
Ano X                  -                  Arquidiocese de Juiz de Fora                  -           Novembro/  2021                  -                   Nº 127

FOLHA MISSIONÁRIA
Arquidiocese de Juiz de Fora
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Arquidiocese de Juiz de Fora 
recorda importância do Dízimo 

em novembro
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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA MARCA ORDENAÇÃO DIACONAL DE DOIS SEMINARISTAS E 
ABERTURA DA NOVA FASE DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

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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Diáconos Permanentes participam de Retiro Espiritual 
no Ceflã
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  Entre os dias 15 e 17 de outubro, os diáconos permanentes da Arquidiocese 
de Juiz de Fora participaram de Retiro Espiritual Anual no Ceflã. As pregações que 
ocorreram no Retiro foram feitas pelo Arcebispo Emérito da Arquidiocese de So-
rocaba (SP), Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, que reside em nossa Igreja 
Particular. Na tarde do sábado, 16 de outubro, os diáconos permanentes tiveram a 
oportunidade de escutar uma palavra do Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, que naquele dia comemorava aniversário de Ordenação Episcopal. O Re-
tiro Espiritual Anual também marcou a eleição dos novos integrantes da Comissão 
Arquidiocesana de Diáconos (CAD).
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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

NOVEMBRO: MÊS DO DÍZIMO
Padre Antônio Camilo de Paiva 

 Novembro é um mês inspirado. É 
tempo de chuvas e de plantios. Alguns frutos 
silvestres já podem ser colhidos. As aves dos 
céus ficam alvoroçadas, pois é período de cho-
ca. O novo está para chegar. Os campos com 
seus brotos ficam mais alegres ao som do can-
to dos mais diversos pássaros. Tudo é festa! 
Também a Igreja abre o mês com a Festa de 
Todos os Santos e Santas de Deus, seguida 
pela celebração do Dia de Finados. O final do 
mês é ornado pela festa de Nosso Senhor Je-
sus Cristo Rei do Universo e, neste ano, pelo 
primeiro Domingo do Advento. É dentro desta 
moldura de fé que nossa Arquidiocese celebra 
a Campanha do Dízimo.
 Este ano, a Equipe Arquidiocesana 
decidiu fazer uma Campanha para o Dízimo. 
Portanto, o leitor poderá verificar nas publica-
ções da Assessoria de Comunicação, da Rádio 
Catedral FM 102.3, da WebTV “A Voz Ca-
tólica”, nas redes sociais de cada Paróquia e 
comunidades, bem como nos grupos de What-
sApp das mesmas, um grande número de ma-
teriais para uma sóbria fundamentação bíbli-
ca. As Campanhas têm o objetivo de informar, 
conscientizar e, no nosso caso, de evangelizar 
os fiéis quanto à importância do Dízimo para a 
Igreja, para o anúncio do Evangelho e amparo 
dos pobres.  
 A nossa Campanha de 2021 tem 
como slogan “partilhar o Dízimo nos aproxi-
ma do Pai”. É muito importante saber que o 
Dízimo é exercício da espiritualidade cristã. 
O católico não o oferece por oferecer ou para 
ter algo em troca da parte de Deus. A oferta 
do Dízimo é uma oração, uma gratidão a Deus 
por tudo o que Ele já nos deu, e esse gesto não 
deixa Deus em “dívidas” conosco, conforme 
algumas religiões pentecostais insinuam na 
televisão e na internet. Nós, católicos, não vi-
venciamos o Dízimo desse modo, mas como 
gesto que “nos aproxima do Pai”. É algo que 
brota do coração. Nasce da convicção de que 
Deus é bom. Assim, ser Dizimista é um exer-
cício espiritual de bondade. 
 Observe que é bem diferente o nosso 
modo de vivenciar o Dízimo. É isso que deve-
mos divulgar e ensinar em nossas comunida-
des. Com esse gesto, a Igreja nos ajuda a apro-
ximar, cada vez mais, da perfeição. É Cristo 
mesmo quem nos diz: “Sede, pois, perfeitos, 
como é perfeito vosso Pai celeste!” (Mt 5, 48). 
“Assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que 
está nos céus, porque Ele faz nascer o sol so-
bre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos 
e injustos” (Mt 5, 44-45). O Dízimo completa 
nossa vida de oração e exorta nossa alegria in-
terior de servir. Não é um peso. Nem mesmo 
uma obrigação, mas um ato de amor e de cor-
responsabilidade. No final, como dizia Santa 
Tereza de Calcutá, “é entre nós e Deus”.

PROJETO EDUCACIONAL AJUDA CRIANÇAS CARENTES 

 No dia 21 de outubro, os alu-
nos que fazem parte do Projeto Educa-
cional do Grupo Operativo Vida Plena 
“Dente de Leão”, no município de Bi-
cas (MG), experimentaram uma tarde 
diferente de sua rotina. Os educadores 
voluntários organizaram uma festa, no 
Salão Comunitário Santa Luzia, em 
comemoração ao dia das crianças e 
dos professores. O evento contou com 
apresentações de músicas, poemas e 
teatro. Além disso, diversas gulosei-
mas, como bolo, cachorro-quente, pi-
poca, algodão-doce e picolé, compuse-
ram o cardápio. 

 O Grupo Operativo Vida Ple-
na “Dente de Leão” é um trabalho da 
pastoral social da Paróquia São José. 
Foi criado pelo Pároco local, Padre 
Dione César de Oliveira Goulart, em 
virtude da pandemia, para ajudar crian-
ças e adolescentes. O trabalho consiste 
em aulas de reforço para crianças ca-
rentes, desde a alfabetização ao Ensi-
no Médio, com a colaboração de 25 
educadores voluntários. São atendidas 
cerca de 60 crianças.
 O projeto sobrevive das doa-
ções dos voluntários, ficando a cargo 
da paróquia apenas a manutenção dos 

prédios em funcionamento. Os inte-
ressados para o serviço de atendimen-
to escolar devem entrar em contato 
através do (32) 98861-1810 (Dorinha 
Cúgula), do (32) 98423-9516 (Suyan 
Cozac) ou do (32) 98856-7986 (Silene 
Mazzoco).

NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL TOMAM POSSE 
NO CONSELHO METROPOLITANO DA SSVP

 Aconteceu, no dia 17 de outubro, a Solenidade de 
Posse da Csc. Venina Aparecida de Souza como Presidente 
do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora (CMJF) da So-
ciedade de São Vicente de Paulo (SSVP), e da nova Direto-
ria e Conselho Fiscal. A cerimônia teve início com a Santa 
Missa, na Capela São Vicente de Paulo, no Centro de Juiz de 
Fora. Presidida por Dom Gil Antônio Moreira e concelebra-
da pelo Padre Cássio Barbosa de Castro, Assessor Espiritual 
do CMJF, a Eucaristia foi momento de abençoar a missão da 
nova diretoria. “Hoje estamos celebrando de maneira festiva 
esta missa para dar posse à nova presidente do Conselho Me-
tropolitano da SSVP. Primeira vez que uma consócia ocupa 
este espaço. Nós agradecemos a Deus pelo trabalho incansá-
vel das nossas consócias, que são muitas. Venina, portanto, 
representa todas essas senhoras que aos poucos foram intro-
duzidas nesta sociedade fundada por Frederico de Ozanan 
em 1833”, declarou Dom Gil em entrevista. 
 Durante o sermão, o Arcebispo falou sobre a liga-
ção dos Vicentinos com o evangelho do dia. Ele explicou que 
Jesus pregava um reino de humildade, para que os apóstolos 
não ficassem procurando aplausos. “Aqui eu quero fazer uma 
referência aos vicentinos, que entenderam bem essa palavra. 
Serviram aos pobres de maneira mais humilde. O que mais 
me encanta é que o confrade e a consócia fazem sem querer 
aparecer. Quantos foram socorrer pobres e ninguém nunca 
ficou sabendo? Queremos servir, colocarmo-nos à disposição 
de Deus, vendo na pessoa do pequenino a pessoa de Jesus.” 
 Em entrevista, Venina Aparecida de Souza falou 
sobre as expectativas para a sua nova missão. “Assumimos 
com a consciência de que teremos muito trabalho. Muitas 
famílias perderam tudo. Mas não tenho medo e minha equipe 
é de excelência. Espero que todos abracem [o trabalho] com 
a gente, para fazermos o melhor para nossos pobres.”
 O Presidente do Conselho Nacional do Brasil 
(CNB) da SSVP, Cristian Reis da Luz, participou da cele-
bração e falou de sua satisfação com o momento histórico. 
“Temos percebido as mulheres entrando na liderança dos 
conselhos metropolitanos. É a primeira vez que nós temos 
uma mulher aqui, na área do Conselho Metropolitano de Juiz 
de Fora, e é uma alegria. Eu tenho certeza que, com a doçura 
da Venina, nós vamos ter grandes ganhos para a Sociedade 
de São Vicente de Paulo. Que Deus abençoe o trabalho da 
nova diretoria.”
 Na sequência, ocorreu o Ato de Posse. A mesa foi 
composta pelo Cfd. Cristian Reis da Luz; pelo 2° Vice-Pre-
sidente do CMJF, Cfd. Sebastião Carlos Alves Coelho; pelo 
Presidente do Conselho Central São João Nepomuceno, Cfd. 

José Maria Ribeiro Sampaio; pelo Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira; pela Csc. Venina Aparecida de 
Souza; e por sua mãe e sua filha, Csc. Altamira Sobreira de 
Souza e Jaqueline de Souza Oliveira, respectivamente. 
 Venina escolheu o seguinte tema para a nova dire-
toria: “Não sou daqui nem dali, mas de qualquer lugar onde 
Deus quer que esteja” (São Vicente de Paulo). Foram empos-
sados como membros da Diretoria do Conselho Metropolita-
no de Juiz de Fora da SSVP: 
Csc. Venina Aparecida de Souza - Presidente;
Csc. Rosirene Emídia Anastácio Costa – 1ª Vice-Presidente;
Cfd. Oldair Sobreira de Paula - 2° Vice-Presidente;
Csc. Michelle Lopes de Paula Ribeiro – 1ª Secretária;
Csc. Juliana Henrique Gomes de Rezende – 2ª Secretária; 
Cfd. Marco Aurélio Guiducci - 1° Tesoureiro; 
Cfd. Carlos Henrique Machado Silva - 2° Tesoureiro; 
Csc. Paula Soleiro dos Santos - Coordenadora da Comissão 
de Jovens (CJs); 
Csc. Josiane Campos Chaves Guiducci - Coordenadora da 
Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam (ECA-
FO);
Csc. Suely Emídio de Castro - Coordenadora das Conferên-
cias de Crianças e Adolescentes (CCAs);
Cfd. Wandemberg Rodrigo Medeiros - Coordenador do De-
partamento de Comunicação (DECOM);
Cfd. José Célio da Silva - Coordenador de Departamento de 
Normatização e Orientação (DENOR);
Cfd. Michel Antônio da Silva Ribeiro - Coordenador do De-
partamento Missionário;
Padre Cássio Barbosa de Castro - Assessor Espiritual.
Também foram empossados os membros da Comissão de 
Jovens (CJs) - Csc. Jacqueline Ribeiro Couto de Miranda, 
Cfd. Mateus Gomes Valverde e Csc. Taismara Rodrigues 
dos Santos -, os membros do Departamento de Comunicação 
(DECOM) - Cfd. Júnio Elias Valentim e Csc. Simone Maria 
Dornelas -, e do Departamento de Normatização e Orienta-
ção (DENOR) - Cfd. Marcelo Bressan e Cfd. Rogério Torres 
Carpanez.
 Foram eleitos, ainda, para o Conselho Fiscal, os 
membros titulares: Cfd. João Batista Begatti, Csc. Cláudia 
de Lima da Cunha e Csc. Rosângela Fernandes do Amaral. E 
os membros suplentes: Cfd. Domingos Tadeu Campos, Cfd. 
Lucas da Costa Geraldo e Cfd. Artur Gonçalves Pinto Filho. 
A gestão da nova Presidência e Conselho Fiscal irá até 2025.
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

NOVOS TEMPOS NA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA

 Com grande alegria, celebra-
mos, no dia 31 de outubro, a Santa Eu-
caristia como marco especial, em nossa 
Igreja Particular juiz-forana, agradecen-
do a Deus pela primeira etapa de nosso 
II Sínodo Arquidiocesano, iniciado dia  7 
de dezembro de 2019, que durou pratica-
mente dois anos, marcado fortemente pela 
inesperada pandemia da Covid-19. Neste 
mesmo momento, com muita alegria e 
esperança, abrimos a Segunda Fase Sino-
dal, empreendendo caminhos novos neste 
tempo que já se abre para a superação da 
pandemia.
 Nesta ocasião marcante de nossa 
história arquidiocesana, quando caminha-
mos também para celebrar o centenário 
diocesano, tivemos a satisfação de esco-
lher e chamar ao Diaconato nossos caros 
filhos, Rafael Coelho do Nascimento e 
Robert César Teixeira. A ordenação dia-
conal desses irmãos representa muito para 
todos nós, pois, além de serem dois novos 

servidores de Deus que chegam para se 
somarem ao clero na construção do Rei-
no, também representam, nesta nova fase 
sinodal, a marca da atenção aos pobres e à 
reforma da vida pastoral, dois elementos 
eminentemente diaconais. Foi para isso 
que os Apóstolos instituíram a ordem dos 
diáconos na Igreja, como lemos no Atos 
dos Apóstolos 6, 1-7. É significativo o 
lema que eles escolheram: “Ungiu-nos, 
selou-nos e pôs em nosso coração o Espí-
rito como penhor”, da 2ª Carta aos Corín-
tios, 1, 22. O serviço na Igreja é sopro do 
Espírito que nos unge e nos envia e eles 
serão força nova nesta missão.   
 Que queremos, em nossa Ar-
quidiocese, com todos estes fatos, senão 
colocar em prática, da melhor maneira 
possível, o grande mandamento que Jesus 
ensinou? O que queremos com nosso Sí-
nodo, senão caminhar juntos, praticando 
concretamente o amor? O que pretendem 
nossos jovens irmãos, ao se consagra-

rem perpetuamente a Deus, senão servir 
desinteressadamente, como fez o Senhor 
somente por amor? À base de nossos sí-
nodos, com a proposta de caminharmos 
sempre juntos, está o mandamento maior: 
amar a Deus e amar o próximo. Aqui se 
unem liturgia e ação caritativa, solidária, 
misericordiosa, sobretudo com os mais 
vulneráveis. 
 A nova fase sinodal se organi-
za com dois olhares especiais provoca-
dos pelo período pandêmico. O primeiro 
é para os que foram mais atingidos pela 
pandemia: os pobres, os vulneráveis, 
os doentes com suas sequelas, as famí-
lias mais atingidas pelas mortes. Quanto 
a isso, nos ajudam as palavras do Papa 
Francisco, sobretudo duas que ele tem 
repetido frequentemente: compaixão e 
esperança. O segundo olhar será para nós 
mesmos, para revisarmos nossos esque-
mas pastorais a fim de torná-los cada vez 
mais eficazes. Os pronunciamentos do 

Papa Francisco nos ajudam, sobretudo a 
encíclica “Fratelli Tutt”i, lançada há um 
ano, a 3 de outubro de 2020, sobre a fra-
ternidade e a amizade social.  
 Eis os grandes desafios colo-
cados pela nossa fé nesta nova etapa de 
nossa caminhada sinodal arquidiocesana. 
Unidos todos, com coragem e ânimo, mo-
vidos pelo Espírito do Senhor, com dis-
posição e amor, vamos juntos caminhar 
neste novo tempo, certos de que estamos 
realizando o grande preceito do Senhor: 
amar a Deus com todo nosso coração, 
com toda a nossa mente, com todo nosso 
entendimento e com toda a nossa força, e 
ao próximo como a nós mesmos.
 Que Maria Santíssima, a quem 
queremos escolher como Mãe amorosa 
protetora de nossa Arquidiocese, nesta 
caminhada rumo ao centenário diocesa-
no, juntamente com Santo Antônio, nosso 
Padroeiro, nos abençoem como fiéis inter-
cessores diante da Trindade Santíssima, a 
eterna comunidade de amor.

ARCEBISPO PRESIDE REUNIÕES COM COLÉGIO DE CONSULTORES E CONSELHO PRESBITERAL

 No dia 19 de outubro, o Arce-
bispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, reuniu-se com os integrantes do 
Colégio de Consultores e do Conselho 
Presbiteral. O primeiro encontro foi rea-
lizado na sala do Arcebispo, pela manhã, 
enquanto o segundo aconteceu à tarde e 
teve lugar no Auditório Mater Ecclesiae, 
ambos no prédio da Cúria Metropolitana. 
Como tem acontecido nos eventos presen-
ciais promovidos por nossa Igreja Particu-
lar, todos usavam máscaras e respeitaram 
o distanciamento social.
 Em ambas as reuniões foram 
abordados assuntos relacionados à ad-
ministração e à pastoral da Arquidiocese 
de Juiz de Fora. Em comum, estiveram 
temas como a preparação para a segunda 
fase do II Sínodo Arquidiocesano, ini-
ciado em 31 de outubro, e a abertura do 
Sínodo Romano. “A primeira parte, reali-
zada nas dioceses, começou no dia 17 e 

vai até agosto. Durante esses meses, nós 
vamos movimentar sobretudo a escuta de 
muitas pessoas para enviar algumas con-
tribuições dentro do tema daquele Sínodo 
que acontecerá em outubro de 2023, em 
Roma, para que o Papa possa compor, com 
a contribuição de todas as dioceses, um 
documento prévio que será estudado pelos 
padres sinodais”, explicou Dom Gil. 
 “Também lembramos que outu-
bro é o mês missionário e, por isso, encer-
rar a primeira fase e abrir a segunda fase 
do Sínodo em 31 de outubro tem muita 
significação. Naquele dia, serão ordenados 
dois novos diáconos, que serão ordenados 
padres em breve, se Deus quiser. A orde-
nação deles é um marco deste novo mo-
mento arquidiocesano, dado que o diácono 
é aquele que serve e o Sínodo procura ser-
vir a todos, servir a Cristo”, completou o 
Arcebispo.
 A proximidade do Dia dos Po-

bres, celebrado em 14 de novembro, os 
preparativos para a Novena de Natal e a 
entrega das tradicionais agendas arquidio-
cesanas também foram tratados, além do 
triênio preparatório para o centenário dio-
cesano. Dom Gil deu destaque à Campa-
nha do Dízimo, ao qual o mês de novem-
bro é dedicado. “Estamos numa campanha 
nova, conscientizando os nossos irmãos a 
respeito desse dever sagrado de oferecer 
a Nosso Senhor o dízimo. Principalmente 
agora, nessa época da pandemia, as nossas 
finanças precisam da fidelidade bíblica e 
espiritual do nosso povo. Quem dá com 
alegria, Deus retribui com bênçãos. O di-
zimo é um ato de fé.”
 As obras e o retorno do funciona-
mento do Ceflã e do Instituto Padre João 
Emílio fizeram parte dos comunicados aos 
sacerdotes que compõem o Conselho Pres-
biteral. Ainda foi falado sobre uma nova 
ferramenta que estará disponível para as 

paróquias. “Nós vamos ter uma série de 
visitas às foranias para implantar um novo 
sistema administrativo, com recursos da 
tecnologia, para auxiliar a todos em favor 
do nosso povo”, contou Dom Gil.
 No encontro do Colégio de Con-
sultores, foram aprofundadas as questões 
administrativas. “Vimos algumas questões 
relacionadas à administração financeira da 
Arquidiocese e constatamos que a situa-
ção, graças a Deus, já não é tão preocu-
pante quanto antes, embora nós ainda não 
estejamos na situação ideal. A fidelidade 
dos padres em contribuir com as taxas 
curiais e com o Seminário representou 
um pouco de alívio na situação financeira. 
Nós queremos continuar com esta fideli-
dade, para que possamos ir solucionando 
os problemas financeiros de nossa Igreja 
Particular”, pontuou o Arcebispo Metro-
politano.
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 Como acontece tradicionalmente no mês de 
novembro, a Arquidiocese de Juiz de Fora deu início 
à Campanha do Dízimo 2021. Neste ano, a iniciativa 
tem o tema “Partilhar o dízimo nos aproxima do Pai” 
e o lema “O Pai vê seu dízimo e te cumula de todas as 
graças” (cf. Mt 6,4; 2Cor 9,8).
 “Este mês serve para todos nós refletirmos 
e evangelizarmos em relação ao dízimo. E também a 
pensar: o que é o dízimo na minha vida de cristão? Será 
que eu tenho dado testemunho desse gesto que tenho 
na minha vida? São várias as perguntas que nós po-
demos fazer para celebrar melhor o dízimo em nossa 
Arquidiocese e em nossa paróquia”, ressalta o Assessor 
da Pastoral do Dízimo Arquidiocesana, Padre Miguel 
de Souza Lima Campos. 
 O sacerdote aprofunda o lema pensado para 
este ano. “Recorda que Deus vê todo gesto de amor 
e de bem que nós fazemos. Nada passa despercebido 
aos olhos cuidadosos de nosso Pai dos céus.” O cartaz, 
que tem como destaque uma mão estendida com um 
coração no centro, segundo Padre Miguel, mostra que 
a contribuição mensal é um gesto de partilha e entre-
ga. “O dízimo, antes de ser apenas um mandamento 
ou uma obrigação, precisa ser essa entrega do nosso 
coração e da nossa vida”, aponta.
 O Assessor da Pastoral do Dízimo ressalta 
a fidelidade dos dizimistas durante a pandemia, mas 
observa a necessidade de uma maior evangelização a 
respeito do ato. Por isso, em 2021, a comissão arqui-
diocesana optou pela produção de materiais virtuais, 
para divulgação nas redes sociais, somados ao cartaz 
e ao folder que tradicionalmente estampam as igrejas 
durante o mês. “Nós queremos, nesta campanha, re-
conhecer que temos muitos canais de evangelização, 
inclusive as próprias paróquias.”
 O folder traz os passos do dízimo - de onde 
vem e para onde vai – e as dimensões deste gesto de 
partilha e amor segundo o Documento 106 da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

ARQUIDIOCESE RECORDA A IMPOR-
TÂNCIA DO DÍZIMO EM NOVEMBRO

ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA ABRE FASE LOCAL 
DO SÍNODO DOS BISPOS

 A Arquidiocese de Juiz 
de Fora deu início, na tarde do dia 
17 de outubro, à fase local do Sí-
nodo dos Bispos 2021-2023, con-
vocado pelo Papa Francisco. O ato 
teve lugar durante Santa Missa, na 
Catedral Metropolitana. A Euca-
ristia, realizada em unidade com 
as (arqui)dioceses do mundo todo, 
foi presidida pelo Arcebispo, Dom 
Gil Antônio Moreira, e concelebra-
da pelo Vigário Geral, Monsenhor 
Luiz Carlos de Paula, e pelos de-
mais padres da Catedral. 
 Por determinação do San-
to Padre, na ocasião foi aberto o 
caminho de escuta e discernimento 
nas Igrejas locais, através de ques-
tionários, celebrações e orações. 
Esta é a primeira fase do Sínodo 
iniciado pelo Papa uma semana 
antes, em Roma, e se estende até 
agosto de 2022. Na sequência, ha-
verá a fase continental e, por fim, a 
fase mundial, com a celebração da 
Assembleia do Sínodo no ano de 
2023.
 O Arcebispo de Juiz de 
Fora explicou o propósito do Sumo 

Pontífice com tal iniciativa. “Refle-
tir sobre uma Igreja Sinodal, onde 
todos caminham juntos com partici-
pação, comunhão e missão.” Além 
disso, o Pastor recordou a caminha-
da sinodal em nossa Igreja Particu-
lar. “Já estamos acostumados com 
essa dinâmica e palavra. A Igreja de 
Juiz de Fora já é sinodal e missio-
nária, mas precisa se aperfeiçoar. 
Por isso, a nova fase do II Sínodo 
Arquidiocesano.”
 Desde o rito de abertura 
oficial, a Comissão Arquidiocesana 
nomeada por Dom Gil vem se or-
ganizando para traçar um planeja-
mento dos trabalhos arquidiocesa-
nos, que serão oficialmente abertos 
numa live, no dia 18 de novembro. 
Na ocasião, haverá uma reflexão 
acerca da Sinodalidade e a apresen-
tação da proposta e do método do 
Sínodo dos Bispos 2023.
O Sínodo dos Bispos 
 O Papa Francisco ressal-
tou, durante a comemoração do 50º 
aniversário da instituição do Síno-
do dos Bispos, em outubro de 2015, 
que este evento “é o ponto de con-

vergência do dinamismo da escuta 
recíproca no Espírito Santo, condu-
zida em todos os níveis da Igreja”. 
 A Secretaria do Sínodo 
pontua que a articulação das dife-
rentes fases do processo sinodal 
possibilitará a escuta real do Povo 
de Deus e que será garantida a par-
ticipação de todos. Esta é a primei-
ra vez, na história desta instituição 
querida por Paulo VI em resposta 
ao desejo dos padres conciliares de 
manter viva a experiência colegial 
do Concílio Vaticano II, que um Sí-
nodo começa descentralizado. 
 Com a síntese de cada (ar-
qui)diocese, a Secretaria Geral do 
Sínodo elaborará um primeiro ins-
trumento de trabalho a ser utilizado 
na segunda fase, a Continental, de 
setembro do próximo ano até março 
de 2023. Com os dados desta fase, 
será produzido, até junho de 2023, 
um segundo Instrumentum Labo-
ris, que servirá de base para a fase 
da Igreja Universal, em outubro de 
2023, em Roma, com a participação 
de Bispos do mundo inteiro.

COM FESTA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, VICENTINOS COMEMORAM 
MARCA DE 1000 BANHOS

 
 Todas as quartas-feiras são mar-
cadas pelo Plantão do Banho Solidário na 
sede do Conselho Central Santo Antônio 
da Sociedade de São Vicente de Paulo 
(SSVP), em Juiz de Fora. Mas, no dia 20 
de outubro, o plantão se transformou em 
uma grande festa, com direito a salgadi-
nho, cachorro-quente, arroz-doce, bolo e 
música ao vivo. Isso porque, na ocasião, 
celebrou-se a marca de mil banhos ofe-
recidos à população em situação de rua 
do município através do “Trailer Banho 
Solidário Vicentino”. 
 A iniciativa faz parte da Ação 

Missionária Vicentina, que há alguns 
anos oferece refeições à noite em Juiz de 
Fora. Abençoado em junho de 2020 pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antô-
nio Moreira, o veículo, fabricado em Belo 
Horizonte (MG), foi adquirido graças à 
doação do Conselho Geral Internacional 
(CGI) da SSVP, por meio da Comissão 
Internacional de Ajuda e Desenvolvimen-
to (CIAD).
 “Por conta da pandemia não po-
demos sair muito pela cidade, mas aqui 
no plantão a gente quis fazer a festa da 
vida, onde eles vêm tomar um banho e 
têm uma programação diferente”, expli-
cou o Coordenador da Ação Missionária 
Vicentina e do Trailer, Confrade Vander-
son Aparecido Gomes Magalhães. Ele 
ainda falou sobre o significado de atingir 
o expressivo número. “Marca para nós 
um momento de dignidade, de cuidado, 
de zelo. Chegar aos mil banhos mostra 

que valeu a pena tudo o que foi pensado 
naquela noite, em que uma moradora em 
situação de rua, gripada, suja, falou para 
nós que não queria refeição, mas sim um 
banho… Dias atrás ela tomou um banho 
nesse trailer e chorou, porque o sonho 
dela foi compartilhado com outros irmãos 
e irmãs em situação de rua.”
 O trailer possui três banheiros, 
sendo um deles adaptado para portado-
res de necessidades especiais. Os benefi-
ciados recebem um kit contendo toalha, 
sabonete, shampoo e barbeador, no caso 
dos homens, ou absorvente, no caso das 
mulheres. Além disso, eles ganham rou-
pas, escolhidas por eles próprios, antes do 
momento do banho. Na sequência, rece-
bem alimento. 
 Para continuar fazendo esse 
trabalho, a Ação Missionária Vicentina 
depende da ajuda da sociedade civil para 
se manter. O Coordenador do Trailer con-

firmou o aumento da demanda no local e 
pediu apoio. “Com a pandemia aumentou 
muito e as doações caíram. A gente pre-
cisa de material de higiene, de limpeza, 
alimentos, roupas íntimas novas e roupas 
masculinas também.”
 Todas as doações podem ser 
entregues na sede do Conselho Central 
Santo Antônio, que fica na Avenida Bra-
sil, 2500, no Bairro Vitorino Braga, às se-
gundas, quartas e sextas-feiras, de 14h às 
18h. O telefone para informações é o (32) 
3321-7198.

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA MARCA ORDENAÇÃO DIACONAL DE DOIS 
SEMINARISTAS E ABERTURA DA NOVA FASE DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO
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 CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA MARCA ORDENAÇÃO DIACONAL DE DOIS 

SEMINARISTAS E ABERTURA DA NOVA FASE DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO

 No dia 31 de outubro, a Ca-
tedral Metropolitana de Juiz de Fora 
sediou a Celebração Eucarística que 
marcou o início da segunda fase do II 
Sínodo Arquidiocesano e a Ordenação 
dos, agora, diáconos transitórios Rafael 
Coelho do Nascimento e Robert César 
Teixeira. Na ocasião, a Catedral Me-
tropolitana voltou a receber grande nú-
mero de fiéis em Missa que marcou um 
evento arquidiocesano, sendo tomados 
todos os cuidados de prevenção contra 
a Covid-19. Participaram da Eucaristia, 
além de padres e diáconos permanen-
tes, os missionários sinodais e os con-
vidados dos seminaristas.
 O momento de festa foi emo-
cionante para muitos presentes, prin-
cipalmente para os que foram ordena-
dos. Segundo o Diácono Rafael, este 
é o início de um novo tempo que será 
vivido com alegria. “É muita emoção, 
muita gratidão pelo chamado, pela von-
tade d’Ele se realizando em nossa vida, 
apesar das nossas limitações, das nos-
sas fraquezas. Chegar a este dia é mui-
to mais do que chegar ao ápice, mas é 
o início de um novo tempo. Tempo de 
serviço, de entrega, de oferta pelo reino 
dos céus. A gente quer, com muita ale-
gria, abraçar essa nova missão, para que 
o mundo faça a experiência do amor de 
Deus, da presença d’Ele em cada vida, 
em cada coração.”
 Para o Diácono Robert, o 
lema da ordenação, “Ungiu-nos, selou-
-nos e pôs em nosso coração o Espírito 
como penhor” (2Cor 1,22), é providen-
temente oportuno. “É uma mistura de 
sentimentos. Primeiro a ansiedade, por 
termos visto os nossos irmãos passan-
do por este momento e agora chegar a 

nossa vez. E também uma alegria imen-
sa por ver aqui pessoas que torcem e 
rezam por nós. Como nosso lema diz, 
agora é deixar-se conduzir pelo Espírito 
Santo na missão que o Senhor nos guia, 
apesar das nossas limitações. Mas Ele 
nos chamou e a gente se coloca dispo-
nível para cumprir a vontade d’Ele.”
 O Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, presidiu a 
Missa. “É grande a satisfação do meu 
coração com a Ordenação Diaconal de 
mais dois candidatos ao sacerdócio, e 
também grande a alegria por iniciar 
uma nova fase do nosso Sínodo. Com a 
constituição de comissões e diaconias, 
com a ajuda dos padres e dos conse-
lhos, instituímos agora uma nova etapa 
de trabalho em benefício da Igreja Par-
ticular de Juiz de Fora, uma Igreja sem-
pre em missão, como nós proclamamos 
e queremos ser”, frisou o Pastor.
 Durante a homilia, Dom Gil 
falou sobre o quanto é significativo 
acolher os novos diáconos em tal data. 
“A Ordenação Diaconal de vocês, caros 
filhos, representa muito para todos nós, 
pois além de serem dois novos servido-
res de Deus que chegam para somar ao 
clero na construção do Reino, também 
representam, nesta nova fase sinodal, 
a marca da atenção aos pobres e a re-
forma da pastoral, dois elementos emi-
nentemente diaconais; foi para isso que 
os apóstolos instituíram a ordem dos 
diáconos”, explicou o Arcebispo, des-
tacando a relação entre as celebrações.
Ao final da Celebração Eucarística, 
ocorreu uma homenagem à Virgem 
Maria. Neste momento, Dom Gil aben-
çoou a imagem da Imaculada Concei-
ção que pertence ao acervo de imagens 

sacras da Catedral e que foi restaurada, 
e anunciou Nossa Senhora como copa-
droeira da Arquidiocese, com título a 
definir e a ser decretado pela Santa Sé, 
em vista do centenário diocesano.
A data para a Ordenação Sacerdotal dos 
diáconos Robert e Rafael ainda não está 
definida. 

Caminhada Sinodal

 Antes da Eucaristia, cerca de 
70 missionários sinodais reuniram-se 
com a Comissão do Sínodo para conhe-
cerem os próximos passos da iniciativa 
pastoral. “Tivemos a alegria de realizar 
a segunda assembleia com os missioná-
rios. Fizemos um balanço da primeira 
fase do II Sínodo, através do resultado 
dos relatórios, e tivemos a palavra do 
Arcebispo, motivando os presentes a 
participarem cada vez mais desse mo-
mento e a se prepararem para viver o 
tempo novo”, contou o Secretário do II 
Sínodo Arquidiocesano, Padre Vander-
lei Santos de Sousa, CSsR. 
 Na ocasião, foram apresenta-
dos aos fiéis o hino e a oração compos-
tos especialmente para a nova fase si-
nodal. Além disso, por meio de decreto, 
foram criadas oficialmente a Comissão 
para Revisão e Reforma da Organiza-
ção Pastoral da Arquidiocese de Juiz de 
Fora e duas novas diaconias: a Diaco-
nia ‘Dai-lhes vós mesmos de comer’, 
que organizará os trabalhos voltados 
à prevenção da insegurança alimentar, 
e a Diaconia ‘Vinde a mim os peque-
ninhos’, com o objetivo de reunir os 
grupos que desempenham atividades 
educativas.

 No dia 1º de novembro aconteceu o 
encerramento do Jubileu de Diamante da Pa-
róquia Bom Pastor. Por conta da pandemia, a 
comunidade não pôde comemorar a data em 
2020 e, em vista disso, foi preparada uma pro-
gramação especial neste ano, iniciada em 28 
de outubro. 
 A Missa que marcou o fim das ativi-
dades foi presidida pelo Arcebispo Metropo-
litano, Dom Gil Antônio Moreira, e concele-
brada pelos padres João Paulo Teixeira Dias, 
Pároco local, e José Sávio Ricardo, Pároco na 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. A Banda 
Nossa Senhora de Lourdes esteve presente en-
riquecendo a festividade. 
 Segundo Padre João Paulo, a ocasião 
foi uma oportunidade de agradecimento. “É 
um momento que marca a história de evan-
gelização e missão nesta paróquia. Queremos 
recordar a vida de tantas pessoas - padres, 
religiosos, leigos e leigas - que se doaram ao 
longo desses 60 anos no trabalho pastoral des-
ta comunidade de fé. Agradecemos e pedimos 
proteção para os próximos anos da nossa mis-
são.”
Dom Gil observou a alegria dos paroquianos 
na Eucaristia de ação de graças. “A paróquia 
está mesmo jubilante neste momento em que 
agradece a Deus por essas seis décadas de tra-
balho de evangelização e de santificação do 
seu povo. Embora a festa de Todos os Santos, 
no Brasil, seja transferida para o domingo pos-
terior, aqui nesta paróquia quisemos celebrar 
neste dia, porque os santos são aqueles que 
vivem na eternidade uma grande ação de gra-
ças e nós, hoje, elevamos uma grande ação de 
graças a Deus por tudo aquilo que vem aconte-
cendo nesses 60 anos”, explicou o Pastor.
 Ao final da celebração, os fiéis ho-
menagearam Dom Gil e Padre João Paulo 
por todo o apoio e trabalho no local. “O Bom 
Pastor conduza sempre para águas tranquilas e 
pastagens verdejantes, que são o céu que Deus 
preparou para nós”, estimou o Arcebispo a to-
dos os paroquianos. 

LEIGA DA ARQUIDIOCESE REALIZA VOTO TEMPORÁRIO DE CONSAGRAÇÃO VIRGINAL

JUBILEU DA PARÓQUIA 
BOM PASTOR

 

 No dia de Santa Teresa D’Avila, 
15 de outubro, aconteceu, na Capela do 
Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, 
a consagração de Camila Luzia Salustiano 
à Ordem das Virgens. A jovem de 32 anos 
deu o primeiro passo na caminhada para a 
vida consagrada. 

 O rito foi presidido pelo Arcebis-
po Metropolitano, Dom Gil Antônio Mo-
reira, e concelebrado pelo Ecônomo do 
Seminário, Padre Welington Nascimento 
de Souza, e também pelo Diretor Espiri-
tual da virgem, Padre Fernando Augusto 
Martins da Silva. Estiveram presentes no 
local familiares e amigos de Camila.
 A consagração virginal é cos-
tume das comunidades cristãs desde os 
tempos apostólicos. Deste modo, mulhe-
res que desejam ofertar suas vidas a Deus, 
sem pertencer a congregações religiosas 
ou mosteiros, podem realizar os votos de 
castidade para dedicarem-se ao serviço da 
Igreja. Elas permanecem enraizadas na 
(arqui)diocese em que já vivem e na qual 
amadureceram o discernimento vocacio-
nal e processo formativo.

 No início da Missa, Dom Gil 
falou sobre sua alegria em celebrar o 
momento e comentou sobre o caminho 
trilhado por Camila. “É uma consagra-
ção temporária, como pede a Igreja, mas 
é uma consagração total. A sua decisão 
e preparação diante de Deus já nos dão 
a certeza de que a sua decisão é um ato 
firme e amoroso a Nosso Senhor e à Igre-
ja.” O processo de consagração perpétua 
pede a renovação do gesto por três anos. 
“É a segunda jovem que acolhemos na 
Arquidiocese de Juiz de Fora, no tempo 
do Sínodo, como Virgem Consagrada”, 
apontou o Arcebispo. Ele ainda informou 
que a mulher interessada em se consagrar 
deve procurá-lo diretamente, ou através 
de seu pároco, para receber as orientações 
de como deve proceder.

 Após a proclamação do Evange-
lho, teve início o rito de consagração, com 
o chamado e a apresentação de Camila. 
Depois da homilia, ocorreram os momen-
tos de oração e renovação do propósito da 
castidade pela neoconsagrada, que foram 
seguidos da entrega, pelo Arcebispo, das 
insígnias que marcam a sua vocação: o 
véu, a aliança e a Liturgia das Horas. Em 
entrevista, Camila falou a respeito de seu 
discernimento vocacional. “Esse chama-
do já me aconteceu há um tempo e fiquei 
sem saber como reagir. Com o tempo fui 
percebendo que Deus tinha um propósito 
para mim, principalmente quanto à casti-
dade. Um dia eu vi a consagração da Mar-
cela [primeira virgem diocesana consa-
grada] e comecei a me interessar por esse 
chamado.”
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DIA DE FINADOS É MARCADO POR CELEBRAÇÕES NOS CEMITÉRIOS E HOMENAGENS AOS FALECIDOS

 Padre Leonardo refletiu sobre o 
principal sentido da data. “A mensagem 
de um Deus que nos ama, que nos criou 
para a vida e nos quer vivos, pertinho 
d’Ele. Ele manifestou isso para nós atra-
vés de Seu Filho, Jesus, que nos disse: ‘Eu 
sou a ressurreição e a vida’. Então, hoje, 
celebrando essa comemoração de todos 
os fiéis defuntos, nós fazemos uma profis-
são de fé pública na vida eterna. Se Cristo 
ressuscitou, nós também ressuscitaremos 
com Ele.” O sacerdote afirmou que aquele 
não deveria ser um dia de tristeza. “Por-
que é o dia em que celebramos o grande 
mistério da nossa fé. A partir do Domin-
go da Páscoa podemos, com toda certeza, 
com toda alegria, com toda esperança do 
nosso coração, dizer que nossos irmãos 
que já passaram pela morte não estão ani-
quilados, não estão mortos, mas pelo con-
trário, estão vivos plenamente em Deus, 
que criou todos para a vida, e a vida plena 
n’Ele.”
 Dienik Cícero da Silva, do Bair-
ro de Lourdes, participou da Missa junta-
mente com sua esposa e sogra. “No feria-
do de Finados, vir ao cemitério visitar o 
ente querido é um ato de amor que a gente 

tem para com aqueles que se foram, e tam-
bém para sempre manter viva em nós essa 
fé na feliz ressurreição”, afirmou.
 Ao final da Eucaristia, a Co-
ordenadora da Diaconia da Esperança 
do Cemitério Municipal, Ane Carolina 
Schuwarten Damasceno, explicou aos 
presentes o trabalho desenvolvido pelo 
grupo, cujo número de ministros de exé-
quias caiu de 22 para 8 durante a pande-
mia. Ela fez um apelo aos que se sentiram 
tocados pela missão da Diaconia, presente 
há 25 anos naquele cemitério, para que se 
unam ao grupo. 
 Durante o dia, além das missas, 
as pessoas que passaram pelo Cemitério 
Municipal participaram da oração do terço 
às 13h, às 15h e às 17h. 

Parque da Saudade

 No Parque da Saudade, localiza-
do no Bairro Santa Terezinha, a Eucaristia 
celebrada às 15h foi presidida pelo Padre 
Alessandro de Melo e contou com o auxí-
lio dos diáconos João Roberto da Silva e 
Mauri Kirchmaier. O sacerdote explicou o 
significado da celebração, recordando que 

a palavra “Finados” quer dizer “aquilo 
que findou”, e destacou que o dia é uma 
oportunidade de refletir sobre o modo 
como cada um vê a morte. 
 “São Francisco de Assis chama-
va a morte de irmã, porque ele entendia 
que a morte estava também harmonizan-
do a dimensão da vida. Ter respeito pela 
morte é sinal de que reverenciamos, e 
muito, a nossa vida. Nesse sentido, Nosso 
Senhor diz que todos estarão reunidos na 
eternidade e felizes. Temos que preparar a 
nossa vida, fazer dela um caminho bonito, 
vivê-la bem e não se assustar com a morte, 
integrá-la ao nosso cotidiano. A morte não 
é essa dimensão violenta que, às vezes, é 
apregoado; não é só a dimensão trágica, 
mas alguma coisa que está inscrita na nos-
sa condição humana”, esclareceu Padre 
Alessandro.
 Durante a homilia, também foi 
abordado o tema da saudade. “Que a gente 
possa fazer memória, pois é também o dia 
da saudade. E a saudade é algo muito bo-
nito. Depois da dor da perda, se celebra-
mos bem nosso luto, o que surgirá é uma 
gratidão, que é alegria pelas coisas que a 
gente viveu”, disse o sacerdote.   

Indulgência Plenária

 Devido à duração da pandemia 
do coronavírus, a Penitenciária Apostólica 
decidiu estender a todo o mês de novem-
bro de 2021 as facilidades decretadas em 
22 de outubro de 2020 para lucrar a in-
dulgência plenária no Dia de Finados. É 
importante recordar que os beneficiários 
destas indulgências são as almas dos fiéis 
falecidos que estejam no purgatório: neste 
caso, não é o fiel vivo que as obtém para si 
mesmo. 
 As condições específicas da in-
dulgência por ocasião da data são: visitar 
piedosamente uma igreja ou oratório e ali 
recitar o Pai-Nosso e o Credo em qualquer 
dia do mês de novembro; e visitar um ce-
mitério e rezar pelos defuntos, mesmo que 
seja apenas mentalmente. Já as condições 
habituais obrigatórias são: confessar-se, 
porque para receber a indulgência plenária 
é necessário estar em graça e desapegado 
de todo pecado; receber a Sagrada Comu-
nhão; e rezar pelo Santo Padre e pelas suas 
intenções de oração.

FOCOLARINOS FAZEM PROMESSAS DE CONSAGRAÇÃO EM JUIZ DE FORA

 No dia 30 de outubro, na Capela 
do Seminário Arquidiocesano Santo An-
tônio sediou a Santa Missa com a partici-
pação de focolarinos e focolarinas de Juiz 
de Fora e região. Durante a Eucaristia, 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, quatro inte-
grantes do movimento fizeram promessas 
de consagração a Deus por meio da Obra 
de Maria. 
 Um deles foi Marcel Vieira, que 
junto com sua esposa, Anneliese Igreja 
Muhlhofer Vieira, coordena os trabalhos 
do movimento em Juiz de Fora. Esta foi a 
primeira vez que ele se consagrou, depois 
de seis anos de preparação. “Foi através 
do contato com a espiritualidade do mo-
vimento, desde 2003, que eu comecei a 
conhecer e alguns anos depois senti o 
chamado e disse ‘sim’. ‘Sim’ que me leva 

a entregar a vida a Deus, mesmo como 
casado, que é algo que a Igreja aceitou. 
Para mim é um dia muito importante, 
de realização desse ‘sim’, mas também 
uma continuação dessa caminhada que 
vai se completar apenas no dia em que 
nos encontrarmos com Deus, na morada 
eterna.” Anneliese também é consagrada 
e, na ocasião, renovou as promessas de 
pobreza, castidade e obediência.
 “O Movimento dos Focolares 
é constituído por focolarinos e focola-
rinas de vida consagrada na virgindade, 
que vivem em comunidade, ou casados, 
mas que também se doam a Deus total-
mente e fazem parte do Focolare plena-
mente, embora vivam com suas famílias. 
Hoje, um deles fez a promessa perpétua 
de obediência, castidade e pobreza, den-
tro da vocação do matrimônio. Os nossos 

votos são extremamente simples; cano-
nicamente são votos privados, mas é de 
uma simplicidade preenchida com uma 
essência muito forte, que é ter Deus como 
único ideal da vida e se doar totalmente 
a Ele, no fazer a Sua vontade onde nós 
estamos”, explicou a responsável pelo 
Focolare Rio de Janeiro, ao qual está 
vinculado o grupo de Juiz de Fora, Ira-
cema Andréa Arantes da Cruz. “O valor 
para nós não está no voto ou na promessa 
em si, mas em função da unidade, que é 
o nosso carisma, em função de que to-
dos sejam um, em função do anúncio do 
Reino, em função de viver o amor, que 
é o mais importante”, completou. Quem 
fez as promessas definitivas foi Marcello 
Riella Benites, de Rio das Ostras (RJ). 
Além dele e de Marcel e Anneliese, Már-
cio Augusto Portugal Medeiros, de Ni-

terói (RJ), participou da celebração para 
renovar os seus compromissos.
 Dom Gil apontou a importância 
da Obra de Maria para a Igreja. “Era um 
pequeno grupo de moças, naquela época 
estudantes de Filosofia, que, vendo as 
bombas [da Segunda Guerra Mundial] 
destruindo tudo, fizeram o propósito de 
viver o evangelho. Esta obra cresceu, está 
presente no mundo inteiro e é muito que-
rida pela Igreja. Chiara Lubich [fundado-
ra do movimento] dizia que se todos os 
evangelhos do mundo desaparecessem, 
cada focolarino deveria ser um evangelho 
vivo. Isso é muito importante para a Igre-
ja, porque é uma vivência concreta do 
Evangelho. E onde os focolarinos estão, 
eles espalham esta mensagem, que não é 
outra senão a mensagem de Cristo.”
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Papa Francisco:
Mensagem  de sua Santidade o Papa Francisco para o 

V DIA MUNDIAL DOS POBRES

INSTITUTO PADRE JOÃO EMÍLIO VOLTA A RECEBER CRIANÇAS ASSISTIDAS

 As atividades pedagógicas do 
Instituto Padre João Emílio foram reto-
madas no dia 18 de outubro, depois de um 
ano e sete meses de paralisação em razão 
da pandemia. Afastadas da instituição 
desde 17 de março de 2020, 36 das mais 
de cem crianças atendidas foram recebi-
das no contraturno escolar, entre 7h e 12h.
 A educadora social Cleucimar 
Souza, Tia Cléo para as crianças, falou do 
tempo de preparação para o retorno das 
atividades. “Foi um período de aprendi-
zado e de muito estudo também, até para 
nos prepararmos para receber bem as 
crianças, com toda a higienização, com 
todos os cuidados e protocolos, para que 
tudo corra bem com a presença deles no 
Instituto”, ponderou ela, confidenciando 
uma mistura de sentimentos ao ver nova-
mente os pequenos. “Emoção e cuidado, 
para que eles se sintam bem acolhidos e 
em segurança, com as medidas de prote-
ção que estamos adotando.”
 Maria Eduarda dos Reis Barbo-
sa, de 8 anos, também estava com sauda-
des do Instituto Padre João Emílio e da 
escola. “Eu estudava em casa, brincava, 
mas ficava muito triste que não podia vol-
tar para escola.” Ela contou o que mais 

gosta de fazer no local onde voltou a pas-
sar as manhãs. “Gosto de ler livros na bi-
blioteca, das aulas de música, de desenho 
e das de capoeira.”
 A nutricionista Natália Araújo 
Dias, que atua interinamente como geren-
te-administrativa, explicou o critério de 
seleção das crianças que já retornaram. 
“Nós selecionamos mais ou menos pelas 
idades. Primeiramente especificamos só o 
turno da manhã e atendemos às crianças 
de 7 a 9 anos para facilitar a formação 
das turmas para as professoras fazerem 
as orientações dos deveres. Fizemos uma 
reunião com os pais, explicamos para eles 
o porquê desta restrição neste primeiro 
momento, mas com a esperança de futura-
mente conseguirmos o retorno total.” Ela 
ainda apontou as atividades que foram re-
tomadas. “Neste primeiro momento, esta-
mos só com as educadoras sociais aqui do 
Instituto, realizando o trabalho de reforço 
escolar, auxiliando as crianças nos deve-
res e trabalhos da escola. Também temos 
a oficina de informática, graças a uma do-
ação de computadores da MRS, e a ofici-
na de música. A gente procura ajudar nas 
questões escolares, mas também oferecer, 
de forma lúdica, algumas outras oficinas 

para eles saírem um pouco da rotina de 
sala de aula.”
 De acordo com Natália, os pe-
quenos estão respeitando os protocolos de 
higiene e distanciamento social. “É muito 
positivo ver o retorno das crianças, a edu-
cação e a resposta que elas têm aos pro-
tocolos, aos ensinamentos, às orientações 
que nós, como funcionários, passamos 
para elas. É muito gratificante recebê-
-las de volta depois desse tempo todo e 
realmente ver que eles aprenderam a lidar 
com isso. E nós também, com as nossas 
dificuldades, mas muitos gratos de poder 
estar de volta, trabalhando e ajudando es-
sas crianças, o que é o principal objetivo 
do Instituto.”
 Na manhã do dia 22 de outubro, 
o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil An-
tônio Moreira, fez uma visita às instala-
ções do Instituto Padre João Emílio e se 
mostrou emocionado com o retorno das 
atividades. “Depois de quase dois anos, 
nós podemos ter a grande alegria de vê-
-las de volta. Ainda não vieram todas, por 
causa dos protocolos de distanciamento, 
mas estamos fazendo tudo com a maior 
atenção, da melhor maneira possível, para 
proteger as crianças e nos proteger a nós. 

Eu quero agradecer a Deus por essa bên-
ção. Depois de passado esse vale escuro 
do momento mais grave da pandemia, 
agora já nos sentimos um pouco mais ali-
viados, mais esperançosos e, com alegria, 
podemos ter essas crianças aqui. Conver-
sando com elas, a gente vê a alegria de 
poderem voltar a esta casa, a saudade que 
estava no coraçãozinho delas.”
 Antes da pandemia, eram bene-
ficiadas pela instituição 135 crianças, de 
6 a 11 anos de idade, oriundas de diver-
sos bairros de Juiz de Fora e em estado de 
vulnerabilidade social. Além do reforço 
escolar e oficinas, o local ainda disponibi-
liza alimentação adequada e balanceada, 
com café da manhã, almoço e café da tar-
de.

 1. «Sempre tereis pobres entre 
vós» (Mc 14, 7): estas palavras foram 
pronunciadas por Jesus, alguns dias antes 
da Páscoa, por ocasião duma refeição em 
Betânia na casa de Simão chamado «o le-
proso». Como narra o evangelista, entrou 
lá uma mulher com um vaso de alabastro 
cheio de perfume muito precioso e derra-
mou-o sobre a cabeça de Jesus. [...]
 2. Esta forte «empatia» entre 
Jesus e a mulher e o modo como Ele in-
terpreta a sua unção, em contraste com a 
visão escandalizada de Judas e doutros, 
inauguram um fecundo caminho de re-
flexão sobre o laço indivisível que exis-
te entre Jesus, os pobres e o anúncio do 
Evangelho.
 Com efeito, o rosto de Deus que 
Ele revela é o de um Pai para os pobres e 
próximo dos pobres. Toda a obra de Je-
sus afirma que a pobreza não é fruto duma 
fatalidade, mas sinal concreto da sua pre-
sença no nosso meio. Não O encontramos 
quando e onde queremos, mas reconhece-
mo-Lo na vida dos pobres, na sua tribula-
ção e indigência, nas condições por vezes 
desumanas em que são obrigados a viver. 
Não me canso de repetir que os pobres 
são verdadeiros evangelizadores, porque 
foram os primeiros a ser evangelizados e 
chamados a partilhar a bem-aventurança 
do Senhor e o seu Reino (cf. Mt 5, 3).
 [...] Somos chamados a des-
cobrir Cristo neles: não só a emprestar-
-lhes a nossa voz nas suas causas, mas 
também a ser seus amigos, a escutá-los, 
a compreendê-los e a acolher a misteriosa 
sabedoria que Deus nos quer comunicar 
através deles. O nosso compromisso não 
consiste exclusivamente em ações ou em 

programas de promoção e assistência; 
aquilo que o Espírito põe em movimento 
não é um excesso de ativismo, mas prima-
riamente uma atenção prestada ao outro, 
considerando-o como um só consigo mes-
mo. Esta atenção amiga é o início duma 
verdadeira preocupação pela sua pessoa e, 
a partir dela, desejo de procurar efetiva-
mente o seu bem» (Papa Francisco, Exort. 
ap. Evangelii gaudium, 198-199).
 3. Jesus não só está do lado dos 
pobres, mas também partilha com eles 
a mesma sorte. Isto constitui também um 
forte ensinamento para os seus discípulos 
de todos os tempos. As suas palavras – 
«sempre tereis pobres entre vós» – preten-
dem indicar também isto: a sua presença 
no meio de nós é constante, mas não deve 
induzir àquela habituação que se torna in-
diferença, mas empenhar numa partilha de 
vida que não prevê delegações. Os pobres 
não são pessoas «externas» à comunida-
de, mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se 
partilha, para abrandar o seu mal e a mar-
ginalização, a fim de lhes ser devolvida a 
dignidade perdida e garantida a necessá-
ria inclusão social. Aliás, sabe-se que um 
gesto de beneficência pressupõe um ben-
feitor e um beneficiado, enquanto a parti-
lha gera fraternidade. A esmola é ocasio-
nal, ao passo que a partilha é duradoura. A 
primeira corre o risco de gratificar quem 
a dá e humilhar quem a recebe, enquanto 
a segunda reforça a solidariedade e cria 
as premissas necessárias para se alcançar 
a justiça. Enfim os crentes, quando que-
rem ver Jesus em pessoa e tocá-Lo com 
a mão, sabem aonde dirigir-se: os pobres 
são sacramento de Cristo, representam a 
sua pessoa e apontam para Ele.

[...]
 4. Por isso precisamos de aderir 
com plena convicção ao convite do Se-
nhor: «Convertei-vos e acreditai no Evan-
gelho» (Mc 1, 15). Esta conversão con-
siste, primeiro, em abrir o nosso coração 
para reconhecer as múltiplas expressões 
de pobreza e, depois, em manifestar o 
Reino de Deus através dum estilo de 
vida coerente com a fé que professamos. 
Com frequência, os pobres são conside-
rados como pessoas à parte, como uma 
categoria que requer um serviço caritati-
vo especial. Seguir Jesus comporta uma 
mudança de mentalidade a esse propósito, 
ou seja, acolher o desafio da partilha e da 
comparticipação. Tornar-se seu discípulo 
implica a opção de não acumular tesou-
ros na terra, que dão a ilusão duma segu-
rança em realidade frágil e efêmera; ao 
contrário, requer disponibilidade para se 
libertar de todos os vínculos que impedem 
de alcançar a verdadeira felicidade e bem-
-aventurança, para reconhecer aquilo que 
é duradouro e que nada e ninguém pode 
destruir (cf. Mt 6, 19-20).
[...]
 8. «Sempre tereis pobres entre 
vós» (Mc 14, 7): é um convite a não per-
der jamais de vista a oportunidade que se 
nos oferece para fazer o bem. Como pano 
de fundo, pode-se vislumbrar o antigo 
mandamento bíblico: «Se houver junto 
de ti um indigente entre os teus irmãos 
(…), não endurecerás o teu coração e não 
fecharás a tua mão ao irmão necessitado. 
Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe sob pe-
nhor, de acordo com a sua necessidade, 
aquilo que lhe faltar. (…) Deves dar-lhe, 
sem que o teu coração fique pesaroso; 

porque, em recompensa disso, o Senhor, 
teu Deus, te abençoará em todas as em-
presas das tuas mãos. Sem dúvida, nunca 
faltarão pobres na terra» (Dt 15, 7-8.10-
11). E no mesmo cumprimento de onda 
se coloca o apóstolo Paulo, quando exorta 
os cristãos das suas comunidades a socor-
rer os pobres da primeira comunidade de 
Jerusalém e a fazê-lo «sem tristeza nem 
constrangimento, pois Deus ama quem dá 
com alegria» (2 Cor 9, 7). Não se trata de 
serenar a nossa consciência dando qual-
quer esmola, mas antes contrastar a cultu-
ra da indiferença e da injustiça com que se 
olha os pobres.
[...]
 Faço votos de que o Dia Mundial 
dos Pobres, chegado já à sua quinta ce-
lebração, possa radicar-se cada vez mais 
nas nossas Igrejas locais e abrir-se a um 
movimento de evangelização que, em 
primeira instância, encontre os pobres lá 
onde estão. Não podemos ficar à espera 
que batam à nossa porta; é urgente ir ter 
com eles às suas casas, aos hospitais e ca-
sas de assistência, à estrada e aos cantos 
escuros onde, por vezes, se escondem, aos 
centros de refúgio e de acolhimento… É 
importante compreender como se sentem, 
o que estão a passar e quais os desejos que 
têm no coração. [...] Os pobres estão no 
meio de nós. Como seria evangélico, se 
pudéssemos dizer com toda a verdade: 
também nós somos pobres, porque só as-
sim conseguiríamos realmente reconhecê-
-los e fazê-los tornar-se parte da nossa 
vida e instrumento de salvação.
 Roma, São João de Latrão, na 
Memória de Santo António, 13 de junho 
de 2021.
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DIÁCONOS PERMANENTES PARTICIPAM DE RETIRO ESPIRITUAL NO CEFLÃ

 Entre os dias 15 e 17 de outubro, 
os diáconos permanentes da Arquidioce-
se de Juiz de Fora participaram de Retiro 
Espiritual Anual no Ceflã. O encontro foi 
realizado de forma presencial, sendo res-
peitados todos os protocolos de higiene e 
segurança para prevenção da Covid-19.
 As pregações que ocorreram no 
Retiro foram feitas pelo Arcebispo Emé-
rito da Arquidiocese de Sorocaba (SP), 
Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, 
que reside em nossa Igreja Particular. “Eu 
pedi ao Espírito Santo que conduzisse o 
retiro, que é um processo em que aque-
les que o fazem têm toda a iniciativa. O 
pregador põe alguns temas que possam 
ajudar o retirante a confrontar-se na ora-
ção com Deus, com Nosso Senhor, sem-
pre movidos e iluminados pelo Espírito 
Santo”, afirmou. Dom Eduardo condu-
ziu as reflexões retomando o coração do 
evangelho, chamado por ele de “querig-
ma”. “Deus nos ama, mandou Seu Filho, 
que morreu por nós, ressuscitado nos dá o 
Espírito Santo. E nós, amados assim por 
Deus, nos tornamos Seus filhos e devemos 
responder generosamente a esse amor.” 
 O pregador também abordou os 
três ídolos que destroem a humanidade. 
“O ídolo do prazer, o consumismo, a bus-
ca da autossatisfação dos sentidos como 
forma de preencher o vazio existencial; o 
apego às riquezas, ao dinheiro, que se con-
trapõe à virtude da pobreza; e o orgulho, 
a soberba, o desejo de poder, de prestígio, 
ao qual se contrapõe a obediência a Deus. 
Tudo isso aplicado, naturalmente, à mis-
são do diácono.” Dom Eduardo também 
levou em consideração a vida familiar e 
profissional dos participantes. “O diácono 
permanente é casado, tem a vida familiar, 
a qual tem que viver de uma forma muito 

especial, dentro do espírito do evangelho. 
Ele tem uma função no mundo e tem que 
ser diácono também onde trabalha, dando 
exemplo, levando o testemunho do evan-
gelho para os seus companheiros”, finali-
zou. 
 Na tarde do sábado, 16 de outu-
bro, os diáconos permanentes tiveram a 
oportunidade de escutar uma palavra do 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antô-
nio Moreira, que naquele dia comemorava 
aniversário de Ordenação Episcopal. “É 
uma grande alegria, nesse momento em 
que completo 22 anos de bispo, agrade-
cer a Nosso Senhor a Sua misericórdia, a 
Sua bondade para comigo, as graças que 
tem me dado nesse tempo. É momento 
de pedir perdão a Ele de todas as faltas, 
falhas, pecados, pedir também as luzes, a 
força para continuar servindo à Igreja com 
maior entusiasmo, maior dedicação até o 
tempo que Ele quiser”, apontou. Unir essa 
celebração com o Retiro Espiritual, se-
gundo Dom Gil, foi motivo de satisfação. 
“Esse momento para mim é significativo, 
porque o retiro é local de bênçãos, é am-
biente de união com Deus, e é isso que eu 
quero ter, sempre, no meu episcopado: 
servir à Igreja da melhor maneira pos-
sível, procurando ter no coração a força 
do Espírito Santo, a bênção de Deus para 
bem servir o Seu povo.”
 Quando tomou a palavra, o Arce-
bispo de Juiz de Fora atualizou os diáco-
nos sobre aquilo que a Igreja pretende nos 
dias de hoje, a nível mundial e arquidio-
cesano. “O Papa está insistindo que nós 
revisitemos o Documento de Aparecida, 
escrito em 2007, ainda no tempo do Papa 
Bento XVI, e esse documento prima por 
uma expressão: ‘discípulo missionário’. 
O que a Igreja espera nesse início do ter-

ceiro milênio é que nós sejamos, de fato, 
discípulos e missionários. Se isso é uma 
exigência para todo cristão, muito mais 
para os ministros ordenados. Os diáconos, 
como tais, têm a tarefa de desenvolver na 
sua espiritualidade e na sua vida o discí-
pulo e o missionário que Deus espera que 
eles sejam”, pontuou. 
 Na ocasião, Dom Gil abençoou 
o novo painel da capela do Ceflã, que é 
uma representação do encontro de Jesus 
com os discípulos de Emaús. “Esta casa 
foi feita para encontros e encontros com 
Cristo. Depois de dois anos praticamente 
fechada por causa da pandemia, agora es-
tando praticamente todos vacinados com 
a segunda dose, alguns até na terceira, nós 
podemos, ainda com distanciamento, ce-
lebrarmos esse retiro espiritual nesta casa 
renovada, restaurada e embelezada com 
esse painel”, disse Dom Gil.
 O Retiro Espiritual Anual tam-
bém marcou a eleição dos novos inte-
grantes da Comissão Arquidiocesana de 
Diáconos (CAD), cujo presidente agora é 
o Diácono João Roberto da Silva, da Pa-
róquia Santa Teresinha (confira, abaixo, a 
relação completa). “O nosso propósito é 
servir, juntamente com nosso diretor espi-
ritual, com nosso arcebispo metropolita-
no, e dar continuidade ao serviço que vem 
sendo feito. A nossa proposta é sempre 
a unidade, tentando cada vez mais uma 
união entre o clero - os presbíteros e tam-
bém os diáconos. O diácono é um elemen-
to para servir à comunidade”, resumiu.
 Para o Diácono Ruy Figueiredo 
Neves, que deixa a presidência da Comis-
são Arquidiocesana, uma das marcas dos 
últimos anos foi a ordenação de 25 diá-
conos permanentes, em 7 de dezembro de 
2019. “Nós tínhamos o projeto de criar 

um estatuto e um fundo – Fraterno Auxí-
lio Diaconal – para amparo aos diáconos 
aposentados ou doentes. Essa é a espinha 
dorsal da área social do nosso diaconato 
de Juiz de Fora. Aposentadoria mingua-
da, caso de doença, plano de saúde, tudo 
isso está contemplado nesse estatuto. Para 
mim, essa foi a maior conquista que nós 
tivemos”, afirmou. O pré-estatuto já foi 
elaborado e, depois de aprimorado, será 
levado para a aprovação do Conselho Dia-
conal.
 Por fim, o Diácono Manoel Es-
pedito da Cunha, pertencente à Paróquia 
Santa Rita de Cássia, de Juiz de Fora, e 
eleito Relações Públicas da CAD, falou 
sobre a importância do Retiro depois de 
meses de distanciamento. “Quando nós 
chegamos aqui, eu estava à procura de 
uma resposta de Deus. Devido à pande-
mia, nós ficamos nesse isolamento social 
e não tivemos a carga espiritual suficiente 
para manter-nos de pé. E esse retiro espi-
ritual veio exatamente para isso, para nos 
reabastecer para a grande missão que está 
à frente.”
Nova composição da Comissão Arquidio-
cesana de Diáconos (CAD):
Presidente: Diácono João Roberto da Sil-
va
Vice-Presidente: Diácono André Luiz 
Pereira Machado
1° Secretário: Diácono Antônio Valenti-
no da Silva Neto
2° Secretário: Diácono Álvaro Shwenck 
Spindula
1° Tesoureiro: Diácono Jorge Luis dos 
Santos (Tuite)
2° Tesoureiro: Diácono Admilson Renato 
da Silva
Relações Públicas: Diácono Manoel Es-
pedito da Cunha

NOVENÁRIO DE SÃO JOÃO PAULO II É ENCERRADO COM PRESENÇA DE DOM GIL

 Na noite do dia 21 de outubro, 
véspera da festividade de São João Paulo 
II, o Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, presidiu o último dia da 
novena do padroeiro da paróquia localiza-
da no Bairro Nova Era. Dezenas de fiéis 
estiveram presentes para dar seguimento 
à preparação para a festa do santo. 
 O Pároco local, Padre Rafael Ne-
ves de Oliveira, falou de sua alegria com 
as atividades realizadas neste ano. “Com 
a abertura maior por conta da flexibiliza-
ção na pandemia, tivemos uma participa-
ção até inesperada. Agradecemos muito. 
Fizemos uma pré-novena, digamos, com 
a peregrinação de São João Paulo II em 
todas as nossas comunidades. A novena 
foi de muito fervor e, hoje, receber o Ar-

cebispo nos traz muita serenidade e união 
com a nossa Arquidiocese.”
 Para Dom Gil, celebrar São João 
Paulo II é sempre uma satisfação. “Esse 
querido santo que marcou a história da 
Igreja durante 27 anos. Com ele eu con-
vivi em Roma, quando estava estudan-
do, e fui por ele nomeado bispo no ano 
de 1999. Pude acompanhar seus funerais 
em 2005, recordando a santidade que este 
homem deixou no mundo. Assisti o povo 
na praça da Santa Sé gritando ‘Santo Sú-
bito’, ou seja, que seja canonizado ime-
diatamente. São João Paulo II foi enviado 
para ser um grande arauto da Palavra de 
Deus, para anunciar ao mundo as coisas 
que o Pai queria anunciar naquela época. 
Foi ele quem levou a Igreja ao terceiro 

milênio, por isso a gente tem que agrade-
cer”, relatou o Pastor.
 Após a Missa e a oração da 
novena, ocorreu uma breve adoração 
Eucarística, com a bênção do Santíssi-
mo. O momento foi de oração e ação de 
graças. “A presença de Deus nos reúne e 
ajuda a rezar”, destacou Padre Rafael. O 
sacerdote ainda lembrou que a paróquia 
tem muito a agradecer. “Nossa paróquia 
é relativamente jovem. Novas lideranças 
estão aparecendo e nós louvamos a Deus. 
Louvamos também por aqueles que cola-
boraram. Temos muito a agradecer e espe-
ramos que a nossa fé não decepcione. No 
ano que vem estaremos mais fortalecidos, 
mais orantes”, disse em entrevista.
 A Paróquia São João Paulo II, 

a primeira com esse título no Brasil, foi 
criada há cerca de dez anos. “Nós criamos 
[a paróquia] com a licença da Santa Sé 
ainda quando ele era beato. Peço a inter-
cessão dele em favor da nossa Arquidio-
cese e sobre a minha pessoa, para que eu 
possa ser fiel a Nosso Senhor, errar menos 
e acertar mais”, disse Dom Gil. 
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Homenagem Especial Monsenhor Dirceu de Oliveira MedeirosMonsenhor Dirceu de Oliveira Medeiros
Bispo de Camaçari (BA)

 Padre Dirceu de Oliveira Me-
deiros nasceu em 28 de março 1973, em 
Barroso (MG), filho de Paulo Garcia de 
Medeiros e Manoela de Oliveira Me-
deiros. Cursou os ensinos fundamental 
e médio na Escola Estadual Francisco 
Antônio Pires na cidade natal.
 Ingressou em 1995 no Semi-
nário São Tiago, da Diocese de São 
João del-Rei, situado em Juiz de Fora 
(MG). Cursou Filosofia de 1995 a 1997 
no Instituto Teológico Arquidiocesa-
no Santo Antônio. Possui Licenciatura 
Plena em Filosofia pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF). Cursou 
Teologia de 1998 a 2001, também em 
Juiz de Fora, e possui o título de Ba-
charel em Teologia pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ).
 Foi ordenado diácono em 28 

de julho de 2001 na Catedral Basíli-
ca de Nossa Senhora do Pilar, em São 
João Del-Rei, e presbítero em 15 de de-
zembro do mesmo ano, na Paróquia de 
Sant’Ana do Barroso. Em 2015 partici-
pou, no Convento do Ecce Homo, em 
Jerusalém, do curso de aprofundamento 
bíblico e arqueologia bíblica promovi-
do pelos filhos e filhas da Congregação 
de Sion. Lecionou nos cursos de Teolo-
gia para Leigos na Diocese de São João 
del-Rei e no Instituto Arquidiocesano 
Santo Antônio, em Juiz de Fora.
 Na Diocese de São João del-
-Rei exerceu diversas funções: ani-
mador diocesano das Campanhas da 
Fraternidade, Vigário Forâneo, Vigário 
Geral e, de 2018 a 2019, foi Adminis-
trador Diocesano. No Regional Leste 2 
da CNBB foi coordenador da Comissão 
de Bens Culturais da Igreja. Foi Vigário 

Paroquial na Paróquia Santuário do Se-
nhor Bom Jesus de Matosinhos em São 
João del-Rei de 2002 a 2004 e Pároco 
na Paróquia Nossa Senhora da Concei-
ção da cidade de Prados (MG).
 Desde junho de 2019 exerce a 
função de Subsecretário Adjunto Geral 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), residindo em Brasília 
(DF). No dia 27 de outubro, foi nome-
ado Diocese de Camaçari (BA) pelo 
Papa Francisco, que na mesma ocasião 
acolheu o pedido de renúncia apresen-
tado por Dom João Carlos Petrini ao 
governo pastoral daquela Igreja Parti-
cular.
Sua Ordenação Episcopal está marcada 
para o dia 4 de dezembro, às 9h, na Ca-
tedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, 
em São João del-Rei.

REUNIÃO DO CLERO PRESENCIAL CONGREGA PADRES 
E DIÁCONOS PELA PRIMEIRA VEZ NA PANDEMIA

 Padres, religiosos e diáconos per-
manentes participaram, na manhã do dia 26 
de outubro, da primeira Reunião do Clero 
presencial desde o início da pandemia. O 
encontro foi realizado no Auditório Mater 
Ecclesiae, no prédio da Cúria Metropolita-
na, sendo respeitados todos os protocolos 
sanitários para prevenção da Covid-19.
 O tópico principal da reunião, 
conduzida pelo Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, foi a abertura 
da segunda fase do II Sínodo Arquidioce-
sano. Outros assuntos abordados foram o 
Sínodo dos Bispos, previsto para outubro 
de 2023 e cuja fase diocesana já começou, 
os formatos da Campanha do Dízimo e da 
Novena de Natal deste ano e os trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão Arquidioce-
sana de Tutela de Menores e Vulneráveis. 
Representantes do Economato e dos vica-
riatos também tiveram uma palavra para 
comunicados gerais.
 Em entrevista, Dom Gil ressal-
tou que a palavra que dominou o evento 
foi ‘sinodalidade’. “Esse tema central des-
perta em todos um grande entusiasmo de 
dar um passo novo. O Papa Francisco tem 
falado duas palavras importantes: compai-
xão e esperança. E é aquilo que nós temos 
aqui programado para a segunda fase do 
Sínodo: a compaixão com aqueles que es-
tão sofrendo mais por causa da pandemia e 
a esperança de uma reorganização da nossa 
pastoral.”

 O clima entre padres e diáconos 
era de muita fraternidade e emoção pelo 
reencontro depois de quase dois anos de 
distanciamento. “Estou vendo um clima de 
alegria, de entusiasmo, de muita satisfação 
de rever os colegas, de rever os irmãos e 
dar as mãos, espiritualmente falando, para 
essa nova fase do Sínodo Arquidiocesa-
no”, observou o Arcebispo.
 “Estar junto, escutar a voz do ou-
tro, olhar, sentir o cheiro. Isso é importan-
te, porque nos faz sentir mais irmãos e pró-
ximos”, ressaltou o Padre Antônio Camilo 
de Paiva. O clima bom também foi senti-
do pelo Padre Adeílson Carlos da Silva, 
MSC, que participava pela primeira vez da 
Reunião do Clero. “É uma alegria muito 
grande poder estar aqui, encontrar com os 
outros colegas padres para podermos dis-
cutir coisas de nossa Arquidiocese, mas, 
mais ainda, de colocar em pauta a nossa 
vida presbiteral e o nosso desejo de, cada 
dia mais, somando forças, anunciar melhor 
o reino de Jesus.” 
 O Diácono Permanente Manoel 
Espedito da Cunha falou da expectativa 
que tinha para este momento. “Em meio 
a essa pandemia de quase dois anos, nós 
queríamos muito ver um ao outro, nos 
abraçar, falar dos nossos planos, dos nos-
sos projetos. Essa é a grande oportunidade 
e podemos perceber que todos estão feli-
zes.”

REELEIÇÃO DE COORDENADORA ARQUIDIOCESANA DA RCC 
É ANUNCIADA DURANTE “CENÁCULO COM MARIA”

 No dia 24 de outubro, deze-
nas de integrantes da Renovação Caris-
mática Católica (RCC) da Arquidioce-
se de Juiz de Fora reuniram-se para o 
tradicional “Cenáculo com Maria” na 
Igreja Matriz Nossa Senhora de Fáti-
ma, no Bairro Barbosa Lage. O even-
to foi realizado presencialmente para 
dois representantes de cada Grupo de 
Oração, sendo respeitados os protoco-
los de prevenção contra a Covid-19, e 
transmitido ao vivo para participação 
do público em geral.
 O encontro teve início com 
momento de oração e louvor. Em se-
guida, o pregador convidado, Eduardo 
Faria, refletiu sobre o tema proposto: 
“Derrubou do trono os poderosos e 
exaltou os humildes” (Lc 1,52). “Eu 
fiquei muito honrado com o convite. 
A minha palavra foi no sentido de des-
tacar o Mês Missionário. Quando nós 
falamos de Renovação Carismática, 
inevitavelmente nos lembramos do Es-
pírito Santo, o Paráclito, o consolador, 
que nos santifica, que nos convence 
acerca da verdade do Cristo e que nos 
envia para anunciar esta mesma verda-
de.”
 A tarde foi encerrada com 
Santa Missa presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Mo-
reira, que destacou o Dia Mundial das 
Missões, celebrado naquele dia, em 
sua homilia. “A principal mensagem 
do Dia das Missões é que toda pessoa 
batizada é um missionário. Mas entre 
os batizados Deus escolhe alguns mis-
sionários de consagração plena: são 
homens, mulheres, padres, religiosas, 
irmãos que vão para os lugares mais 
difíceis da Igreja para pregar o nome 
de Jesus. Então a mensagem mais im-
portante é que você seja missionário no 
lugar onde você está e ajude, até ma-
terialmente, aqueles missionários que 
estão nas fronteiras da Igreja”, disse 
o Arcebispo em entrevista após a ce-
lebração. A Eucaristia foi concelebra-
da pelo Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, Padre Nilo 
Sérgio Franck Júnior.
 Dom Gil também falou so-

bre a realização do evento, que contou 
com a participação de representantes 
de grupos de Juiz de Fora e de cidades 
da região. “A Renovação Carismática 
fez neste dia um Cenáculo com Maria, 
que nós podemos chamar de Cenáculo 
missionário, porque também refletiram 
acerca do tema, tendo Maria como a 
grande missionária, aquela que trouxe 
Jesus, pela obra do Espírito Santo, à 
humanidade.” Na ocasião, o Arcebispo 
anunciou a reeleição da atual coorde-
nadora da RCC Arquidiocesana, De-
nise Aparecida de Jesus. “Queremos 
desejar a ela muitas bênçãos, muitas 
forças do Alto para conduzir esses ir-
mãos reunidos na Renovação Carismá-
tica Católica na nossa Arquidiocese de 
Juiz de Fora”, finalizou.
 Denise fez uma avaliação do 
seu primeiro mandato, iniciado em 
2020 e marcado pela pandemia. “Coor-
denar já é uma tarefa difícil, e mais ain-
da com esse momento completamente 
diferente que todo mundo viveu. A 
gente precisou se reinventar. A missão 
não podia, de forma nenhuma, ficar pa-
rada, encolhida. Nesse reinventar, prin-
cipalmente as redes sociais tiveram um 
papel fundamental para que nós pudés-
semos continuar propagando a cultura 
de Pentecostes, tão cara ao movimento 
da Renovação Carismática Católica. 
Em termos de Arquidiocese, nós nos 
organizamos e fizemos isso através dos 
grupos de oração on-line”, ressaltou.
 Ela ainda ponderou sobre a 
nova missão, a ser desempenhada no 
biênio 2022-2023. “Eu costumo fa-
lar que, para cada missão, uma nova 
unção, um novo desafio. Os desafios 
continuam. A Renovação, no Brasil, 
tem o seu direcionamento próprio, e 
nós trabalhamos em unidade com esse 
direcionamento, aplicando aquilo que 
é nacional dentro da nossa realidade 
de Juiz de Fora, dentro da realidade 
dos nossos grupos de oração. Graças 
a Deus a gente tem uma equipe muito 
boa, que responde, e nós vamos con-
tinuar trabalhando desta forma, em 
unidade com Deus, com a nossa Igreja 
local e com o movimento.”


