), Robert 
desempenha seu trabalho na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima do Bairro Santa 
Cruz, em Juiz de Fora.

SEMINARISTAS PARTICIPAM DE RETIRO ANUAL

 

 Os seminaristas da Arquidioce-
se de Juiz de Fora participaram, entre os 
dias 4 e 7 de setembro, do retiro espiritu-
al anual. O evento, realizado no Seminá-
rio Arquidiocesano Santo Antônio, teve 
uma programação composta de orações, 
meditações, celebrações e momentos de 

deserto, a partir do tema “A vocação e o 
itinerário de fé de Abraão”.
 O Padre José Cisneiro Seabra 
Ramos, um dos diretores espirituais do 
Seminário, foi o responsável pelas pre-
gações. Ele contou que o encontro acon-
teceu em um clima de simplicidade, si-
lêncio e reflexão. Além disso, comentou 
sobre a importância do momento e seu 
papel. “O mais importante é ter a experi-
ência do encontro com Deus, porque, de 
certa forma, os frutos são invisíveis; cada 
um, depois, vai percebendo na sua vida 
o que Deus colocou durante o retiro. Na 
verdade, o pregador principal é o Espírito 
Santo. A gente anima, provoca, facilita 
algumas coisas, mas o pregador é somen-
te um instrumento.” 

 Segundo o Arcebispo Metropo-
litano, Dom Gil Antônio Moreira, o retiro 
espiritual é uma aproximação prática de 
Cristo. “É uma parada para que o semi-
narista possa estar plenamente, em tem-
po integral, diante de Deus, recebendo 
as luzes do alto, meditando sobre a Pa-
lavra, interiorizando a mensagem de Je-
sus Cristo no seu coração. Eles estudam 
o ano inteiro matérias relacionadas à fé, 
mas não basta estudar, é preciso ter a vida 
em Cristo”, esclareceu.
 O Reitor do Seminário Santo 
Antônio, Monsenhor Luiz Carlos de Pau-
la, também se mostrou bastante satisfei-
to, principalmente com as participações. 
“Uma das dimensões da formação é a es-
piritualidade, e o retiro dá força para que 

os seminaristas possam continuar nesta 
caminhada rumo à ordenação.”
 Estiveram presentes os estu-
dantes do Propedêutico e dos cursos de 
Filosofia e Teologia, totalizando 27 se-
minaristas. Dentre eles, Wesley Vitor da 
Silva Souza, que está no Propedêutico e 
pela primeira vez participou do encontro. 
Em entrevista à WebTV “A Voz Católi-
ca”, o jovem fez uma avaliação do mo-
mento. “É uma grande oportunidade para 
se ver interiormente, para revisitar o que 
nos trouxe até aqui, o que desenvolveu a 
nossa vocação.”
 O retiro espiritual dos semina-
ristas é realizado anualmente pela casa de 
formação arquidiocesana. O último havia 
ocorrido em fevereiro de 2020.

A cerimônia foi realizada durante Celebração Eucarística, realizada na Capela do Seminário, com a presença de seminaristas e de familiares de Rafael e Robert

Foto: Facebook do Seminário Santo Antônio
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SEGUNDA FASE DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO É TEMA DE REUNIÃO PRESENCIAL

 

Na tarde do dia 25 de agosto, a Comissão 
Ampliada do II Sínodo Arquidiocesano 
reuniu-se presencialmente no prédio da 
Cúria Metropolitana após mais de um ano 
de encontros virtuais. Na oportunidade, 
os padres e leigos presentes - respeitando 
os protocolos de distanciamento social e 
uso de máscaras - fizeram uma avaliação 
da primeira fase do Sínodo e conheceram 
as bases para a segunda etapa, que será 
iniciada no dia 31 de outubro.
 A reunião foi conduzida pelo Ar-
cebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira. Ele ressaltou as adaptações que 
foram necessárias nos últimos meses em 

virtude da pandemia e se disse satisfei-
to com o que foi feito. “Agora nós que-
remos fazer uma segunda fase já com a 
experiência pandêmica e pós-pandêmica. 
Nós vamos compor comissões e projetos 
e traçar as linhas pastorais que queremos 
para essa segunda fase do II Sínodo Ar-
quidiocesano”, pontuou. Os enfoques 
para a próxima etapa, segundo o Arce-
bispo, serão a caridade e a pastoral. “A 
Covid não trouxe só problemas de saúde, 
mas também sociais, como o desemprego 
e a falta de moradia. Então o Vicariato da 
Caridade terá um papel muito importante 
nesta segunda fase. Vamos fazer projetos 
na linha social, saber como nós podemos 
ajudar os empobrecidos da pandemia e 
como podemos organizar essa ajuda de 
forma mais fraterna. A segunda fase será 
também pastoral: nós precisamos fazer 
uma reformulação, ver as lacunas a serem 
preenchidas e, quem sabe, criar novas 
avenidas pastorais”, finalizou.
 O Secretário do II Sínodo, Padre 
Vanderlei Santos de Sousa, CSsR, salien-

tou que o Sínodo não pode parar. “A di-
nâmica do Sínodo continua, como vimos 
durante a pandemia, nas atividades on-
-line. Na segunda fase pretendemos trazer 
a proposta da evangelização pelas ruas e 
sobre os telhados de uma maneira muito 
mais intensa: a Igreja procurando evange-
lizar não só com as palavras próprias da 
linguagem da fé, mas na realidade social 
e econômica das pessoas. Somado a esse 
aspecto social, também queremos revita-
lizar, nas comunidades paroquiais, a dinâ-
mica pastoral, a experiência de evangeli-
zação como um todo.”
 As dificuldades que surgiram na 
primeira fase foram superadas com criati-
vidade, avaliou Padre Vanderlei. “As vá-
rias atividades que nós realizamos on-line 
fizeram com que, nas paróquias, a expec-
tativa de que o Sínodo desse certo não 
morresse; pelo contrário, ela renovou-se 
mais e mais. Eu termino essa primeira 
fase muito feliz e com a esperança de que 
na segunda fase consigamos dar passos 
mais largos na direção de uma Igreja atual 

e presente.”
 A formulação da segunda fase 
do Sínodo levará em consideração os 
caminhos apontados pelas paróquias da 
Arquidiocese de Juiz de Fora nos dois 
questionários enviados pela Comissão 
Ampliada, um pré e outro pós-pandemia. 
Foi o que contou o Secretário-Executivo 
da Pastoral Arquidiocesana, Padre Eve-
raldo José Sales Borges. “Temos que 
carregar as respostas que vieram desses 
questionários para pensar o caminho pas-
toral que faremos. E mais algumas ideias 
que temos em função daquilo que a Igreja 
viveu de transformação pastoral durante 
esse tempo de pandemia.”
 O início da segunda fase do II 
Sínodo Arquidiocesano será marcado por 
uma Celebração Eucarística na Catedral 
Metropolitana, no dia 31 de outubro, às 
16h. A Eucaristia também será em ação 
de graças pelo término da primeira etapa. 
A Missa deve contar com a presença de 
grande parte do Clero e dos missionários 
sinodais.

FRATERNIDADE SANTA CLARA, DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR, 
COMPLETA 111 ANOS EM JUIZ DE FORA

 

 Em 12 de agosto, a Ordem Franciscana Se-

cular (OFS) comemorou o 111º aniversário da Frater-

nidade Santa Clara, presente em Juiz de Fora desde 

1910. A data foi recordada no dia 11, quando a Igreja 

celebra a discípula de São Francisco de Assis. A Missa 

festiva aconteceu na Matriz Nossa Senhora do Perpé-

tuo Socorro, no Bairro Monte Castelo.

 A OFS tem suas origens no século XIII, 

quando leigos manifestaram o desejo de seguir os pas-

sos de São Francisco de Assis, seu fundador e fonte 

de inspiração. O Papa Gregório IX, em 20 de maio 

de 1221, aprova a primeira Regra “Memoriale Pro-

positi”, com a denominação Ordem da Penitência. Já 

em 18 de agosto de 1289, o Papa franciscano Nico-

lau IV, com a Bula “Supra Montem”, reconhece São 

Francisco como fundador da Ordem da Penitência e a 

denomina de Ordem Terceira de São Francisco. 

 Ainda pouco conhecida pela população em 

geral, a Ordem Franciscana Secular é formada por 

fraternidades, organizadas por leigos e leigas, de clas-

ses sociais e idades diferentes. “A Ordem Franciscana 

Secular e a Ordem Terceira foram fundadas por São 

Francisco há pouco mais de 800 anos. Em Juiz de 

Fora, já existe há 111 anos a Fraternidade Santa Cla-

ra, que agora, com a graça de Deus, está vivendo um 

bonito momento de renovação e retomada da sua pre-

sença”, conta a Ministra Regional da OSF em Minas 

Gerais, Maria Zélia Castilho de Souza Rogedo.

 Ela também aponta que, durante muitos 

anos, a Fraternidade Santa Clara teve uma importante 

participação na Igreja juiz-forana. “Nestes tempos pós 

[Concílio] Vaticano II e, mais especialmente, tempos 

do Papa Francisco, a proposta é a de viver uma ‘OFS 

em saída’, com uma sólida formação na Palavra de 

Deus, nas Fontes Franciscanas e no que significa ser 

Igreja hoje: uma OFS atenta às grandes questões so-

ciais e políticas. Portanto, seguindo Jesus, à maneira 

de Francisco e Clara, engajada nas alegrias e dores do 

mundo.”

 Frei Carlos Roberto de Oliveira Charles, Pá-

roco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

e pertencente à Ordem dos Frades Menores Conven-

tuais, aponta que a presença da Ordem Terceira de São 

Francisco de Assis em Juiz de Fora antecede a criação 

da Diocese, que se deu em 1924. “Ter uma Ordem que 

antecede o centenário da Diocese legitima os traços 

franciscanos perceptíveis em Santo Antônio [padroei-

ro arquidiocesano] e acena para uma Igreja missioná-

ria e cada vez mais evangelizadora”, finalizou.

 No Brasil, a OFS está organizada em 16 Re-

giões, com cerca de 582 Fraternidades e aproximada-

mente 18 mil Franciscanos Seculares. No mundo, a 

OFS está presente em 72 países, com 430 mil Fran-

ciscanos Seculares Professos e mais de 50 mil inscri-

tos na Juventude Franciscana (JUFRA), presentes em 

mais de cem países nos cinco continentes.

*Com informações de www.ofs.org.br

LIVRARIA PAULUS COMEMORA QUATRO 
DÉCADAS  EM JUIZ DE FORA

 No dia 8 de setembro, quando a Igreja recordou 
a Natividade de Nossa Senhora, o Arcebispo Metropo-
litano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, presi-
diu Missa em ação de graças pelos 40 anos de presença 
da Livraria Paulus no município. A celebração contou 
com a presença de colaboradores e clientes mais assídu-
os da loja.
 “A Livraria Paulus é uma grande empresa de 
divulgação da boa imprensa, da imprensa cristã, da im-
prensa católica. O ideal de Tiago Alberione era justa-
mente constituir pessoas - voluntários, padres, irmãos 
e irmãs - que fizessem a divulgação da literatura cristã. 
Portanto, o que ele pretende é espalhar o nome de Cristo 
através dos livros e de outros meios de comunicação”, 
apontou o Arcebispo. “Ter a Livraria Paulus em Juiz de 
Fora é uma grande bênção para esta cidade e para toda a 
nossa Arquidiocese. Aqui, os fiéis podem adquirir livros 
e comprar coisas que são de importância para a nossa fé 
e para a divulgação da Palavra”, completou.
 O Gerente da livraria juiz-forana, Leandro 
Araújo Souza, recém-chegado à cidade, ressaltou a im-
portância da data. “Há 40 anos, Juiz de Fora, a Arquidio-
cese e toda a região ganhavam um centro de evangeli-
zação e cultura. A Paulus tem uma missão muito bonita, 
que é de levar a Palavra de Deus a todos os lugares.” 
 E é justamente tendo em vista esse objetivo 
que foi inaugurado, no dia 7 de setembro, o “Livraria 
em Saída”. De acordo com Leandro, o projeto tem “o 
intuito de ir a lugares onde a Livraria não está presente”, 
para que as pessoas possam ter contato com o material 
oferecido pela loja. O primeiro município a receber a 
minilivraria móvel foi Bias Fortes (MG) e a intenção é 
que outras cidades e paróquias da região sejam contem-
pladas.
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  DIA DO CATEQUISTA É RECORDADO COM ESTUDO DA CARTA APOSTÓLICA 
“ANTIQUUM MINISTERIUM”

 

 

 Na noite de 27 de agosto, a 
Pastoral Catequética da Arquidiocese de 
Juiz de Fora promoveu uma live especial 
em recordação ao Dia do Catequista, ce-
lebrado no último domingo do mês. O 
tema abordado foi a Carta Apostólica 
sob forma de Motu próprio “Antiquum 
ministerium”, com a qual Papa Francisco 
instituiu o ministério do catequista.
 O momento, conduzido pelos 
assessores da Pastoral, padres Emerson 
de Assis Braz e Gleydson Pimenta de 

Faria, foi protagonizado pelo Professor 
e Mestre em Bíblia Altamir Andrade. 
Waldirene Maria Barbosa, catequista na 
Paróquia São Geraldo (Teixeiras) e in-
tegrante da Coordenação Arquidiocesa-
na da Catequese, também participou do 
evento on-line.
 Ao introduzir as reflexões da 
live, Padre Emerson recordou que a 
pausa nos estudos do Novo Diretório de 
Catequese, iniciados em fevereiro, servi-
ria para meditar, rezar e celebrar o Dia 
do Catequista com todos aqueles que se 
doam para este trabalho. “O Papa Fran-
cisco nos diz uma frase muito interessan-
te, que nós recortamos nessa carta: ‘O 
Espírito chama, também hoje, homens e 
mulheres para irem ao encontro de tantas 
pessoas que esperam conhecer a beleza, 
a bondade e a verdade da fé cristã’. Com 
essas palavras, nós iniciamos esse nos-
so momento de oração. Também hoje, 
chamou-nos a cada um de nós, que so-

mos catequistas, para continuarmos essa 
missão, ainda nesses tempos com luzes 
e sombras, imbuídos da força de Deus 
que nos acompanha hoje e sempre”, con-
cluiu.
 Em sua meditação acerca da 
“Antiquum Ministerium”, Professor 
Altamir observou a tônica do Espírito 
utilizada pelo Santo Padre. “O Espíri-
to na aurora da Igreja é a força que vai 
iluminando a cada um e a cada uma 
em qualquer lugar, seja na estrada, seja 
na viagem, seja no caminho; o Espírito 
fortalece, vivifica, ilumina. Não poderia 
ser diferente que a força do Espírito seja 
aquilo que orienta esse brevíssimo texto 
que nos enriquece de modo tão grande. 
Por 14 vezes o Santo Padre apresenta 
para nós a força do Espírito dentro no mi-
nistério do catequista. Um número boni-
to do ponto de vista da Sagrada Escritura: 
duas vezes sete”, apontou. 

 Para Padre Gleydson, a atitu-

de do Santo Padre veio como que um 

coroamento à dedicação desses leigos e 

leigas. “É importante que a gente consi-

ga reconhecer que o ministério do cate-

quista é tão antigo quanto o ministério da 

Igreja, de sermos discípulos, de sermos 

aqueles que nos colocamos, como a Sa-

grada Escritura recorda, ‘no caminho do 

Senhor’.” Já a catequista Wal, em nome 

de todos aqueles que acompanhavam o 

evento virtual, agradeceu pela oportu-

nidade de aprofundamento. “Reflexões 

que acalentam o nosso coração, mas, ao 

mesmo tempo, nos trazem o tamanho da 

nossa responsabilidade, do nosso com-

promisso como catequistas.”

 A live está disponível na íntegra 

no Facebook e no YouTube da Arquidio-

cese de Juiz de Fora.

IGREJA DO BRASIL CELEBRA 50ª EDIÇÃO DO MÊS DA BÍBLIA

 Neste ano, a Igreja no Brasil 
completa 50 anos da realização do Mês 
da Bíblia. Sua 50ª edição tem como tema 
a Carta de São Paulo aos Gálatas e seu 
lema é “Todos vós sois um só em Cristo 
Jesus” (Gl 3,28d). 
 Para celebrar tal data, a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) realizou uma programação espe-
cial abrindo o mês. Durante a Missa festi-
va, o Presidente da CNBB, Dom Walmor 
Oliveira de Azevedo, afirmou ser “uma 
grande emoção” viver a celebração de 
ação de graças pelo início do Mês da Bí-
blia e pelos 50 anos da iniciativa nascida 
na Arquidiocese de Belo Horizonte.
 O Arcebispo recordou que o 
Concílio Vaticano II retomou, com a 
constituição Dei Verbum, um caminho 
importante da Igreja para colocar a Pala-
vra de Deus em primeiro lugar. “A par-
tir dessa experiência bonita do Concílio 
Vaticano II, constatando uma distância 
da Igreja da Palavra de Deus por séculos, 
este caminho fecundo tem se tornado um 
grande dom para a vida da Igreja e de to-
dos nós”, afirmou Dom Walmor.

Iniciativa Arquidiocesana

 No dia 8 de setembro, quando a 
Igreja comemorou a Natividade de Nossa 
Senhora, a Arquidiocese de Juiz de Fora 
promoveu mais uma live sinodal. Recor-
dando a celebração do Mês da Bíblia e o 
ano dedicado ao pai adotivo de Jesus vi-
venciado pela Igreja, o assunto abordado 
nesta edição foi “O exílio e o êxodo de 
São José”.
 O momento de formação foi 
conduzido pelo Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, pelo Professor 
e Biblista Padre Geraldo Dondici Vieira 
e pelos seminaristas Rafael Nascimento 
e Robert Teixeira. Após serem instituídos 
acólitos e leitores, os jovens estão em fase 
final dos estudos no Seminário e se prepa-
ram para a Ordenação Diaconal.
 Robert deu início às reflexões, 
falando sobre o “exílio de São José” de 
acordo com o Evangelho de Mateus. “A 
partir do versículo 13 nós vamos ver o 
relato de quando o anjo do Senhor apa-
rece em sonho a José, com uma palavra 
de ordem, para que ele vá com Maria e 

Jesus para o Egito”, recordou. Dando 
prosseguimento, o seminarista destacou 
ainda mais a figura do esposo de Maria. 
“O Papa Francisco diz que José é o ícone 
visível, humano e sensível, do amor infi-
nito que Jesus recebe do Eterno Pai desde 
toda eternidade. Logicamente que, quan-
do se trata de José, não se está igualando 
à Primeira Pessoa da Trindade em toda 
a Sua infinidade, mas pode encarnar de 
forma humana seus atributos e perfeições 
através de sua força serena que protege; 
seu amor fiel que inspira segurança; sua 
bondade superabundante que estimula o 
bem”, afirmou.
 Em seguida, Rafael abordou o 
“êxodo de São José”. “Em tempos difí-
ceis que nós estamos vivendo, São José 
é o homem da travessia, que nos aponta 
o caminho a seguir. Caminho que não é 
feito sozinho e muito menos olhando para 
si; caminho que é feito com os irmãos, 
olhando para o lado e para o alto. Traves-
sia, deslocamento que gera em nós vida, 
esperança e abertura à novidade do Espí-
rito Santo”, ressaltou o seminarista.
 Padre Dondici, por sua vez, trou-

xe aos internautas lendas populares, rela-
cionadas especialmente à fuga da Sagra-
da Família para o Egito. “É uma história 
adaptada a partir do evangelho apócrifo e 
contos populares. Na verdade, havia, na 
catequese antiga, um subgênero de con-
tos populares que chamava ‘no tempo que 
Jesus andava no mundo’. Há também um 
subgênero que se chama ‘no tempo que 
os bichos falavam’. Eu juntei essas duas 
coisas e criei algumas histórias. A maioria 
delas é de Jesus e Maria despistando os 
soldados de Herodes; como sozinhos eles 
não conseguem, o universo vem e ajuda”, 
sublinhou o sacerdote.
 Quando tomou a palavra, Dom 
Gil ressaltou que não se pode desprezar as 
lendas e compartilhou o que São José re-
presenta em sua vida desde criança. “Não 
se encontra uma palavra que São José te-
nha falado na Bíblia. Mas como ele fala 
ao coração do nosso povo!”
 A íntegra da live sinodal está 
disponível no YouTube e no Facebook da 
Arquidiocese de Juiz de Fora.

Da direita para a esquerda, Prof. Altamir Andra-
de, Padre Emerson, Wal e Padre Gleydson

Selo especial em comemoração aos 50 anos do Mês da Bíblia / Live arquidiocesana sobre o tema foi protagonizada pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil, pelo Padre Geraldo Dondici 
e pelos seminaristas Rafael e Robert
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Papa Francisco:
Reflexão do Papa sobre a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada 

Virgem Maria

 Hoje, Solenidade da Assunção 
da Bem-Aventurada Virgem Maria ao 
Céu, na liturgia destaca-se o Magnificat. 
Este cântico de louvor é como uma “foto-
grafia” da Mãe de Deus. Maria “exulta de 
alegria em Deus, porque olhou para a hu-
milde condição da Sua serva” (cf. Lc 1, 
47-48).
 O segredo de Maria é a humil-
dade. Foi a humildade que atraiu o olhar 
de Deus sobre ela. O olhar humano pro-
cura sempre a grandeza e fica deslumbra-
do com o que é ostensivo. Deus, ao con-
trário, não olha para as aparências, Deus 
olha para o coração (cf. 1 Sm 16, 7) e 
encanta-se com a humildade: a humildade 
do coração encanta Deus. Hoje, olhan-
do para a assunção de Maria, podemos 
dizer que a humildade é o caminho para 
o Céu. A palavra “humildade” deriva do 
termo latim humus, que significa “terra”. 
É paradoxal: para chegar ao alto, ao Céu, 
é preciso permanecer baixo, como a terra! 
Jesus ensina: “Aquele que se humilha será 
exaltado” (Lc 14, 11). Deus não nos exal-
ta pelos nossos dons, pelas riquezas, pela 

capacidade, mas pela humildade; Deus é 
apaixonado pela humildade. Deus eleva 
aqueles que se abaixam, que servem. De 
fato, Maria nada mais atribui a si mesma 
do que o “título” de serva: é “a serva do 
Senhor” (Lc 1, 38). Nada mais diz sobre 
si, nada busca para si.
 Hoje, então, podemos perguntar-
-nos, cada um de nós, no nosso coração: 
como estou em humildade? Procuro ser 
reconhecido pelos outros, afirmar-me e 
ser elogiado, ou penso em servir? Será 
que sei ouvir, como Maria, ou só quero 
falar e receber atenções? Será que sei ficar 
em silêncio, como Maria, ou estou sem-
pre a tagarelar? Sei retroceder, desanuviar 
contendas e argumentos, ou procuro ape-
nas sobressair sempre? Pensemos nestas 
questões: Como estou em humildade?
 Maria, na sua pequenez, é a pri-
meira a conquistar os céus. O segredo 
do seu sucesso reside precisamente em 
reconhecer-se pequena, em reconhecer-se 
necessitada. Com Deus, apenas quantos 
se reconhecem como nada são capazes de 
receber tudo. Apenas aqueles que se es-

vaziam de si são preenchidos por Ele. E 
Maria é a “cheia de graça” (v. 28) precisa-
mente por causa da sua humildade. 
 Para nós também, a humildade 
é sempre o ponto de partida, o início do 
nosso ter fé. É essencial ser pobre de espí-
rito, ou seja, necessitado de Deus. Aquele 
que está cheio de si não dá espaço a Deus 
– e nós frequentemente estamos cheios de 
nós mesmos – mas quem permanece hu-
milde permite que o Senhor realize gran-
des coisas (cf. v. 49).
 O poeta Dante define a Virgem 
Maria “humilde e elevada mais que cria-
tura” (Paraíso XXXIII, 2). É belo pensar 
que a criatura mais humilde e mais eleva-
da da história, a primeira a conquistar o 
céu com todo o seu ser, de corpo e alma, 
passou a vida principalmente dentro das 
paredes domésticas, na normalidade, na 
humildade. Os dias da Cheia de graça não 
foram muito marcantes. Prosseguiam da 
mesma maneira, no silêncio: no exterior, 
nada de extraordinário. Mas o olhar de 
Deus permaneceu sempre sobre ela, ad-
mirando a sua humildade, a sua disponi-

bilidade, a beleza do seu coração, nunca 
manchado pelo pecado.
 É uma grande mensagem de 
esperança para cada um de nós; para ti, 
que vives dias iguais, cansativos e muitas 
vezes difíceis. Maria lembra-te hoje que 
Deus também te chama a este destino de 
glória. Estas não são palavras bonitas, é 
a verdade. Não se trata de um final feliz, 
criado de propósito, de uma ilusão pie-
dosa ou de uma falsa consolação. Não, 
é pura realidade, viva e verdadeira como 
Nossa Senhora elevada ao Céu. Celebre-
mo-la hoje com o amor de filhos, celebre-
mo-la, jubilosos, mas humildes, animados 
pela esperança de um dia estar com ela no 
Céu!
 E oremos agora a ela, para que 
nos acompanhe no caminho da Terra para 
o Céu. A fim de que nos recorde que o se-
gredo do percurso está contido na palavra 
humildade, não nos esqueçamos desta pa-
lavra. E que a pequenez e o serviço são os 
segredos para alcançar a meta, para alcan-
çar o Céu.

PADRES FARNE, ALESSANDRO E LUIS ANTÔNIO SÃO EMPOSSADOS EM NOVAS PARÓQUIAS

 No início de setembro foram re-
alizadas três Missas de posse, dando con-
tinuidade às transferências de padres na 
Arquidiocese de Juiz de Fora anunciadas 
pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira, no mês de julho.

Paróquia Santíssima Trindade – 
Descoberto (MG)

 Na noite de 3 de setembro, a co-
munidade da Paróquia Santíssima Trin-
dade, da cidade de Descoberto (MG), 
acolheu seu novo Pároco, o Padre Farne 
Luiz Delgado de Almeida, e o Vigário 
Paroquial, Padre Nei Ângelo Furtado de 
Moura. 
 A cerimônia marcou o início de 
mais um trabalho do projeto “paróquias-
-irmãs”, já que, desde meados de agos-
to, Padre Farne auxilia Padre Nei nos 
trabalhos da Paróquia Sagrada Família, 
em São João Nepomuceno (MG). Desta 
forma, eles conduzirão, juntos, ambas as 
paróquias, apenas invertendo as funções. 
Padre Nei Ângelo comentou sobre essa 
dinâmica, fruto do espírito de sinodalida-
de. “Nós temos um projeto de trabalhar 

juntos, dando graças por essa missão que 
nos foi confiada por Dom Gil, de assu-
mirmos esse trabalho solidário nas duas 
paróquias, levando ao povo a Palavra de 
Deus.” 
 Em entrevista, Padre Farne falou 
sobre a expectativa com a nova missão. 
“Nós estamos com o coração aberto para 
acolher e queremos ser acolhidos nes-
sa comunidade, como já estamos sendo, 
para fazermos aqui o que Jesus pede a 
cada um de nós: sermos anunciadores da 
Sua Palavra. [Queremos] Fazer um traba-
lho de anunciar a Palavra de Deus, essa 
palavra que transforma, que revigora, que 
ajuda na nossa caminhada de fé.”

Paróquia Santíssimo Redentor – 
Juiz de Fora

 Já na manhã do dia 5 de setem-
bro, foi a vez de a Paróquia Santíssimo 
Redentor, localizada no Bairro Borboleta, 
em Juiz de Fora, acolher o Padre Ales-
sandro de Melo. A cerimônia de posse 
também foi presidida pelo Arcebispo Me-
tropolitano, que entregou ao novo Pároco 
os símbolos do trabalho que iniciaria na-

quele momento: as chaves da igreja e do 
Sacrário e os Santos Óleos. Dom Gil tam-
bém fez referência aos livros paroquiais.
Em sua mensagem aos paroquianos, no 
fim da Celebração Eucarística, Padre 
Alessandro resumiu o novo trabalho com 
três palavras: delicadeza, escuta e oração. 
“Eu chego para esta nova missão com 
esse sentimento de acolhimento: acolher 
as pessoas é o que nós estamos precisan-
do no dia de hoje”, afirmou. “Ao povo 
da Paróquia Santíssimo Redentor, o que 
eu posso dizer é que o padre estará junto 
com vocês, de braços abertos, de coração 
aberto, para podermos rezar e atraves-
sar os momentos da vida na presença de 
Deus”, completou. 
 Fazendo referência ao Evange-
lho do dia, Dom Gil desejou que Padre 
Alessandro “tenha sempre os ouvidos 
abertos para a Palavra de Deus e para a 
palavra do povo, como o surdo que foi 
curado por Jesus.” 

Quase-Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida – Juiz de Fora

 

 Na noite daquele mesmo do-
mingo, a Quase-Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, do Bairro Granjas Betânia, 
recebeu seu novo Pároco, o Padre Luis 
Antônio Baldi Fávero. O sacerdote subs-
titui o Padre Luciano Bonato, que, tendo 
completado 75 anos, tornou-se emérito 
por motivos de idade. Ele foi o primei-
ro presbítero designado para se dedicar 
integralmente à comunidade, dando os 
primeiros passos concretos para tornar o 
local uma paróquia.
 Antes do término da Missa, Pa-
dre Luisinho dirigiu uma palavra de ca-
rinho ao povo da Quase-Paróquia. “Be-
tânia é morada, é lugar de compreender 
e ser compreendido, de ser quem você 
realmente é. Vivendo essa experiência de 
Jesus, que vai para a casa de amigos e ali 
ressuscita um amigo... Betânia é lugar de 
ressurreição: ressureição da esperança, 
dos sonhos, da vocação; torna-se lugar 
da ressureição da capacidade de amar. 
Só faço um pedido: que Deus me permita 
fazer o caminho vivendo a história, junto 
com vocês, levando-os a participar dessa 
Mesa a que todos são chamados.”

Da esquerda para a direita, registros das posses de Padre Alessandro, dos padres Farne e Nei, e de Padre Luisinho
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Homenagem Especial

Dom Ricardo HoepersDom Ricardo Hoepers
Bispo da Diocese do Rio Grande (RS)

 Dom Ricardo Hoepers nasceu em Curitiba (PR), 

no dia 16 de dezembro de 1970. Filho de Francisco Hoe-

pers e Doraci dos Santos Hoepers, é o terceiro de quatro 

filhos: Rosângela, Rogério, Ricardo e Rafael. 

 Em 1985 ingressou no Seminário Menor Arqui-

diocesano São José, onde terminou o Ensino Médio. Fez 

um ano de Propedêutico e, em 1990, saiu do Seminário. 

Cursou Filosofia na Universidade Federal do Paraná e Teo-

logia no Studium Theologicum. Especializou-se em Bioé-

tica pela Faculdade São Camilo, em São Paulo, e começou 

a lecionar como Professor de Bioética na Escola de Enfer-

magem Catarina Labouré, em Curitiba.

 Sua Ordenação Diaconal aconteceu em 1988, 

pelas mãos do então Arcebispo, Dom Pedro Fedalto. Em 

31 de janeiro de 1999, recebeu a Ordenação Sacerdotal do 

mesmo Arcebispo. Fez mestrado e doutorado em Bioética 

e Teologia Moral na Academia Alfonsiana, em Roma. Pos-

teriormente, atuou como professor na Faculdade Vicenti-

na.

 Em 2016, foi nomeado Bispo Diocesano do Rio 

Grande (RS), sendo ordenado em 14 de maio do mesmo 

ano, em sua cidade natal. Até a nomeação, atuava como 

pároco na Paróquia Santo Agostinho e Santa Mônica e era 

Diretor Comunitário do Studium Theologicum Claretiano 

em Curitiba.

 Devido às suas experiências, em 2019 foi nome-

ado Presidente da Comissão Especial de Bioética da Con-

ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e também 

eleito Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a 

Vida e a Família da CNBB.

MISSA SOLENE RECORDA CEM ANOS DA CHEGADA DE SÃO 
LUÍS ORIONE A MAR DE ESPANHA (MG)

 Foi encerrada, em 29 de agosto, a fes-

ta em recordação ao centenário da chegada de 

São Luís Orione ao Brasil, na cidade de Mar de 

Espanha (MG). A Missa Solene, presidida pelo 

Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom 

Gil Antônio Moreira, foi celebrada no terreno 

onde está sendo construída a capela que levará 

o nome do fundador da Congregação da Pe-

quena Obra da Divina Providência e de Madre 

Teresa Grillo Michel, que criou a Congregação 

das Pequenas Irmãs da Divina Providência.

 A Eucaristia foi concelebrada pelo 

Pároco, Padre Anderson Januário Hudson, 

pelo Vigário Paroquial, Padre Leandro de Sen-

na Monaia, e por sacerdotes Orionitas perten-

centes à Província Brasil-Norte. “Hoje a Ar-

quidiocese celebra com alegria a visita desse 

santo, que nos deixa o exemplo de alguém que 

viveu o evangelho intensamente em favor dos 

pequeninos, dos pobres, da educação. Eu que-

ro cumprimentar toda a família dos orionitas 

por esta efeméride”, congratulou-se Dom Gil 

durante entrevista à WebTV “A Voz Católica”.

 O Padre Josumar dos Santos, Provin-

cial da Província Brasil-Norte dos Orionitas, 

destacou a importância daquela celebração. 

“Para a nossa congregação, para nós todos, 

orionitas, religiosos e leigos, este é um mo-

mento ímpar, muito especial; é como se fosse 

o pontapé de todo o trabalho missionário que 

nós realizamos no Brasil ao longo desses cem 

anos, desde que São Luís Orione esteve aqui 

para impulsionar a congregação nascente. É 

de uma emoção muito grande, e também de 

uma responsabilidade muito grande para todos 

nós”, revelou. “Hoje estamos espalhados pelo 

Brasil inteiro, mas tudo nasceu desse sonho 

que começou a partir de Mar de Espanha. Por 

isso queremos celebrar, não só como comemo-

ração, mas como um momento de fé, de com-

promisso diante de Deus, para continuar levan-

do esse sonho carismático de São Luís Orione 

em frente”, completou.

 Após o final da festa, através do Face-

book da paróquia, Padre Anderson agradeceu 

aos paroquianos que ajudaram na festividade. 

“Que maravilha terminarmos com louvor nos-

sa Celebração dos 100 anos de Dom Orione no 

Brasil e, de maneira especial, sua chegada a 

Mar de Espanha. Foram dias intensos de voltar 

às origens e descobrir os caminhos do Senhor 

Nosso Deus por meio de Dom Orione e da Be-

ata Madre Michel. Aprendi muito, aprendemos 

muito, corremos juntos atrás de momentos e 

necessidades para bem celebrarmos esta fes-

ta”, escreveu.

ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA INAUGURA 
TERCEIRO “MARCO DE SÃO JOSÉ”

 No dia 8 de agosto, o Ar-
cebispo Metropolitano, Dom Antô-
nio Moreira, inaugurou o terceiro 
monumento a São José na Arqui-
diocese de Juiz de Fora. A obra está 
localizada no exterior da igreja de-
dicada ao pai adotivo de Jesus que 
fica na Rua Dom Silvério, no Bairro 
Alto dos Passos. A bênção foi pre-
cedida por Celebração Eucarística, 
presidida por Dom Gil e concele-
brada pelos padres João Paulo Tei-
xeira Dias e Augusto Antônio da 
Silva.
 “É mais um marco que nós 
levantamos a São José para cele-
brar, de maneira física, visual, aqui-
lo que o Papa Francisco determinou 
para este ano. Que São José seja um 
exemplo de fidelidade para cada 
um de nós, abençoe a todos os pais 
e que interceda junto de Deus pela 

nossa Arquidiocese, que está em 
caminhada sinodal”, disse o Arce-
bispo Metropolitano em entrevista 
à WebTV “A Voz Católica”.
 Padre João Paulo, Páro-
co da Paróquia Bom Pastor, à qual 

pertence a capela, ressaltou caracte-

rísticas de São José. “O seu exem-

plo de pai adotivo de Jesus, o seu 

exemplo como aquele que cuidou, 

zelou com muito carinho e dedica-

ção da Sagrada Família e, claro, a 

ser o nosso grande intercessor no 

céu, protegendo, defendendo a nos-

sa Igreja.”

 Os outros dois marcos em 

homenagem a São José estão locali-

zados no estacionamento da Matriz 

do Bairro Costa Carvalho, em Juiz 

de Fora, e na praça principal do mu-

nicípio de Bicas (MG).Foto: Facebook “Santuário das Mercês”

Marco de São José: *Reprodução WebTV “A Voz Católica”


