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Uma Igreja Sempre em Missão

Catedral sedia missa de posse 
da nova coordenação do Terço 

dos Homens

Pág. 4

NOSSA SENHORA APARECIDA É CELEBRADA NA CATEDRAL 
COM HOMENAGEM DOS MOTOCICLISTAS

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. 

Reuniões de reformulação dão 
pontapé inicial na segunda fase 

do Sínodo
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Arcebispo se pronuncia sobre 
retorno de reuniões presenciais 

na Arquidiocese
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12ª Jornada Vicentina é realizada de forma virtual

                                                                                                                                                      
      Pág. 5Do lado de fora da Catedral, Arcebispo abençoa motociclistas 

Pela primeira vez, o tradicional evento que reúne os vicentinos de toda 

região foi online. Transmitido pelo YouTube do Conselho Metropoli-

tano de Juiz de Fora, a Jornada Vicentina teve o seguinte tema: “São 

José, Modelo de Caridade em Novos Tempos” e o lema “Obediência, 

Acolhimento, Coragem e Criatividade”.
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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 Missio-
nária. Acesse:

arquidiocesejuizdefora.
org.br

ESCUTAI
Padre Antônio Camilo de Paiva 

 Segundo informações da Cidade do Vaticano, 

no próximo ano, o tema do Dia Mundial das Comuni-

cações Sociais será a Escuta. A Santa Sé liga esta ce-

lebração ao processo sinodal que se inicia em outubro, 

levando à Assembleia do Sínodo dos Bispos, em 2023. 

“Neste tempo em que toda a Igreja é convidada a ouvir 

para aprender a ser uma Igreja sinodal, todos somos con-

vidados a redescobrir a escuta como essencial para uma 

boa comunicação”.

 Nós, aqui na Igreja Particular de Juiz de Fora, 

participaremos da conclusão da primeira fase do 2o Sí-

nodo Arquidiocesano e da abertura da segunda fase no 

final do mês, mais especificamente no dia 31 de outubro, 

às 16h, na Catedral Metropolitana. Essa segunda fase do 

Sínodo será uma resposta da Igreja ao novo panorama 

socioeconômico e religioso que a pandemia criou. Como 

diz o Santo Padre, o Papa Francisco, “a pandemia afetou 

e feriu todos e todos precisam ser ouvidos e consolados. 

Ouvir é fundamental para uma boa informação. A busca 

da verdade começa com a escuta”. 

 A palavra Sínodo significa “caminhar juntos”, 

mas para caminhar juntos é preciso se encontrar, dese-

nhar o caminho e planejar a viagem. Como diz a men-

sagem do DMCS de 2021, o exercício sinodal deve ser 

“centrado no ir e ver” e, como pede o Papa agora, não 

basta ir e ver, mas que se “reaprenda a ouvir”.

 Papa Francisco insiste que “qualquer diálogo, 

qualquer relação começa com a escuta. Por isso, para 

crescer, mesmo profissionalmente, como comunica-

dores, é preciso reaprender a ouvir muito”. Foi o que 

fizemos na primeira fase do 2o Sínodo, respondendo 

questionários, sintetizando as respostas. Agora, vamos 

continuar o processo de escuta. Vamos escutar a realida-

de pastoral e dar passos significativos. 

 O Papa quer que a escuta na Igreja seja séria 

e intensa. Neste sentido, Francisco fala que “o próprio 

Jesus pede-nos que prestemos atenção à forma como ou-

vimos. Para ouvir realmente é preciso coragem, é preciso 

um coração livre e aberto, sem preconceitos”.

 Que possamos entrar novembro com coragem e 

com o coração livre e aberto para que sejamos cada vez 

mais ungidos na dinâmica do nosso Sínodo.

O VALOR DO CELIBATO
*Luís Eugênio Sanábio e Souza - escritor

 A Igreja Católica ensina firmemente que o 

celibato sacerdotal “é um dom especial de Deus, pelo 

qual os ministros sagrados podem mais facilmente 

unir-se a Cristo de coração indiviso e dedicar-se mais 

livremente ao serviço de Deus e dos homens” (Códi-

go de Direito Canônico: cân. 277). É certo, conforme 

declarou o Concílio Vaticano II, que a virgindade “não 

é requerida pela própria natureza do sacerdócio, como 

se conclui da prática da Igreja primitiva e da tradição 

das Igrejas Orientais” (Concílio Vaticano II: PO, n° 

16). Mas o mesmo sagrado Concílio quis confirmar 

solenemente a antiga, sagrada e providencial lei vi-

gente do celibato sacerdotal, expondo também os mo-

tivos que a justificam aos olhos de quem sabe apreciar 

com espírito de fé e com fervor íntimo e generoso os 

dons divinos. 

O Magistério da Igreja apresenta as seguintes 

razões para sustentar a lei do celibato: 

 1°) Razão de caráter cristológico: Cristo 

manteve-se toda a vida no estado de virgindade, o que 

significa a sua dedicação total ao serviço de Deus e 

dos homens. O próprio Cristo reconhece este estado 

de virgindade “por causa do Reino dos Céus” (Mateus 

19,12).

 2°) Razão de caráter eclesiológico: pela 

maior possibilidade de dedicação total ao ministério 

eclesial que o celibato oferece. Na comunidade dos 

fiéis confiados aos seus cuidados, o sacerdote é Cristo 

presente; daqui a suma conveniência de que ele repro-

duza em tudo a imagem de Cristo e lhe siga o exem-

plo, tanto na vida íntima como na vida do próprio 

ministério. O memorável Papa Paulo VI pôde dizer 

que “nem poderá passar pela cabeça de ninguém que 

a Igreja tenha seguido durante séculos um caminho 

que, em vez de favorecer a riqueza espiritual dos in-

divíduos e do Povo de Deus, a tenha de algum modo 

comprometido, ou levado a oprimir, com arbitrárias 

intervenções jurídicas, a livre expansão das mais pro-

fundas realidades da natureza e da graça” (Paulo VI: 

Encíclica Sacerdotalis Caelibatus, n° 41).

 3°) Razão de caráter escatológico: o celibato 

por causa do Reino dos Céus é sinal e anúncio dos 

bens celestes, pois o Reino de Deus “não é deste mun-

do” (João 18,36). No mundo do homem, tão absor-

vido nos cuidados terrenos e dominado muitas vezes 

pelos desejos da carne (1 Jo 2,16), o precioso dom 

divino da continência perfeita, por amor do Reino dos 

Céus, constitui exatamente “um sinal particular dos 

bens celestes” (Concílio Vaticano II: PC n° 12).

 “A escolha do celibato não comporta ig-

norância e nem desprezo do instinto sexual ou da 

afetividade, o que teria consequências certamente 

prejudiciais para o equilíbrio físico e psicológico do 

sacerdote, mas exige lúcida compreensão, atento do-

mínio de si mesmo e sapiente sublimação da própria 

psique, encarada num plano superior” (Papa Paulo VI: 

Encíclica Sacerdotalis Caelibatus n° 55).

 “Por vezes, a solidão pesará dolorosamente 

sobre o sacerdote, mas nem por isso há de arrepender-

-se de tê-la generosamente escolhido. Também Cristo, 

nas horas mais trágicas da vida, ficou só, abandonado 

mesmo daqueles que tinha escolhido para testemu-

nhas e companheiros e que Ele tinha amado até o fim 

(João 13,1), mas declarou: “Eu não estou só, porque 

o Pai está comigo” (João 16,32). Quem escolheu ser 

todo de Cristo há de encontrar, antes de tudo, na in-

timidade com Ele e na sua graça, a força de ânimo 

necessária para dissipar a melancolia e para vencer os 

desânimos” (Papa Paulo VI: Encíclica Sacerdotalis 

Caelibatus n° 59).

 Desde o início do século IV, a Igreja Católi-

ca, por meio das decisões de vários Concílios Provin-

ciais e dos Papas, corroborou, difundiu e sancionou a 

prática do celibato (a primeira vez foi no Concílio de 

Elvira na Espanha por volta do ano 300). Posterior-

mente, a obrigação do celibato foi solenemente san-

cionada pelo Concílio de Trento (1545-1563) e, por 

fim, inserida no Código de Direito Canônico (atual 

cânone 277 § 1).

 Diante da carência de sacerdotes na região 

amazônica, o Papa Francisco afirma que “nas cir-

cunstâncias específicas da Amazônia, especialmente 

nas suas florestas e lugares mais remotos, é preciso 

encontrar um modo para assegurar este ministério 

sacerdotal”; “Esta premente necessidade leva-me a 

exortar todos os bispos, especialmente os da América 

Latina, a promover a oração pelas vocações sacerdo-

tais e também a ser mais generosos, levando aqueles 

que demonstram vocação missionária a optarem pela 

Amazônia” (Papa Francisco: Exortação Apostólica 

“Querida Amazônia”  nº 89,90). 
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

QUANDO MARIA APARECE

 O evangelho que refletimos no 
dia 12 de outubro, quando celebramos no 
Brasil inteiro Maria com o título de Apa-
recida, foi escrito por São João. Também 
no relato evangélico podemos dizer que 
Maria aparece; aliás, ela aparece muitas 
vezes na Sagrada Escritura, na história da 
Igreja, dos Santos Padres, dos nossos pais 
teológicos, na vida do nosso povo. 
 Segundo São João, Nossa Se-
nhora manifestou-se pela primeira vez 
nas Bodas de Caná, e ali se revela como 
mãe e como intercessora. Preocupada 
com as dificuldades da família, ela se di-
rige a seu Filho e, depois, aos serventes 
e convidados: ‘fazei tudo o que Ele vos 
disser’ (cf. Jo 2,5), diz. Ela aparece como 
mãe bondosa que se preocupa com as ne-
cessidades dos filhos e como aquela que 
acreditou e fez com que os discípulos 
acreditassem. 
 Maria aparece, antes disso, no 
evangelho de Lucas, quando o céu visita 
a sua casa: o Anjo Gabriel a visita, a pro-
cura, a distingue entre todas as mulheres 
de Israel e anuncia que será a Mãe do Sal-

vador. E ela responde: ‘eis aqui a serva do 
Senhor’ (cf. Lc 1,38). Nossa Senhora apa-
rece aqui como escolhida pelo Pai e como 
serva, aquela que quer servir a Deus para 
sempre. Nas listas genealógicas de São 
Lucas e São Mateus, ainda é apresentada 
como esposa virginal de José, o castíssi-
mo. Portanto, com uma missão especialís-
sima na história do povo de Deus. A Mãe 
de Jesus também está no calvário: quando 
aquele povo que tinha recebido favores 
e milagres do Senhor O abandona, fica à 
distância, Maria está perto; a mãe nunca 
abandona o filho, sempre aparece na hora 
certa. 
 A figura de Maria é prefigurada 
no Antigo Testamento, seja no pensamen-
to do Pai, quando promete que surgirá 
uma mulher da qual nascerá uma descen-
dência que vai esmagar a cabeça da ser-
pente infernal, ou no livro de Ester, na-
quela rainha que encanta o coração do rei 
e nada pede para si. Mais uma vez, Nossa 
Senhora é prefigurada como intercessora 
em favor do povo.
 A Mãe do Senhor aparece na 

Igreja desde o princípio: ela é citada ex-
plicitamente no capítulo 2 dos Atos dos 
Apóstolos, que narra a vinda do Espírito 
Santo no Dia de Pentecostes. Ela apare-
ce como esposa do Espírito Santo, como 
aquela que está junto, que permanece com 
os discípulos do seu Filho. 
 Por fim, refiro-me à segunda lei-
tura que fizemos no Dia de Nossa Senhora 
Aparecida, do Livro do Apocalipse, quan-
do Maria aparece numa figura belíssima, 
grávida, vestida de sol, com uma coroa de 
12 estrelas, a lua sob os pés. Aquela figu-
ra é, ao mesmo tempo, Maria e a Igreja, 
que se confundem, vivem fundidas como 
dois pedaços de cera que se encontram e 
formam um círio, feito para que a luz nele 
seja acesa e ilumine os caminhos das pes-
soas.
 Ela é a imagem de Maria que 
continua na Igreja. Sua missão não se en-
cerrou, ela continua gerando Jesus para os 
outros. Quem a procura, encontra Cristo. 
Porque assim Deus quis, porque assim 
Deus preparou, porque assim Deus es-
tabeleceu. A imagem encontrada no Rio 

Paraíba do Sul, naquele ano de 1717, teve 
como inspiração esse texto. 
 O 12 de outubro foi dia de rezar 
pelo Brasil, de lembrar de todos os pro-
blemas sociais que devem ser superados. 
Dia de pedir à Senhora Aparecida que, 
como mãe que providenciou o vinho em 
Caná da Galileia, providencie alimento, 
saúde, paz, casa, tudo aquilo que preci-
samos. Ela, que apareceu na simplicidade 
de uma pequena imagem, ensina-nos a 
olhar sobretudo para os mais pequeninos, 
os mais pobres. Ensina-nos a ser solidá-
rios, a ser irmãos, pois é isto que o seu 
Filho nos ensinou: ‘que todos sejam um 
como eu e tu, Pai, somos uma coisa só’ 
(cf. Jo 17,21); ‘amai-vos uns aos outros 
como eu vos tenho amado’ (cf. Jo 13,34); 
‘amai a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a si mesmo’ (cf. Mt 22,37-
39). 
 Isso Ele nos diz, e ela continua 
a nos dizer: ‘fazei tudo o que ele vos dis-
ser’.

12ª JORNADA VICENTINA É REALIZADA DE FORMA VIRTUAL

 No último dia 25 de setembro, 
aconteceu a 12ª edição da Jornada Vicen-
tina do Conselho Metropolitano de Juiz 
de Fora (CMJF) da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP). Neste ano, pela 
primeira vez, o encontro foi realizado de 
maneira virtual. Tendo como tema “São 
José, Modelo de Caridade em Novos 
Tempos”, o evento contou com momen-
tos de oração, pregação, animação e mú-
sica. 
 Realizado em um estúdio para 
proporcionar uma jornada com seguran-
ça, mas sem perder a identidade acolhe-
dora e alegre, a iniciativa foi um desafio 
para seus coordenadores, Josiane e Mar-
co Guiducci, que trabalharam por mais de 
um ano para torná-la possível. “O traba-
lho que a gente faz é antes, durante e de-
pois, e são muitas as pessoas envolvidas. 

Nossa jornada foi diferente, foi segura. 
Eu creio que dessa forma atingiu muito 
mais [pessoas], agradeço a todos”, rela-
tou Josiane durante a transmissão. 
 A Presidente eleita do Conselho 
Metropolitano, Csc. Venina Aparecida de 
Souza, esteve presente no local para o dia 
de festa. Durante o encontro, ela deixou 
uma mensagem de ânimo aos vicentinos. 
“A Jornada é lugar de Deus, lugar de ami-
zade. É caminho, é motivação, é fé; é o 
chamado de Jesus e Ele chama a todos.  
 Neste ano, a Jornada lembra um 
homem forte, que se destacou em cuidar 
de Jesus, e nos motiva a cuidar de cada 
um e de cada uma. Hoje quero animar 
cada confrade, cada consócia, a buscar, 
dentro do seu coração, a força para conti-
nuarmos, nas pegadas de São Vicente e na 
chama do Beato Frederico Ozanan.”

 Além do tradicional momento 
de Adoração ao Santíssimo Sacramento, 
o encontro contou com diversas partici-
pações, como o Padre Pierre Maurício 
de Almeida Cantarino, o vencedor do 
concurso Fazendo Arte, confrade Warley 
Gabriel, além de aparições de diversos 
conselhos. No encerramento, Dom Gil 
Antônio Moreira, Arcebispo de Juiz de 
Fora, presidiu a Santa Missa, que teve a 
participação do Diácono Jorge Luis Lo-
pes dos Santos, Assessor Espiritual do 
CMJF. “Celebrei a Missa de encerramen-
to da Jornada Vicentina e já adiantamos 
louvores de Deus por São Vicente, esse 
homem que dedicou sua vida e toda sua 
existência para ajudar os pobres, os pe-
quenos, os humildes, pedindo a ele, tam-
bém, que nos dê essa força da caridade”, 
explicou o Arcebispo.

 Durante a homilia, Dom Gil 
pontuou importantes fatos sobre a vida 
de São Vicente de Paulo e como ela foi 
marcada pelo capítulo 25 do evangelho 
de São Mateus. Além disso, tornou a fri-
sar que a fé, sem obras, é morta. O Pastor 
aproveitou a ocasião para convocar todos 
os vicentinos para ajudarem a vivenciar a 
nova fase do II Sínodo, importante mo-
mento para a caminhada arquidiocesana. 
“Neste momento em que estamos para 
entrar na segunda fase do II Sínodo Ar-
quidiocesano, que será marcada pela ca-
ridade, pela solidariedade e pela atenção 
aos pobres e sofredores, maiores vítimas 
da pandemia, quero pedir a São Vicente 
de Paulo que nos inspire e nos ajude”, 
concluiu. 

Jornada Vicentina Virtual contou com forte estrutura de transmissão



4   FOLHA MISSIONÁRIA   4  

CATEDRAL SEDIA MISSA DE POSSE DA NOVA COORDENAÇÃO DO TERÇO DOS HOMENS

 No dia 19 de setembro, aconte-
ceu, na Catedral Metropolitana de Juiz 
de Fora, a posse da nova coordenação 
arquidiocesana do Terço dos Homens 
(TH). A Missa, presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Morei-
ra, foi celebrada em ação de graças pelo 
grupo e em intenção dos novos trabalhos. 
 A Eucaristia foi concelebra-
da pelo Padre José de Anchieta Moura 
Lima, Pároco da Catedral, e também 
teve a participação dos diáconos Antônio 
Valentino da Silva Neto e Celso Apare-
cido Rodrigues Melo. Este último foi 
apresentado como Assessor Espiritual do 
TH. Em entrevista, o diácono mostrou-se 
animado com a missão. “Vamos incenti-
var os homens a continuarem o trabalho 

já neste ano; incentivo esse que vai ser 
através da liturgia do dia. Todos os dias 
nós devemos fazê-la para que possamos 
crescer na base da oração.”
 Em entrevista, o novo Coorde-
nador Arquidiocesano, Paulo Henrique 
Gomes, da Paróquia Santa Rita de Cássia 
de Juiz de Fora, contou os planos para 
o futuro. “A expectativa é a melhor pos-
sível. É conseguir, através da ajuda de 
todos os nossos irmãos do terço, levar a 
administração dos próximos quatro anos 
para toda a nossa Arquidiocese, traba-
lhando com o social também.” Ele re-
latou o desejo da equipe de visitar todas 
as paróquias da Arquidiocese, o quanto 
antes. 
 Estiveram presentes na ce-

lebração os membros da coordenação 
que encerravam o seu trabalho. O líder 
deste grupo, Niltinho Ubirajara, fez um 
balanço dos últimos anos. “Terminando 
esse trabalho com muita alegria, foi um 
aperfeiçoamento na vida espiritual. Fo-
mos interrompidos pela pandemia, mas 
tivemos grandes momentos. Posso citar 
a vinda do Padre Antônio Maria, que é o 
autor do hino do terço e incentivador do 
movimento.” Além disso, ele agradeceu 
a todos que ajudaram o TH, principal-
mente ao Arcebispo de Juiz de Fora, que 
também é o Assistente Espiritual Nacio-
nal do Terço dos Homens.
 “É um grupo bastante grande, 
com todos os membros para fazer todo 
o trabalho de coordenação, animação e 

promoção da espiritualidade do Terço 

dos Homens em todas as 37 cidades da 

nossa Arquidiocese e 91 paróquias. Com 

o Diácono Celso como assessor, e o sa-

cerdote continua sendo o Padre Jorge, 

pároco em Santana do Deserto, para ce-

lebrar as Santas Missas e realizar as con-

fissões, Nossa Senhora cubra de bênçãos 

esses nossos irmãos, nesse trabalho tão 

importante qual seja o Terço dos Homens 

na Arquidiocese de Juiz de Fora”, expli-

cou Dom Gil.

 Ao final da celebração, o pas-

tor chamou ao altar os homens das duas 
coordenações, para que fossem abençoa-
dos, e agradeceu pelo “sim” de todos. 

ESPERANÇA E FRATERNIDADE MARCAM FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, EM SANTOS DUMONT

*Pascom da Paróquia São Miguel e Almas

 A tradicional Festa de São Miguel Arcanjo, 
padroeiro da Paróquia São Miguel e Almas e também 
da cidade de Santos Dumont (MG), aconteceu entre os 
dias 19 e 29 de setembro, mobilizando todos os paro-
quianos das 14 comunidades e devotos. Neste ano, a 
temática convidou os fiéis à vivência de um tempo novo 
de fraternidade e esperança, sob a proteção do glorioso 
São Miguel Arcanjo. 
 Durante a festividade, o Administrador Paro-
quial, Padre Eder Luiz Pereira, ressaltou, parafraseando 
o Papa Francisco, que “assim como nós precisamos das 
vacinas e remédios, a esperança e a fraternidade são os 
verdadeiros remédios para o pós-pandemia e os inúme-
ros males que nos atingiram e continuam a atingir.”
 O Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antô-
nio Moreira, presidiu a Santa Missa Solene de abertura 
da Festa, no domingo, 19 de setembro. A Novena em 
preparação para o dia do padroeiro foi celebrada em 
dois horários de missas, às 15h e 19h, com o objeti-
vo de atender ainda mais os devotos, e contou com a 
presença especial de vários padres convidados, além 
do Bispo Emérito de São Luís do Maranhão, Dom José 
Belisário da Silva, atualmente residente no Seminário 
Seráfico Santo Antônio. Dentro deste contexto de pre-
paração, no dia 24 de setembro, os paroquianos reali-
zaram uma linda celebração em ação de graças pelos 
dez anos de sacerdócio de Padre Eder Luiz. Gratidão 
e reconhecimento pelo trabalho realizado marcaram a 
noite de homenagens, que incluiu também a memória 
do seu primeiro ano à frente da Paróquia, completado 

no dia 29. 
 O Dia de São Miguel Arcanjo, 29 de setembro, 
quando a Igreja celebra também os outros dois Arcan-
jos, Rafael e Gabriel, iniciou-se com a alvorada festiva 
e o badalar dos sinos e contou com uma programação 
de seis missas, além do funcionamento de barraquinhas. 
Ao findar da tarde, mesmo com a iminente chuva, ao 
som da Banda de Música de Santos Dumont e com o 
apoio do Exército Brasileiro, foi realizada a procissão 
motorizada com a primitiva imagem do padroeiro pelas 
ruas da cidade. O dia festivo foi encerrado com a San-
ta Missa Solene presidida pelo Bispo de Janaúba, Dom 
Roberto José da Silva, filho da terra. Foi um momento 
de forte emoção, já que a ocasião marcou a primeira 
vez que o sandumonense, enquanto prelado, presidiu a 
Missa no dia de São Miguel. Dom Roberto, como pa-
dre, contribuiu na edificação da Matriz, igreja em que 
foi ordenado epíscopo. 
 Ainda que com proporções menores, devido 
ao contexto de pandemia, foi possível a realização da 
festa social, com a instalação de barracas no adro da 
Matriz e a venda de comidas típicas. “A festa do nosso 
padroeiro, o glorioso São Miguel Arcanjo, foi o tempo 
da graça de Deus, momento oportuno de renovação, en-
tusiasmo e fraternidade. Além da festa social, ressalto 
que a festa espiritual, a festa do amor, fez com que o 
Evangelho chegasse aos corações, motivando os devo-
tos a cuidarem dos mais necessitados, com o gesto de 
partilha, marcando, assim, um novo tempo para a nossa 
comunidade paroquial”, destacou o Padre Eder Luiz.

Integrantes da coordenação eleita (à esquerda) posam ao lado do Arcebispo e do grupo que deixa a diretoria
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JUBILEU DO BOM JESUS DO LIVRAMENTO É CELEBRADO COM CAUTELA E SEGURANÇA 
EM LIBERDADE (MG)

 No dia 14 de setembro, Festa 
da Exaltação da Santa Cruz, o Arcebispo 
Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, presidiu Santa Missa 
na Paróquia Santuário Basílica Bom Je-
sus do Livramento, em Liberdade (MG). 
A Eucaristia, que marcou o encerramento 
das festividades em honra ao Padroeiro, 
foi concelebrada pelo Pároco, Padre Ivair 
Carolino, e por outros padres da Forania 
Bom Jesus.
 Durante todo o dia, centenas de 
devotos e romeiros passaram pelo Santu-
ário Basílica, participando das sete Mis-
sas oferecidas e prestando homenagens 
ao Bom Jesus. Segundo Padre Ivair, as-
sim como aconteceu durante a novena, 
todos os cuidados foram tomados a fim de 
que os fiéis estivessem seguros. “O San-
tuário Basílica Bom Jesus viveu de uma 
forma intensa, participativa e responsável 
a novena em louvor ao Bom Jesus. Este 
ano, trabalhando em dois momentos, às 

15h e às 19h, sempre cumprindo à risca 
os protocolos de segurança, com distan-
ciamento, uso da máscara, todo amor e 
cuidado”, contou o sacerdote em entre-
vista à WebTV “A Voz Católica”. “Tive-
mos, ao longo da novena, a presença de 
padres da Arquidiocese, nos ajudando a 
refletir sobre os vários temas. Queríamos 
rezar por todas as realidades que estão 
tocando a humanidade - a pandemia, os 
falecidos, os recuperados, a vacina - e 
nos alegrando, também, com o Jubileu de 
150 anos da fundação da Irmandade do 
Senhor Bom Jesus. Foi um tempo rico, 
de graças e bênçãos que culmina no dia 
de hoje, com essa bonita festa de oração 
e participação, de forma responsável, do 
povo de Deus”, completou.
 Com a presença de uma parcela 
de devotos bem mais restrita daquela que 
geralmente comparece à festa anual, Pa-
dre Ivair contou que a ajuda dos meios de 
comunicação foi essencial. “Neste tempo 

de pandemia não podemos deixar nunca 
de manter vivo o que é essencial em nossa 
vida, a fé. E acredito que a Igreja cumpriu 
o seu papel, levando aos fiéis, levando ao 
coração do povo, pelos meios de comu-
nicação, essa palavra de esperança e de 
confiança em Deus”, ressaltou, lembran-
do que as Missas foram transmitidas pelo 
Facebook e YouTube da Paróquia Santu-
ário, além da rádio local. 
 Após presidir a Celebração Eu-
carística, o Arcebispo de Juiz de Fora 
recordou a importância daquele templo 
para a nossa Igreja Particular. “Quero ele-
var a Deus ações de graças pelo terceiro 
ano do título de Basílica deste Santuário. 
A três anos atrás o Papa Francisco nos 
concedeu esta graça e nós constituímos 
esse santuário e basílica arquidiocesanos. 
A nossa Arquidiocese de Juiz de Fora se 
alegra por ter uma basílica em seu terri-
tório e nos alegramos também, este ano, 
por já podermos celebrar, ainda que li-

mitadamente no número de pessoas, esse 
jubileu do Bom Jesus do Livramento. 
Isso é motivo de agradecimento ao Bom 
Jesus”, apontou. “E um pedido, para que, 
no ano que vem, quem sabe, a pandemia 
já esteja vencida e nós possamos celebrar 
com toda exuberância esta grande festa 
em homenagem a Jesus que nos livra do 
mal, do pecado e da doença”, concluiu o 
Arcebispo. 
 Vera Lúcia Rodrigues Gomes 
saiu de Barra Mansa (RJ) para agrade-
cer ao Bom Jesus. “É uma alegria imen-
sa poder vir, apesar de estarmos nesse 
tempo de pandemia, em que o santuário 
está praticamente vazio. Quando viemos 
antes, não tínhamos nem como andar; a 
demonstração de fé do povo era muito 
grande. Mas a fé continua em cada cora-
ção e nós estamos aqui, agradecendo ao 
Bom Jesus do Livramento, depois de ter 
passado por essa fase. Eu tive Covid, mas 
graças a Deus estou aqui para agradecer e 
pedir por todos nós”, afirmou.

NOSSA SENHORA APARECIDA É CELEBRADA NA CATEDRAL COM HOMENAGEM DOS MOTOCICLISTAS

  
 

  
 

 Em 12 de outubro, a Igreja do 
Brasil celebrou a sua Padroeira, Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida. A Ca-
tedral de Juiz de Fora, onde milhares de 
fiéis participaram das celebrações deste 
dia especial, sediou também a Missa dos 
motociclistas, presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. 
 Como tradicionalmente é feito, a 
concentração da 25ª edição da Motociata 
ocorreu no Bairro Bom Pastor. Após uma 
trégua da chuva, os participantes seguiram 
pela Avenida Barão do Rio Branco com a 
imagem mariana. Estima-se que mais de 
500 motoqueiros tenham participado da 
homenagem nas ruas. 
 A chegada à Catedral foi emo-

cionante para muitos fiéis. Alguns fize-
ram questão de esperar do lado de fora da 
igreja para receber a imagem e as bênçãos, 
juntamente com os motociclistas. Foi o 
caso de Silvana Maria Amarante. “Eu sou 
muito devota de Nossa Senhora, todos os 
dias eu rezo muito e agradeço. Tudo que 
eu peço eu sou atendida. É maravilha. Eu 
fico até emocionada, porque são muitas 
as graças que eu já recebi.” Após a mo-
tociata, Dom Gil deu a bênção dos capa-
cetes, chaves e objetos de devoção e, em 
seguida, convidou todos os motociclistas 
a entrarem na Catedral para a celebração. 
Como de costume, eles formaram um tú-
nel para acolher a imagem, que adentrou o 
templo em cima de uma moto.
 Na homilia, o Arcebispo falou 
sobre o apoio e o amor de Maria. Além 
disso, destacou a boa oportunidade de re-
zar pelo país naquele dia. “Maria é inter-
cessora, é aquela que pede ao Filho para 
solucionar o problema em Caná da Gali-
leia; por isso, o povo brasileiro tem tanta 
confiança em Maria e pede a esse a símbo-
lo que une todo o Brasil. Independente de 
posições políticas, todos devemos pedir à 
Nossa Senhora que proteja o Brasil contra 

o mal, contra as coisas que possam nos di-
vidir ou destruir. É dia de rezar pela nação 
brasileira.”
 Em entrevista, Dom Gil reforçou 
o pedido de oração à Maria Santíssima, 
sobretudo durante o mês de outubro, de-
dicado ao Rosário e às missões. “Quero 
pedir que façamos uma oração fervoro-
sa, durante todo o mês, para que o Brasil 
possa crescer como uma nação de irmãos, 
uma verdadeira família, para lutarmos 
contra os problemas sociais, sem usar da 
violência, sem usar de armas que tirem a 
liberdade do povo ou proíbam a nossa fé.”
 Ao final da celebração, o idea-
lizador da Motociata de Nossa Senhora 
Aparecida, Antônio Carlos, conhecido 
como Toninho, presenteou o Arcebispo 
de Juiz de Fora com mais uma camisa do 
evento e agradeceu a oportunidade de par-
ticipar novamente do momento. Em entre-
vista, ele falou sobre a maior dificuldade 
na organização da motociata deste ano. 
“Foi pouco tempo para resolver. A gente 
não sabia se poderia fazer até termos a au-
torização da Prefeitura. Fizemos de acor-
do com o protocolo, e a maior parte já está 
vacinada. Graças a Deus deu tudo certo.”

 A motociclista Erica Andrade 
Castro participou pela primeira vez da 
atividade e falou sobre sua história com 
a Mãe Aparecida. “É muito emocionante, 
porque eu sou muito devota de Nossa Se-
nhora Aparecida. Já consegui muitos mi-
lagres através dela e o último deles, talvez 
o que me toca mais, é conseguir engravi-
dar depois de ter sofrido um aborto. Eu 
me apeguei a ela, porque minha situação 
não era fácil, eu tenho muitos problemas 
de saúde. Com a intercessão dela a gente 
conseguiu vencer. Enquanto eu tiver vida, 
eu venho na procissão e vou à Basílica 
para poder agradecer a ela.”

A Missa presidida por Dom Gil foi concelebrada por padres da Forania Bom Jesus. Reprodução: SBJL Webtv
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NOVENA DE SANTA TERESINHA REENCONTRA FIÉIS E DEVOTOS
*Evertton Maria (Pascom da Paróquia Santa Teresinha)

 Em tempos tão difíceis, com 
tantas adversidades, Santa Teresinha 
torna-se exemplo de devoção irrestrita a 
Jesus e de atenção constante à vontade 
de Deus em nossas vidas. Depois de um 
2020 apreensivo, em função do combate 
ao Coronavírus, a Paróquia Santa Teresi-
nha, em Juiz de Fora, teve, neste ano, a 
oportunidade de celebrar a Padroeira das 
Missões de forma mais flexível. 
 Com o tema “Santa Teresinha 
e os Sacramentos do Amor de Deus”, a 
comunidade paroquial e os devotos pu-
deram aprender um pouco mais sobre 
os sinais sagrados que confirmam nossa 
crença nos propósitos de Cristo. Padre 
Everaldo Sales, Pároco local, destacou 
o porquê de trazer os sete sacramentos 
da Igreja para o centro das reflexões da 
Novena em 2021. “Neste tempo que esta-
mos atravessando, todos nós precisamos 
muito destes sinais. Se na vida do fiel 
católico os sacramentos falam e fazem 
sentir tanto esse amor, a escolha deste 
caminho foi feita para fortificar espiri-
tualmente nosso povo.” Ainda de acordo 
com o sacerdote, a segunda causa foi a 
necessidade de muitos irmãos adolescen-
tes e adultos receberem sacramentos ain-
da este ano.
 A Festa de Santa Teresinha não 
é somente um momento de festividades e 

renovação de fé da comunidade. Há tam-
bém o papel social da paróquia durante 
esse período. Padre Everaldo destaca que 
o envolvimento da comunidade, tanto na 
preparação da novena, como no apoio às 
atividades paroquiais, é o maior legado 
desses dias de celebração intensa. Ele 
ressalta que, além do empenho dos paro-
quianos em conseguir donativos para as 
atividades paroquiais e para a caridade, 
“a própria motivação para os encontros 
cotidianos, o local preparado, a partici-
pação das pessoas e os temas pensados 
interferiram no humor, no ânimo e na 
retomada da convivência, ainda que com 
certas medidas de segurança.”

Cuidados no combate à 
Covid-19 seguem 

Levando em consideração a grande ade-
são dos fiéis juiz-foranos às festividades 
de Santa Teresinha, houve muita preo-
cupação quanto ao fluxo de pessoas na 
paróquia durante os nove dias de even-
to. Mesmo com as restrições sanitárias 
em seu estágio mais brando, os agentes 
de pastoral se reuniram com o padre e 
se organizaram para aplicar o protocolo 
sanitário vigente, mantendo a aferição de 
temperatura e a higienização das mãos 
com álcool em gel, além de limpeza dos 

calçados em tapetes com água sanitária. 
A paróquia também ampliou o número de 
celebrações diárias, dividindo melhor o 
público presente, evitando aglomerações.

Pascom comemora audiência
 nas redes 

 A Pastoral da Comunicação da 
Paróquia Santa Teresinha, desde antes da 
pandemia, é uma das referências de nos-
sa Igreja Particular na geração de conte-
údo on-line e de interatividade nas redes 
sociais. Já no ano passado, os trabalhos 
foram multiplicados como forma de es-
tender os braços da Igreja às casas dos 
fiéis, levando as transmissões das missas, 
além de estudos bíblicos e litúrgicos, aos 
internautas. 
 Este ano, a paróquia entendeu a 
necessidade que a Pascom tinha em me-
lhorar a qualidade das transmissões e, por 
isso, investiu em equipamentos novos e 
mais eficientes. A coordenadora da Pas-
com Santa Teresinha, Taís Cássia, disse 
estar muito satisfeita com o trabalho de-
sempenhado pelos colegas. Segundo ela, 
para a Novena de Santa Teresinha, em 
especial, foi necessário realizar uma es-
cala para a divisão das tarefas; tanto para 
a transmissão ao vivo, como para a co-
bertura em tempo real pelas redes sociais. 

“Além disso, mais um integrante era res-
ponsável por fazer parte da comissão de 
liturgia [da festividade] para repassar 
aos demais o que seria proposto em cada 
dia”, ressaltou.
 Os resultados foram visíveis. 
Taís disse que, mesmo com a opção de 
estarem presencialmente na igreja, a mé-
dia de audiência dos fiéis nas transmis-
sões ao vivo pelo YouTube da paróquia 
praticamente dobrou durante os dias da 
novena. Isso sem falar das dezenas de in-
terações diárias dos seguidores de Santa 
Teresinha nas redes sociais, principal-
mente no Instagram. 
 Para Padre Everaldo, essas são 
algumas das melhores experiências vivi-
das durante os dias da novena dedicada a 
Santa Teresinha. “A visita de vários pa-
dres celebrantes, muitos testemunhos de 
graças alcançadas, muitos encontros mar-
cantes entre as pessoas e grande alegria 
de catequizandos e familiares por oca-
sião dos sacramentos concedidos nesse 
tempo, tudo isso é válido. O Dia de Santa 
Teresinha, de modo especial, contou com 
uma participação intensa das pessoas, 
algumas muito emocionadas, todas com 
espírito de piedade e alegres.”
Vale lembrar que todo o conteúdo da no-
vena está disponível no canal Paróquia 
Santa Teresinha JF no YouTube.

PAROQUIANOS DE BOM JARDIM DE MINAS (MG) PARTICIPAM DE “CAMINHO DO BOM JESUS” 
ATÉ LIBERDADE (MG)

 No dia 5 de setembro, a Paróquia 
Bom Jesus do Matozinhos, de Bom Jar-
dim de Minas (MG), promoveu a primeira 
edição do “Caminho do Bom Jesus”, tra-
jeto de 23 quilômetros até a Paróquia San-
tuário Basílica Bom Jesus do Livramento, 
em Liberdade (MG). A iniciativa contou 
com a participação de cerca de 400 pesso-
as, que durante a caminhada refletiram as 
estações da Via-Sacra e rezaram o Santo 
Terço.

 A comitiva saiu da Igreja Matriz 
de Bom Jardim por volta das 4h30. O “Ca-
minho do Bom Jesus” propriamente dito 
foi iniciado na comunidade de Vila For-
mosa, onde foi construído um marco com 
a imagem do Bom Jesus do Matozinhos 
para indicar o início da caminhada. Até 
Liberdade, foram cerca de seis horas de 
percurso, com uma parada para descanso 
e café. Na chegada ao Santuário Basílica, 
todos participaram da Santa Missa.

 “Foi chamado assim justamen-
te porque liga a Paróquia do Bom Jesus 
do Matozinhos ao Santuário Basílica do 
Bom Jesus do Livramento. A intenção é 
que isso aconteça várias vezes no ano, por 
paróquias e grupos que queiram fazer este 
momento de oração, seja como caminho 
penitencial, pedido de graça ou em agra-
decimento”, contou o Pároco de Bom 
Jardim, Padre Carlos Alberto Moreira. A 
expectativa é que, no primeiro domingo 

de outubro, seja feito o trajeto inverso, 

saindo de Liberdade.

 O “Caminho do Bom Jesus” foi 

oficializado através de parcerias entre as 

prefeituras e as câmaras municipais das 

duas cidades, que devem instalar banhei-
ros pelo percurso como forma de oferecer 
infraestrutura aos romeiros. O itinerário 

também foi incluído no roteiro turístico 

de Ibitipoca. 
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Mensagem  de sua Santidade o Papa Francisco para o 

Dia Mundial das Missões 2021 

REUNIÕES DE REFORMULAÇÃO DÃO PONTAPÉ INICIAL NA SEGUNDA FASE DO SÍNODO

 A Arquidiocese de Juiz de Fora 
se prepara para entrar na nova fase do II 
Sínodo Arquidiocesano. Em meados de 
setembro, no prédio da Cúria Metropoli-
tana, ocorreram importantes reuniões de 
revisão, tratando dos dois enfoques esco-
lhidos para a próxima etapa do Sínodo: a 
caridade e a pastoral. 
 No dia 15 de setembro, o Arce-
bispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, se reuniu com um grupo com-
posto de diáconos permanentes, padres 
e leigos para discutir novas frentes cari-
tativas de trabalho a serem instituídas na 
Igreja local. “Essa reunião traz uma série 
de pessoas para avaliarmos nosso traba-
lho de assistência aos pobres, aqueles que 
sofreram com problemas de saúde, que 
perderam entes queridos; portanto, é uma 
reunião em volta da palavra caridade”, 
explicou Dom Gil. 
 Ele iniciou a reunião recordando 
os motivos e o sentido da revisão. “Nós 
programamos o Sínodo antes da pande-

mia, sem saber o que iria acontecer. Nos 
anos de 2020 e 2021 foram feitas muitas 
adaptações. Vimos agora que é necessário 
criarmos uma segunda fase, com o conhe-
cimento que já temos da realidade sani-
tária e social que estamos vivendo por 
causa da pandemia”, afirmou. Ele ainda 
destacou as muitas perdas que o povo so-
freu e o empobrecimento ocorrido, justi-
ficando, assim, a necessidade do foco na 
solidariedade. 
 O Vigário Episcopal para a Cari-
dade, Padre Geraldo Dondici Vieira, con-
tou que a reunião foi de escuta das dire-
trizes para o pontapé inicial da nova fase. 
“Dom Gil priorizou para este momen-
to o cuidado com os mais pobres. Aqui 
nós vamos escutá-lo, acolher a palavra e 
as diretivas para reorganizar o Vicariato 
da Caridade. Já existem três diaconias - 
Hospitalar, Carcerária e da Esperança – e 
serão criadas mais duas: a Diaconia ‘Dai-
-lhes vós de comer’, que reunirá e ajuda-
rá todos que trabalham com a questão da 

carência alimentar, e a Diaconia ‘Vinde a 
mim os pequeninhos’, que reunirá todos 
os grupos que trabalham com a questão 
educativa, de recuperação de dependên-
cia química, o trabalho com os surdos, 
com o migrante; tudo isso que é Jesus 
presente nos pequeninhos.”
 No dia 17, foi a vez da revisão 
dos trabalhos pastorais. Na ocasião, Dom 
Gil esclareceu que a comissão escolhida 
vai se encarregar do estudo, avaliação e 
acompanhamento das propostas de re-
formulação da pastoral e dos grupos de 
pastorais. Em entrevista, o Secretário 
do II Sínodo, Padre Vanderlei Santos de 
Sousa, CSsR, relacionou a dinâmica si-
nodal - caminhar juntos pensando à luz 
da Palavra de Deus - à finalidade do en-
contro. “O objetivo é a gente fazer com 
que, com toda essa dinâmica do Sínodo, 
as paróquias, vida religiosa, escolas cató-
licas e novas comunidades tenham alguns 
princípios fundados na proposta pastoral 
da Arquidiocese, seguindo as orientações 

da Igreja no Brasil.”
 Falando do trabalho em sua tota-
lidade, o Arcebispo ainda destacou mais 
um importante ponto. “Pedimos a Deus 
que abençoe esta nova fase, porque é 
uma fase importante para a Igreja como 
um todo, que quer ser uma Igreja sempre 
missionária e programar toda sua vida 
nessa direção: ‘Proclamai o Evangelho 
pelas ruas e sobre os telhados’. Toda essa 
movimentação do II Sínodo e da segunda 
fase se encaminha também na direção de 
celebração dos cem anos da criação da 
Diocese.”
 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 Missa deve contar com a presença 
de grande parte do Clero e dos missioná-
rios sinodais. Durante a Eucaristia, ainda 
serão ordenados diáconos transitórios os 
seminaristas Rafael Nascimento e Robert 
Teixeira.

 Quando experimentamos a força 
do amor de Deus, quando reconhecemos a 
sua presença de Pai na nossa vida pesso-
al e comunitária, não podemos deixar de 
anunciar e partilhar o que vimos e ouvi-
mos. A relação de Jesus com os seus dis-
cípulos, a sua humanidade que nos é re-
velada no mistério da Encarnação, no seu 
Evangelho e na sua Páscoa mostram-nos 
até que ponto Deus ama a nossa humani-
dade e assume as nossas alegrias e sofri-
mentos, os nossos anseios e angústias (cf. 
Conc. Ecum. Vat II, Const. past. Gaudium 
et spes, 22). Tudo, em Cristo, nos lembra 
que o mundo em que vivemos e a sua ne-
cessidade de redenção não Lhe são estra-
nhos e também nos chama a sentirmo-nos 
parte ativa desta missão: “Ide às saídas 
dos caminhos e convidai todos quantos 
encontrardes” (cf. Mt 22, 9). Ninguém é 
estranho, ninguém pode sentir-se estranho 
ou afastado deste amor de compaixão.
 A história da evangelização tem 
início com uma busca apaixonada do Se-
nhor, que chama e quer estabelecer com 
cada pessoa, onde quer que esteja, um di-
álogo de amizade (cf. Jo 15, 12-17). Os 
Apóstolos são os primeiros que nos refe-

rem isso, lembrando inclusive a hora do 
dia em que O encontraram: “Eram as qua-
tro da tarde” (Jo 1, 39). A amizade com 
o Senhor, vê-Lo curar os doentes, comer 
com os pecadores, alimentar os famintos, 
aproximar-Se dos excluídos, tocar os im-
puros, identificar-Se com os necessitados, 
fazer apelo às bem-aventuranças, ensinar 
de maneira nova e cheia de autoridade, 
deixa uma marca indelével, capaz de sus-
citar admiração e uma alegria expansiva 
e gratuita que não se pode conter. Como 
dizia o profeta Jeremias, esta experiência 
é o fogo ardente da sua presença ativa no 
nosso coração que nos impele à missão, 
mesmo que às vezes implique sacrifícios 
e incompreensões (cf. 20, 7-9). O amor 
está sempre em movimento e põe-nos em 
movimento, para partilhar o anúncio mais 
belo e promissor: “Encontramos o Mes-
sias” (Jo 1, 41).
 Com Jesus, vimos, ouvimos e 
constatamos que as coisas podem mudar. 
Ele inaugurou – já para os dias de hoje 
– os tempos futuros, recordando-nos uma 
caraterística essencial do nosso ser huma-
no, tantas vezes esquecida: “fomos cria-
dos para a plenitude, que só se alcança 

no amor” (Francisco, Carta enc. Fratelli 
tutti, 68). Tempos novos, que suscitam 
uma fé capaz de estimular iniciativas e 
plasmar comunidades a partir de homens 
e mulheres que aprendem a ocupar-se da 
fragilidade própria e dos outros (cf. ibid., 
67), promovendo a fraternidade e a ami-
zade social. A comunidade eclesial mostra 
a sua beleza, sempre que se lembra, com 
gratidão, que o Senhor nos amou primeiro 
(cf. 1 Jo 4, 19). Esta “predileção amorosa 
do Senhor surpreende-nos e gera maravi-
lha; esta, por sua natureza, não pode ser 
possuída nem imposta por nós. (…) Só 
assim pode florir o milagre da gratuidade, 
do dom gratuito de si mesmo. O próprio 
ardor missionário nunca se pode obter em 
consequência dum raciocínio ou dum cál-
culo. Colocar-se ‘em estado de missão’ é 
um reflexo da gratidão” (Francisco, Men-
sagem às Pontifícias Obras Missionárias, 
21 de maio de 2020).
 (...) O tema do Dia Mundial das 
Missões deste ano – “não podemos deixar 
de afirmar o que vimos e ouvimos” (At 4, 
20) – é um convite dirigido a cada um de 
nós para cuidar e dar a conhecer aquilo 
que tem no coração. Esta missão é, e sem-

pre foi, a identidade da Igreja: “ela existe 
para evangelizar” (São Paulo VI, Exort. 
ap. Evangelii nuntiandi, 14). No isola-
mento pessoal ou fechando-se em peque-
nos grupos, a nossa vida de fé esmorece, 
perde profecia e capacidade de encanto e 
gratidão; por sua própria dinâmica, exige 
uma abertura crescente, capaz de alcançar 
e abraçar a todos (...)
 No Dia Mundial das Missões que 
se celebra anualmente no penúltimo do-
mingo de outubro, recordamos com grati-
dão todas as pessoas, cujo testemunho de 
vida nos ajuda a renovar o nosso compro-
misso batismal de ser apóstolos genero-
sos e jubilosos do Evangelho. Lembramos 
especialmente aqueles que foram capazes 
de partir, deixar terra e família para que 
o Evangelho pudesse atingir sem demora 
e sem medo aqueles ângulos de aldeias e 
cidades onde tantas vidas estão sedentas 
de bênção.
 Maria, a primeira discípula mis-
sionária, faça crescer em todos os batiza-
dos o desejo de ser sal e luz nas nossas 
terras (cf. Mt 5, 13-14).

Reuniões foram realizadas no Auditório Mater Ecclesiae, no prédio da Cúria Metropolitana
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Homenagem Especial Dom Eduardo Vieira dos SantosDom Eduardo Vieira dos Santos
Bispo de Ourinhos (SP)

 Dom Eduardo Vieira dos Santos nasceu no dia 18 
de março de 1965, em Bom Sucesso (PR). Em 1988, ingres-
sou na Congregação de Santa Cruz, em São Paulo, chegando 
a emitir os votos solenes e a receber a Ordenação Diaconal 
no mesmo instituto. Em 15 de dezembro de 2000, foi ordena-
do presbítero e incardinado no clero da Arquidiocese de São 
Paulo. 
 Além do bacharelado e da licenciatura em Filosofia 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
-SP), Dom Eduardo é graduado em Teologia pelo Instituto 
Teológico Pio XI, de São Paulo. Obteve Mestrado em Di-
reito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense, 
de Roma (PUL), por meio do Instituto de Direito Canônico 
“Padre Dr. Giuseppe Benito Pegoraro”, atual Faculdade de 
Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de 
São Paulo.
 Na capital paulista, foi pároco na Paróquia São João 

Gualberto por sete anos. De 2008 a 2013, foi Vice-Reitor do 
Seminário de Teologia Bom Pastor, daquela mesma Igreja 
Particular. Ao mesmo tempo, foi encarregado de acompanhar 
os diáconos permanentes. Passou pelo cargo de Chanceler do 
Arcebispado de São Paulo e foi cura da Catedral Metropoli-
tana Nossa Senhora da Assunção e São Paulo Apóstolo. 
 Em 2014, foi nomeado, pelo Papa Francisco, como 
Bispo-Auxiliar na Arquidiocese de São Paulo e ordenado em 
7 de fevereiro de 2015. Dom Eduardo adotou a expressão 
“Gaudete in domino“, com tradução ao português para “Ale-
grai-vos no Senhor”, como lema do seu episcopado.
 Em maio deste ano, o Santo Padre o nomeou como 
bispo para a Diocese de Ourinhos (SP). Ele sucede a Dom 
Salvador Paruzzo, que conforme previsto no Cânon nº 401 
§1 do Código de Direito Canônico, apresentou seu pedido de 
renúncia ao Santo Padre por se aproximar dos 75 anos.

 O Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom 
Gil Antônio Moreira, recebeu, no dia 15 de setembro, a dose 
de reforço da vacina contra a Covid-19. Depois de ser imu-
nizado com as duas primeiras doses da Coronavac, o tercei-
ro imunizante recebido pelo pastor foi o da Pfizer.
 Com a imunização máxima garantida, Dom Gil 
fez novamente um apelo a todos para que sejam vacinados. 
“A vacina é a nossa proteção; a vacina é um dom de Deus. 
Imaginem: uma pequena partícula nos salva a vida!” No 
vídeo disponibilizado nas redes sociais da Arquidiocese de 
Juiz de Fora, o Arcebispo também criticou as fake News e o 
preconceito contra os imunizantes. “Vacinar-se é uma obra 
de caridade, para com você mesmo e para com os outros, 
porque estando imunizando, está agora protegendo também 
os outros.” 
 Depois de citar que o Papa Francisco e o Papa 
Emérito Bento XVI também já se vacinaram, Dom Gil fi-
nalizou dizendo que vacinar-se “é um ato de amor, é um ato 
de fé, é um ato de caridade.” É possível conferir o vídeo na 
íntegra no canal do YouTube da Arquidiocese.

DOM GIL REITERA IMPORTÂNCIA 
DA VACINAÇÃOARCEBISPO SE PRONUNCIA SOBRE RETORNO DE REUNIÕES PRESENCIAIS 

NA ARQUIDIOCESE

 Tendo em vista as últimas determinações 
das autoridades públicas referentes aos protocolos 
de enfrentamento e prevenção à Covid-19, o Ar-
cebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, 
estabeleceu, em meados de setembro, o retorno 
dos encontros presenciais da catequese e outros 
grupos de formação religiosa e pastoral. 
 O Arcebispo enviou um comunicado ao 
clero autorizando os administradores paroquiais 
a realizarem o retorno de reuniões, desde que es-
tejam de acordo com as normas de cada uma das 

37 cidades que compõem a Arquidiocese e sejam 
tomados os cuidados necessários para evitar con-
taminações, como uso de máscaras, higienização, 
distanciamento e ausência de contato físico.  

 “Nossos encontros sejam marcados pela 

alegria e pela feliz ação de graças a Deus, que vai 

nos possibilitando a superação da pandemia”, in-

dicou o Pastor na mensagem. O comunicado do 

Arcebispo, na íntegra, está disponível no site da 

Arquidiocese de Juiz de Fora.

COM FOCO NA FAMÍLIA, SEMANA NACIONAL DA VIDA 2021 É 
REALIZADA ENTRE 1º E 8 DE OUTUBRO

 No dia 1º de outubro, teve início a Semana 

Nacional da Vida 2021. O período teve como tema 

“Família Santuário da Vida”, frase que surgiu de 

indicações contidas na encíclica Evangelium Vitae, 

de São João Paulo II. 

 A iniciativa é organizada todos os anos 

pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a 

Família da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), por meio da Comissão Nacional 

da Pastoral Familiar. A programação contou como 

momentos de oração, de escuta da Palavra de Deus 

e de reflexão sobre a solidariedade com os mais vul-

neráveis, especialmente neste tempo de pandemia.

 Incentivando o cumprimento dos gestos 

propostos nacionalmente para os dias 1º e 8 de ou-

tubro, o Vicariato para Vida e Família da Arquidio-

cese de Juiz de Fora, através da Pastoral Familiar, 

também organizou uma programação que envolveu 

algumas foranias. Padres e diáconos de diferentes 

paróquias, espalhadas por todo o território arqui-

diocesano, foram convidados a celebrar cada dia da 

Semana da Vida meditando um tema específico. 

Missa de encerramento

 No dia 10 de outubro, o Arcebispo Metro-

politano, Dom Gil Antônio Moreira, presidiu uma 

Missa em ação de graças pelo seu aniversário na-

talício, comemorado no dia anterior (9). Durante 

a celebração também recordou o encerramento da 

Semana da Vida e o Dia do Nascituro. 

 “A Igreja e a sociedade entendem que 

aborto é crime, porque é uma violência contra a 

criança. Desde que a criança é concebida no seio 

materno, ela é uma pessoa e não podemos agredir a 

pessoa humana por nenhum motivo. Hoje há muitos 

argumentos que querem mudar esse conceito, mas 

ninguém pode mudar o conceito de que o aborto é 

matar outro ser humano e isso a gente não pode fa-

zer porque o quinto mandamento da lei de Deus é 

este: não matar, ir contra a violência e o desrespeito 

à pessoa humana. Nós rezamos e meditamos nessa 

Semana da Vida, defendendo a vida, a paz e a não-

-violência.”


