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Uma Igreja Sempre em Missão

 5º Dia Mundial dos Pobres é 
celebrado na Arquidiocese
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TEMPO DO ADVENTO É MARCADO POR NOVENA DE NATAL NA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA 
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Nova entrada do Instituto Padre 
João Emílio é inaugurada com 

bênção do Arcebispo
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Live abre oficialmente fase 
diocesana do Sínodo dos Bispos 
na Arquidiocese de Juiz de Fora
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Arquidiocese de Juiz de Fora e Congregação do Santíssimo 
Sacramento acertam últimos detalhes de convênio 
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No dia 30 de novembro, o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, 
recebeu, no Lar Sacerdotal Mater Christi, a visita de lideranças da Congregação do 
Santíssimo Sacramento. Na ocasião, foram acertadas as últimas definições para a 
assinatura do convênio entre a Arquidiocese de Juiz de Fora e a congregação, que 

abrirá uma Missão na sede de nossa Igreja Particular. Será instalado, nas dependên-
cias do Cenáculo São João Evangelista, o Seminário do Pré-Noviciado, que rece-

berá, a partir de janeiro de 2022, 15 seminaristas Sacramentinos. 
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 No dia 25 de novembro, o Arcebispo Metro-
politano, Dom Gil Antônio Moreira, reuniu-se com os 
representantes das escolas católicas de Juiz de Fora. O 
último encontro de 2021 foi realizado de forma pre-
sencial, em uma sala do Lar Sacerdotal Mater Christi, 
e também contou com a participação do Vigário Epis-
copal para Educação, Comunicação e Cultura, Padre 
Antônio Camilo de Paiva.
 Na ocasião, um dos destaques foi o ingresso, 
no grupo, de um representante do Claretiano Centro 
Universitário, que se instalou na cidade há alguns me-
ses. Durante a reunião, os presentes avaliaram positi-
vamente as atividades realizadas neste ano: a Manhã 
de Espiritualidade dos Educadores Católicos, a Cele-
bração da Páscoa que reuniu os professores das insti-
tuições de ensino e a Missa das Famílias dos alunos 
das escolas católicas. 
 Também foi definido o calendário de ativida-

des para 2022. Além dos encontros bimensais com o 
Arcebispo, as atividades realizadas à distância ou de 
maneira limitada em 2021 se repetirão presencialmen-
te, se a pandemia permitir. A Manhã de Espiritualida-
de está agendada para o dia 7 de maio, das 8h às 12h, 
e terá o mesmo lema da Campanha da Fraternidade 
(CF), que no próximo ano abordará a educação: “Fala 
com sabedoria, ensina com amor” (Cf. Pr 31,26). O 
Assessor do encontro formativo será o Bispo da Dio-
cese da Campanha (MG) e Referencial da Comissão 
de Educação do Regional Leste 2 da CNBB, Dom Pe-
dro Cunha Cruz.
 Em razão de a CF 2022 envolver diretamente 
as escolas, a novidade para o próximo ano será a parti-
cipação das instituições de ensino na Via-Sacra Jovem 
promovida durante a Quaresma. “Pensa-se associar a 
Pastoral da Educação da Arquidiocese a esta promo-
ção da Pastoral Juvenil. Nesta Via-Sacra no Morro do 
Cristo haverá a participação das escolas católicas com 
identificações e apresentações próprias de cada gru-
po”, explicou Dom Gil.
 Já a Missa das Famílias das Escolas Católi-
cas será em 28 de agosto, às 17h. Durante a reunião, 
foi estabelecido que esta celebração será fixada no úl-
timo domingo de agosto. “Todas as escolas são muito 
empenhadas em tudo aquilo que a diocese pede, con-
voca e programa. Temos uma boa união dos colégios 
católicos e dos professores católicos que dão aulas em 
escolas públicas”, afirmou o Arcebispo. 

 A Catedral sediou, na noite de 9 de novembro, 
um momento de grande comemoração para o Colégio 
Nossa Senhora do Carmo. A Missa em ação de graças 
pelos 69 anos da instituição foi presidida pelo Arcebis-
po Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e também 
marcou a abertura oficial das celebrações pelos 70 anos 
que o colégio completará em 2022.
 De acordo com a Diretora Administrativa do 
Colégio, Marina de Oliveira Magalhães, a comemora-
ção também celebra os 79 anos da presença das Irmãs 
Carmelitas na cidade de Juiz de Fora, local em que che-
garam em 1942. Em entrevista, Dom Gil falou sobre 

a alegria em presidir essa celebração tão importante. 
“Queremos agradecer a Deus a presença da Congrega-
ção de Nossa Senhora do Carmo da Divina Providência 
em Juiz de Fora e na nossa Arquidiocese. O que eu peço 
a Nossa Senhora do Carmo nesse dia é que interceda 
junto de Deus para o despertar de muitas vocações para 
a congregação. Também agradecemos pela presença, 
dedicação e seriedade das irmãs no ensino, seja no as-
pecto intelectual, formativo, humano, moral e espiritu-
al, sobretudo porque são verdadeiras educadoras da fé, 
e que o trabalho delas seja sempre mais intenso e favo-
reça o crescimento da pessoa humana de forma integral 
na nossa cidade e nas proximidades.”
 A diretora-presidente do Colégio, Irmã Sônia 
Maria Estevam, falou sobre a missão que a instituição 
realiza, de formar mentes e corações para a vivência 
dos valores humanos e cristãos. “Prezamos pelos dois 
grandes valores - formação humana e intelectual -, por-
que nós sonhamos que os nossos alunos, ao deixarem o 
Colégio Nossa Senhora do Carmo, sejam homens e mu-
lheres construtores de uma nova sociedade, dando valor 
à pessoa humana e que reconheçam Jesus Cristo como 
Senhor todo-poderoso das nossas vidas”, explicou.
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O NATAL DO SENHOR
Padre Antônio Camilo de Paiva 

 A solenidade do Natal do Senhor é precedida 
por quatro semanas de preparação espiritual, período 
que é denominado “Tempo do Advento”. Celebramos 
Cristo que veio em carne humana, Cristo que vem a nós 
pelos Sacramentos e Cristo que virá uma segunda vez, 
com toda sua Majestade e Glória.
 O mês de dezembro tem sua importância na 
espiritualidade Cristã Católica. No contexto da espera 
do Senhor, celebramos a festa da Imaculada Concei-
ção de Maria, dogma que foi declarado no dia 8 de de-
zembro de 1854, pelo Papa Pio IX. O Santo Padre, de 
saudosa memória, declarou dogma de fé a doutrina que 
ensinava ter sido a Mãe de Deus concebida sem mancha 
por um especial privilégio divino. Na Bula Ineffabilis 
Deus, o Papa afirma: “Nós declaramos, decretamos e 
definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça 
e um especial privilégio de Deus Todo Poderoso e em 
virtude dos méritos de Jesus Cristo, salvador do gênero 
humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preserva-
da de toda a mancha do pecado original no primeiro 
instante de sua conceição, foi revelada por Deus e deve, 
por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente 
por todos os fiéis”. 
 A Virgem Maria deu à luz o Filho de Deus! 
Entretanto, não por seu próprio mérito, mas pela Graça 
de Deus. Como diz o Cardeal Suenens: “a santidade do 
Filho é causa da santificação antecipada da Mãe, como 
o sol ilumina o céu antes de ele mesmo aparecer no ho-
rizonte”. De fato, o mistério da pureza da Virgem Ma-
ria, concebida sem o pecado original, deve ser compre-
endido dentro da perspectiva de que - conforme afirma 
o professor Felipe Aquino - “o Senhor antecipou para 
Maria, a escolhida entre todas, a graça da Redenção que 
seu Filho conquistaria com Sua Paixão e Morte”. Aliás, 
o próprio professor Felipe Aquino explica que “o Anjo 
Gabriel lhe disse na Anunciação: ‘Ave, cheia de gra-
ça…’ (Lc 1,28). Nesse ‘cheia de graça’, a Igreja enten-
deu todo o mistério e dogma da Conceição Imaculada 
de Maria. Se ela é cheia de graça, mesmo antes de Jesus 
ter vindo ao mundo, é porque é desde sempre toda pura, 
bela, sem mancha alguma; isto é, Imaculada”.
 Ainda podemos lembrar um símbolo forte em 
preparação para o Santo Natal: a Coroa do Advento 
com suas quatro velas, para serem acesas uma a cada 
domingo. Suas luzes simbolizam a nossa fé e nos levam 
à oração. Simbolizam, também, as quatro manifesta-
ções de Cristo: Encarnação, Jesus Histórico; Jesus nos 
pobres e necessitados; Jesus nos Sacramentos; Parusia: 
Segunda vinda de Jesus.
 Dezembro é tempo de fazer um balanço da 
própria vida. Rever a caminhada espiritual, afetiva e 
econômica. É tempo de projetar o ano seguinte com os 
pés no chão, mas também tempo de luzes, de dar e rece-
ber presentes. No entanto, não se esqueça de que Cristo 
é o grande Presente que Deus deu ao mundo, e de que 
você é - hoje e agora - o espelho que reflete a imagem 
d’Ele.

Feliz Natal!

69 ANOS DO COLÉGIO DO CARMO SÃO COMEMORADOS COM 
MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS NA CATEDRAL

REPRESENTANTES DE ESCOLAS CATÓLICAS AVALIAM ATIVIDADES 
DE 2021 E PLANEJAM CALENDÁRIO PARA 2022
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

NATAL E ANO NOVO, TEMPOS DE ESPERANÇA E SOLIDARIEDADE
O povo que habitava nas trevas viu uma grande luz, para os que habitavam na sombra da morte,

 uma luz resplandeceu. (Is 9,1)

 As festas natalinas e a passagem 
do ano primam pela exuberância da luz. 
A noite santa penetra pelas janelas das 
casas, das igrejas, dos ambientes de tra-
balho, pelas ruas da cidade e acende mi-
lhares de lâmpadas carregadas de festa. 
Nossos presépios refletem um misto de 
penumbra e claridade celestial, deixando 
inconfundível foco sobre o recém-nas-
cido, o Menino Deus, reclinado em sua 
manjedoura. Não faltará sobre a gruta da 
natividade a estrela com sua cauda lumi-
nosa.
 No Natal os corações se en-
chem de ternura e paz e na chegada do 
novo ano, a alegria predomina, os sonhos 
se multiplicam, a esperança enche cora-
ções. Quando os sinos das igrejas ou os 
dígitos dos celulares marcam meia-noite, 
definindo o novo calendário, estouram-se 
fogos de artifício que jorram em cascatas 
de luz, quebrando a escuridão da abóboda 
noturna.
 A exuberância das luzes é ima-
gem da grande e verdadeira claridade que 
brilhou nas trevas, que é o Menino de Be-
lém, o Filho de Deus que se fez homem 
para nos salvar e nos tirar das sombras da 
morte. A partir de sua entrada na história 
da humanidade, os caminhos se iluminam 
para atitudes de amor ao próximo e par-

tilha concreta.  Atualmente, tal apelo se 
torna mais forte, após dois anos de pan-
demia, com tantas mortes e insegurança 
financeira no mundo inteiro, mesmo com 
efeitos esperançosos provocados pelo 
sucesso das vacinas acreditadas por uns, 
desconfiadas por outros.
 O Ano Novo seja iluminado 
com atitudes de solidariedade, fraterni-
dade, menos desavenças políticas e mais 
paz e harmonia. É o que todos desejam. 
A luz brilhe em nossa vida pela fé, com 
uma experiência pessoal de encontro com 
Deus que nos dá seu Filho como ilumina-
dor de nossos itinerários. Brilhem nossas 
almas quando nos tornarmos menos ego-
ístas e mais fraternos.
 Alegro-me com nossa Arquidio-
cese de Juiz de Fora que, pela integração 
do clero e leigos na caminhada sinodal, 
tem conseguido amplo progresso na ex-
periência de caminhar juntos, em vista da 
construção do Reino de Deus, de justiça, 
paz e caridade. Satisfaz ao coração as vi-
síveis iniciativas no mapa da acolhida, da 
partilha, como nas doações de cestas bá-
sicas que se multiplicaram ao menos por 
três, nas paróquias, neste tempo da pan-
demia e em outras muitas iniciativas em 
favor das pessoas mais atingidas, seja na 
área da saúde, seja no campo da carência 

de recursos para viver com dignidade.
 Para o Ano de 2022, a Arquidio-
cese se une, em sua caminhada sinodal e 
na preparação para o centenário dioce-
sano a ser celebrado em 1º de fevereiro 
de 2024, com projetos novos na prática 
da solidariedade, da comunhão e da mis-
são, além da liturgia e da espiritualidade 
espelhada na vida de Santo Antônio, o 
Patrono Arquidiocesano do ano de 2022, 
preparatório para a comemoração cente-
nária.
 Com satisfação, compartilho 
as perspectivas de nosso Instituto Padre 
João Emílio no sentido de ampliar seu 
atendimento de crianças carentes, passan-
do de 150 matrículas para 216 a partir de 
fevereiro próximo, além de ter inaugura-
do amplo espaço de atividades múltiplas 
na área defronte ao prédio, estacionamen-
to, alargamento da via de acesso e o lindo 
portal. Tudo isso é ofertado às famílias de 
nossos meninos e meninas que no regi-
me de contraturno escolar são, para nós, 
grande riqueza e constituem viva alegria 
no ato de servir ao próximo, na mística do 
amor de Deus. Além do Projeto Esperan-
ça, iniciado pelas nossas estimadíssimas 
Irmãs do Bom Pastor que cuidaram do 
Instituto por mais de cem anos, já foi ini-
ciado o Projeto Musical, com atividades 

capazes de formar meninos de famílias 
carentes para orquestras, canto coral e 
profissionais da música. Com muita espe-
rança, aguarda-se resposta da Prefeitura 
Municipal a respeito da cessão de terre-
no no Jardim dos Alfineiros, na região da 
Nova Era, para ampla extensão das ati-
vidades sociais em favor dos vulneráveis 
que se multiplicaram no tempo de pande-
mia, sobretudo nas periferias.
 No Vicariato da Caridade, duas 
novas Diaconias foram criadas neste final 
de ano e estarão em plena atividade a par-
tir de 2022, que são a Diaconia “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”, para organizar 
melhor e ampliar o atendimento alimen-
tar de vulneráveis da área, e a Diaconia 
“Deixai vir a mim os pequeninos”, para 
acolhimento de todos os que necessita-
rem de maior atenção em nosso meio 
social, menores carentes e, sobretudo, os 
irmãos em situação de rua. Outras inicia-
tivas compõem a extensa programação 
pastoral para 2022, na segunda fase do II 
Sínodo Arquidiocesano.
 O Verbo que se fez carne, Jesus 
de Nazaré, que os pastores e os magos 
adoraram em Belém de Efrata, seja nossa 
luz no ano que se inicia e para sempre.

ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA E CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO ACERTAM
 ÚLTIMOS DETALHES DE CONVÊNIO

 O Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, recebeu, no 
Lar Sacerdotal Mater Christi, a visita de 
lideranças da Congregação do Santíssi-
mo Sacramento no dia 30 de novembro. 
Estiveram presentes o Provincial da Pro-
víncia Nossa Senhora de Guadalupe (que 
contempla Brasil, Argentina e Chile), 
Padre Marcelo Carlos Silva, SSS; o Ecô-
nomo Provincial, Padre Jackson Frota, 
SSS; o Secretário Provincial e Formador 
do Pré-Noviciado (etapa da Filosofia), 
Padre José Elissandro Santos de Santana, 
SSS; e a Provincial das Servas do Santís-
simo Sacramento, Irmã Udesira Mata. 
 Depois da acolhida e rápida 
conversa, os Sacramentinos acompanha-

ram o Arcebispo e os demais residentes 
no almoço. Em seguida, conheceram a 
estrutura da casa e se reuniram com Dom 
Gil para as últimas definições do convê-
nio entre a Arquidiocese de Juiz de Fora 
e a congregação, que abrirá uma Missão 
na sede de nossa Igreja Particular. 
 Na ocasião, foi definida a ins-
talação do Seminário do Pré-Noviciado, 
local que receberá, a partir de janeiro de 
2022, 15 seminaristas Sacramentinos. 
Eles farão Filosofia no Centro Univer-
sitário Academia (UniAcademia), curso 
que é oferecido nas dependências do Se-
minário Arquidiocesano Santo Antônio. 
A casa de formação funcionará no se-
gundo andar da residência anexa ao Ce-
náculo São João Evangelista. Também 
foi aprovado pelo Arcebispo de Juiz de 
Fora o Uso de Ordens do Padre Elissan-
dro como Capelão do Cenáculo, Admi-
nistrador da Comunidade Sacramentina e 
formador do Seminário, e do Padre Jésus 
Mateus Silva como Superior da Comuni-
dade.
 Dom Gil afirmou ser uma gran-
de bênção para a Arquidiocese a chega-

da dos padres Sacramentinos, visto que 
as Servas do Santíssimo Sacramento já 
estão presentes em nossa Igreja Particu-
lar há mais de 70 anos. “Pretendemos 
transformar o Cenáculo em Santuário 
Eucarístico e entreguei para eles esta res-
ponsabilidade: a divulgação do amor à 
Eucaristia, tanto no sentido de recebê-la 
quanto no de compartilhar o pão com os 
pobres que não têm o que comer. Nesta 
caminhada rumo ao centenário diocesa-
no, receber a Comunidade Sacramentina 
é uma grande bênção de Deus”, afirmou 
o Arcebispo. A transformação do Cená-
culo em um Santuário Eucarístico está 
prevista para 2024, ano do centenário da 
Diocese de Juiz de Fora.
 Segundo Padre Marcelo, o pro-
jeto começou há cerca de oito meses, em 
vista do anseio de mais uma Missão Sa-
cramentina e de um espaço maior para 
formação dos futuros religiosos e pres-
bíteros da congregação. “Estamos ago-
ra próximos dessa celebração da nossa 
chegada à Arquidiocese de Juiz de Fora 
e desejamos somar muito junto às Servas 
do Santíssimo Sacramento e ao povo de 

Deus que no Cenáculo vive e serve à co-
munidade de fé.” 
 Depois da conversa no Lar Sa-
cerdotal, todos se dirigiram ao Cenáculo, 
onde foram atualizados sobre as obras. 
Em seguida, encaminharam-se para a 
Catedral Metropolitana, local em que 
foram recebidos pelo Vigário Paroquial, 
Padre Luiz Carlos Vitório. Dom Gil fa-
lou aos Sacramentinos sobre a revitaliza-
ção interna do templo religioso e, logo 
após, foi oferecido um café aos visitan-
tes. Na ocasião, também estiveram pre-
sentes dois candidatos ao diaconato da 
Congregação do Santíssimo Sacramento 
que passaram cerca de um mês em Juiz 
de Fora.
 A cerimônia de inauguração e 
bênção da Comunidade Sacramentina fi-
cou agendada para o dia 22 de janeiro, às 
17h, com Missa no Cenáculo São João 
Evangelista, presidida pelo Arcebispo, 
Dom Gil Antônio Moreira. Na ocasião, 
o Pastor entregará ao Provincial Sacra-
mentino o convênio assinado, simboli-
zando o início da presença da congrega-
ção na Arquidiocese de Juiz de Fora. 
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 Na manhã do dia 20 de novembro foi inau-
gurado, no Colégio dos Jesuítas, o Espaço Nossa 
Senhora Imaculada, edifício que será o ambiente de 
aprendizado dos estudantes do Maternal III ao 2º ano 
do Ensino Fundamental. A cerimônia contou com a 
presença de várias autoridades eclesiásticas, civis e 
militares, além de colaboradores da instituição de en-
sino e representantes dos alunos.
 O Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, presidiu a bênção do pré-
dio, sendo acompanhado pelo Provincial dos Jesuítas 
no Brasil, Padre Mieczyslaw Smyda, SJ. O Secre-
tário para Educação da Província do Brasil e futuro 
reitor da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), 
Padre Sérgio Eduardo Mariucci, SJ, também marcou 
presença. Ainda participaram da cerimônia a Pre

feita Margarida Salomão, a Secretária Municipal de 
Educação, Nádia de Oliveira Ribas, e o Presidente da 
Câmara Municipal, Juraci Scheffer.
 Em sua fala, Dom Gil recordou o papel da 
Companhia de Jesus na história da educação brasilei-
ra e a importância da criação de um espaço dedicado 
às crianças. “A escola é muito importante, porque 
ensina às crianças, aos adolescentes e aos jovens; 
portanto, ela forma o coração das pessoas, forma a 
mente, a pessoa como um todo. Esse espaço, dedi-
cado exclusivamente para a infância, mostra o valor 
que os Jesuítas e a Igreja dão à criança. Se errarmos 
na educação infantil, nós estaremos comprometendo 
o futuro do país e da humanidade”, pontuou.
 O Diretor-Acadêmico do Colégio dos Jesuí-
tas, Padre José Robson Silva Sousa, SJ, contou como 
o projeto foi concebido. “O nosso espaço começa em 

2016, quando nós, num planejamento estratégico, 
percebemos a necessidade de ir além daquilo que já 
possuíamos de espaço de missão educacional.” O sa-
cerdote também lembrou que “Imaculada” é o nome 
do colégio na sua origem. “É um resgate e é uma 
obra oferecida para a comunidade juiz-forana; é uma 
obra educacional e de missão, e como obra de missão 
também é obra de evangelização. Ele tem como prin-
cipal fundamento a formação dos nossos estudantes 
para a evangelização na alteridade, com o cuidar do 
outro. Então, é um espaço de encontro: encontro con-
sigo, com os irmãos e também com Deus.” 
 O Diretor-Geral, Professor Edelves Rosa 
Luna, reforça que o Espaço Imaculada é uma impor-
tante obra da Companhia de Jesus para a cidade de 
Juiz de Fora. “Ela representa, antes de tudo, inova-
ção. Não só no prédio, mas uma inovação pedagó-
gica, com muitas possibilidades novas na lógica da 
pedagogia inaciana e, principalmente, numa lógica 
de acolhida das crianças que aqui conosco estarão, 
num cuidado e num zelo da formação desses cida-
dãos para a cidadania global e, claro, sempre com um 
olhar cristão.” 
 O Secretário para Educação da Província 
dos Jesuítas do Brasil, Padre Sérgio Eduardo Ma-
riucci, SJ, parabenizou a comunidade local dos je-
suítas, da qual já fez parte, pela conquista e apontou 
a integração da natureza com o projeto pedagógico. 
“Este prédio dialoga com o magistério do Papa Fran-
cisco, que no Pacto Educativo pede a todo o povo de 
Deus, sobretudo aos que se dedicam à educação, a 
desenvolverem essa sensibilidade, este compromisso 
com a sustentabilidade e com a natureza. É um espa-
ço dialógico, em que todo o ecossistema ecológico se 
integra como um componente curricular importante 
na formação do aluno.”
 O Provincial dos Jesuítas no país, Pe. Mie-
czyslaw Smyda, SJ, ressaltou que a presença da 
congregação tem o intuito de colaborar com a evan-
gelização, inclusive através da educação. “Para a 
Companhia de Jesus, esta é a forma mais eficaz para 
podermos transformar a sociedade e formar pessoas 
com valores verdadeiramente cristãos e humanos.” 
 Alguns ajustes ainda serão feitos no Espaço 
antes da acolhida dos estudantes. A expectativa é de 
ela aconteça até o dia 8 de dezembro, Solenidade da 
Imaculada Conceição. 

COLÉGIO DOS JESUÍTAS INAUGURA “ESPAÇO IMACULADA”

COMISSÃO AMPLIADA DÁ PROSSEGUIMENTO 
A TRABALHOS SINODAIS

 

 No dia 1º de dezembro, a Comissão 
Ampliada para o II Sínodo Arquidiocesano 
reuniu-se pela última vez em 2021, na sala 
do Arcebispo, no Edifício Christus Lumen 
Gentium. O encontro foi realizado cerca de 
um mês após a abertura da segunda fase dos 
trabalhos sinodais, que terão como foco a 
caridade e a reestruturação pastoral.
 Durante a reunião, foram apresen-
tados os resultados do questionário virtual 
respondido pelas paróquias do município 
de Juiz de Fora. Também foi definido que, 
ainda em dezembro, serão enviadas às paró-
quias das outras cidades do território arqui-

diocesano as mesmas pesquisas feitas junto 
às comunidades juiz-foranas. Depois de res-
pondidas, a comissão terá em mãos os dados 
de toda a Arquidiocese.
 “Nós vamos enviar os mesmos ins-
trumentos de escuta que foram utilizados nas 
paróquias da cidade para as paróquias do in-
terior a fim de que, recebendo os resultados, 
possamos trabalhar melhor a reestruturação 
pastoral em toda a Arquidiocese”, ressaltou 
o Secretário-Executivo de Pastoral, Padre 
Everaldo José Sales Borges. 
 Já o Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, apontou que o 
caminho sinodal na Igreja de Juiz de Fora 
não pode ignorar a realidade eclesial mundo 
afora. “Vamos recordar também aquilo que 
está acontecendo na Igreja do mundo intei-
ro, na América Latina e no Brasil, porque 
nós vamos caminhar juntos não só interna-
mente, mas juntos com a CNBB, com o San-
to Padre.” 
 A primeira reunião de 2022 da Co-
missão Ampliada está agendada para 9 de 
fevereiro.

PARÓQUIA DE BICAS (MG) COMPLETA CEM ANOS 
DE FUNDAÇÃO

 No último dia 24 de novem-
bro, a Paróquia São José, do municí-
pio de Bicas (MG), completou cem 
anos de fundação. A data foi festejada 
em Missa Solene celebrada na Matriz 
e presidida pelo Pároco, Padre Dione 
César de Oliveira Goulart. Antes da 
Eucaristia, houve uma apresentação 
da Corporação Musical São José, na 
praça principal.
 “Completados cem anos, 
encerramos uma história, viramos a 
página de um livro. Pedimos perdão 
pelos pecados, sombras e luzes des-
ses cem anos, e hoje começa um novo 
dia para a paróquia, para mais cem 
anos. E que nós façamos tão bem, 
ou melhor ainda, do que os nossos 
ancestrais”, exortou o sacerdote no 
início da celebração.
 Criada antes mesmo da 
emancipação da cidade, datada de se-
tembro de 1923, a paróquia viu a co-
munidade do entorno se transformar, 
os limites municipais serem reorga-
nizados e os costumes se modifica-
rem. “Memórias são testemunhas de 
bênçãos, são sementes que inspiram 
as pessoas, são recortes da história de 

cada um que formam um tecido feito 
por todos, como uma colcha de reta-
lhos. Com gratidão, queremos enal-
tecer a identidade individual e cole-
tiva de cada pessoa, de cada grupo, 
de cada povo”, escreveu a Pascom 
paroquial em postagem na página do 
Facebook.
 A publicação também faz 
uma referência à história que ainda 
será construída. “Mas é imperioso 
prosseguir. É imperioso que se cons-
trua uma nova história, com a parti-
cipação de novos e ungidos protago-
nistas. Relembrar o passado só pode 
ter relevância se olharmos para os 
próximos cem anos. O trabalho sino-
dal requer um olhar condizente com a 
realidade, com a vulnerabilidade dos 
menos favorecidos.” 

VICARIATO PARA VIDA E FAMÍLIA PROMOVE 
LIVES SOBRE O DOM DA VIDA E O ABORTO

 Ao longo do mês de novembro, o Vicariato para 
Vida e Família da Arquidiocese de Juiz de Fora realizou uma 
série de lives sinodais formativas a respeito da doutrina da 
Igreja sobre o tema do aborto. Os encontros on-line foram 
transmitidos através do Facebook e do YouTube da Arquidio-
cese. 
 O primeiro dia de transmissão, ocorrido no dia 10 de 
novembro, contou com o tema “Direito e Defesa da Vida Hu-
mana”. O assunto foi abordado pelo Juiz Auditor do Tribunal 
Eclesiástico Interdiocesano, Diácono Erivelton Fernando do 
Amaral. Também participaram da transmissão o Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, o Vigário Episco-
pal para Vida e Família, Padre Laureandro Lima da Silva, e 
a integrante da Comissão Arquidiocesana de Defesa da Vida 
(Codevida), Madre Paulina do Pater Noster, pmPN, além do 
casal arquidiocesano da Pastoral Familiar, Márcio e Edy La-
mar, e Irilene Gonzaga Lima Almeida e Welsson Luiz de Al-
meida, da Pastoral Familiar da Paróquia São Mateus.
 “A fé cristã nos leva a venerar, defender e incentivar 
a vida. A vida humana é sagrada. O aborto é um problema 
sempre recorrente; há muitos anos que nós estamos lutando 
e estamos vencendo, graças a Deus. Até agora o Brasil não 
criou lei abortista”, apontou Dom Gil.
 O Vigário Episcopal para Vida e Família, Padre 
Laureandro Lima da Silva, destacou a importância de se de-
bater a questão do aborto, com o objetivo de defender a vida. 
“É um momento de reflexão a respeito desses grandes hori-
zontes que tocam nossa vida de fé. A Igreja sempre trabalhou 
na defesa da vida, e a questão do aborto toca na ética humana. 
Precisamos nos conscientizar e também ter uma fidelidade 
corajosa no anúncio da boa nova da vida”.
 Para aqueles que não puderam acompanhar ao vivo, 
as lives estão disponíveis na íntegra no canal da Arquidiocese 
de Juiz de Fora no YouTube.
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EMOÇÃO E FÉ MARCAM A ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE DOM DIRCEU DE OLIVEIRA MEDEIROS

 O soar dos sinos da Catedral 
Basílica Nossa Senhora do Pilar já anun-
ciava que seria um dia de festa, pois, pela 
primeira vez, seria ordenado um Bispo 
natural da Diocese de São João del-Rei 
(MG): Dom Dirceu de Oliveira Medei-
ros, bispo eleito para a Diocese de Ca-
maçari (BA). A Celebração, ocorrida 
no dia 4 de dezembro, teve como Bispo 
Sagrante, que presidiu a Eucaristia, Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebis-
po Metropolitano de Belo Horizonte e 
Presidente da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB); e como Bispos 
Consagrantes, Dom José Eudes Campos 
do Nascimento, Bispo de São João del-
-Rei, e Dom Joel Portella Amado, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro e Secretário-Geral 
da CNBB.
 Vários (arce)bispos concelebra-
ram a Ordenação Episcopal, entre eles, o 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora 
e Metropolita da Província Eclesiástica 
de Juiz de Fora - à qual pertence a Dioce-
se de São João del-Rei -, Dom Gil Antô-

nio Moreira. Dezenas de padres também 
concelebraram, inclusive de nossa Igreja 
Particular; isso porque Dom Dirceu cur-
sou Filosofia e Teologia no Seminário 
Arquidiocesano Santo Antônio e é muito 
querido entre o clero. Representando a 
Diocese de Camaçari estava o então Ad-
ministrador Apostólico, Dom João Car-
los Petrini.
 Durante a homilia, Dom Wal-
mor destacou que, com a consagração, o 
novo bispo recebe a mesma graça rece-
bida pelos Apóstolos. “Você vai receber, 
pela imposição das mãos, o dom da gra-
ça para ser pregador, apóstolo e mestre. 
Todo batizado e, de modo muito especial, 
o bispo, como sucessor dos apóstolos, 
tem que ser, claramente, um apaixonado 
por Cristo”, disse.
 Sobre o evangelho e o lema 
episcopal de Dom Dirceu - “Por tua pa-
lavra lançarei as redes” -, o presidente da 
CNBB disse que essa é uma grande ex-
periência que Pedro passou e, com obedi-
ência, respondeu ao chamado do Senhor. 
“Não é apenas um comando, é uma ex-

periência mística de grande e importante 
valor que a Igreja está desafiada a fazer 
para dar conta da sua missão de ser de co-
munhão e de participação de todo o povo 
de Deus.”

Consagração Episcopal

 Durante a Ordenação Episco-
pal, acontecem alguns ritos que são es-
pecíficos para o terceiro grau da Ordem: 
o ordenado recebe, sobre sua cabeça, o 
Livro dos Evangelhos, enquanto é feita 
uma oração. Em seguida, tem sua cabe-
ça ungida com o Óleo do Santo Crisma 
e recebe o Livro dos Evangelhos. Além 
disso, os símbolos que são específicos do 
ministério episcopal são recebidos duran-
te a ordenação. O primeiro é o anel, sinal 
da fidelidade a Cristo; depois, é colocada 
sobre a cabeça do bispo a mitra episco-
pal, que evoca a nobreza da missão e a 
santidade com que deve ser exercida; o 
terceiro símbolo é o báculo, que significa 
o governo pastoral e a missão de apas-
centar as ovelhas da Igreja de Deus.

Após todo o rito, os bispos presentes aco-
lheram o irmão no Episcopado com um 
abraço.

Agradecimentos

 Em sua mensagem, Dom Dirceu 
fez uma série de agradecimentos e desta-
cou que o período de dois anos e meio em 
que esteve na CNBB foi um verdadeiro 
mestrado, cuja experiência levará para 
sua vida e missão. Agradeceu também 
toda a acolhida que recebeu do povo de 
Camaçari e trouxe o exemplo do Papa 
Francisco para sua nova missão. 
 “Que eu saiba caminhar à frente 
do rebanho para indicar caminhos; que 
eu saiba caminhar no meio do rebanho 
para encorajar aqueles que tendem a de-
sanimar; que eu saiba caminhar atrás do 
rebanho, vigilante, para garantir que nin-
guém fique para trás.” Concluiu pedindo 
orações e dizendo: “Sigo com aquele 
pensamento de um grande santo da Igre-
ja: ‘lá onde Deus me plantou é que eu sou 
chamado, então, a florescer e a dar fru-
tos’.”

 A Arquidiocese de Juiz de Fora 
promoveu, no dia 18 de novembro, a live 
de lançamento da fase diocesana do Sí-
nodo dos Bispos 2023. A etapa local teve 
início no dia 17 de outubro, marcada pela 
celebração da Santa Missa na Catedral 
Metropolitana, presidida pelo Arcebis-
po, Dom Gil Antônio Moreira. A data foi 
estabelecida pelo Papa Francisco para o 
começo dos trabalhos nas igrejas particu-
lares de todo o mundo.
 Desde então, a Comissão Ar-
quidiocesana nomeada pelo Arcebispo 
vem se organizando para traçar um pla-
nejamento dos trabalhos diocesanos, que 
foram oficialmente abertos no evento vir-
tual. Na oportunidade, os integrantes da 
Comissão explicaram como funciona o 
processo de escuta em nossa Igreja Parti-
cular. “Nós já estamos bem familiarizados 
com a questão sinodal e sabemos que a 
palavra ‘sínodo’ traz consigo um espírito 

que está contido na Igreja, que devemos 
todos viver em comunhão, caminharmos 
juntos. Este Sínodo de 2023, que nós já 
estamos começando a preparar com a fase 
diocesana, será um momento de celebra-
ção e de escuta, de discernimento e parti-
cipação de todo o povo de Deus”, apontou 
o Auxiliar de Coordenação, Padre Kayo 
Cerqueira de Paiva. 
 O sacerdote explicou melhor 
como será a metodologia. “Não se tra-
ta de um censo governamental, nem um 
questionário estatístico, não é um levanta-
mento. A fase diocesana do Sínodo é um 
chamado de escuta. Serão gerados relató-
rios a partir de encontros celebrativos, os 
quais servirão de base para a elaboração 
de uma síntese diocesana, que vai ser en-
viada para a CNBB [Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil]. Grande parte 
da riqueza dessa fase virá das discussões 
nas paróquias, nos movimentos laicais, 

nas escolas, universidades, congregações 
religiosas, comunidades cristãs de bairro, 
ações sociais, movimentos ecumênicos e 
inter-religiosos.” 
 Durante a live, foram divulga-
dos os materiais para esses momentos, 
que precederão os encontros das foranias, 
chamados koinonia, além da página ex-
clusiva sobre o Sínodo dos Bispos no site 
da Arquidiocese. Deste modo, quaisquer 
interessados podem ter acesso aos mate-
riais, ao questionário e às demais infor-
mações sobre o assunto.
 O evento virtual contou com a 
participação de todos os integrantes da 
Comissão Arquidiocesana (confira, abai-
xo, os nomes) e do Padre Júlio César 
Resende, OSC, Assessor da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Cultura e a Edu-
cação da CNBB e membro da Equipe de 
Animação do Sínodo Romano. Este últi-
mo foi o responsável pela reflexão acer-

ca da Sinodalidade, destacando os temas 
“comunhão, participação e missão”, e por 
explicitar a proposta e o método do Síno-
do dos Bispos 2023. A íntegra da live está 
disponível no Facebook e no YouTube da 
Arquidiocese de Juiz de Fora.

Comissão para a fase diocesana do 
Sínodo dos Bispos 2023

Presidente: Dom Gil Antônio Moreira

Coordenador: Padre João Francisco Ba-
tista da Silva

Auxiliares de Coordenação: Padre Kayo 
Cerqueira de Paiva e Padre Felipe de Cas-
tro Costa

Secretários: Diácono Rafael Coelho do 
Nascimento e Diácono Robert César Tei-
xeira

LIVE ABRE OFICIALMENTE FASE DIOCESANA DO SÍNODO DOS BISPOS NA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA

Dom Dirceu e Dom Gil: Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora esteve presente e parabenizou o novo irmão no Episcopado
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NO ANO EM QUE COMPLETA 95 ANOS, PARÓQUIA SÃO MATEUS

 É TEMA DE LIVRO

 O Padre Luís Antônio Baldi Fávero lan-
çou seu quinto livro com recortes históricos do 
jornal “O Lampadário”, veículo de comunicação 
em que está relatada toda a história da Igreja Par-
ticular de Juiz de Fora de 1º de março de 1926 a 
29 de dezembro de 1968. Desta vez, o objeto de 
pesquisa do sacerdote foi a Paróquia São Mateus, 
que em dezembro deste ano celebra 95 anos de 
fundação.
 De acordo com a introdução da obra, a 
paróquia da Zona Sul foi a segunda a ser criada 
na então Diocese de Juiz de Fora, sendo, porém, 
a primeira da cidade-sede. “Uma das coisas mais 
envolventes nesta pesquisa é descobrir que a his-
tória da Paróquia de São Mateus se complementa 

com a história do Monsenhor Gustavo Coimbra 
Freire e vice-versa, a ponto deste estar presente 
dentro da Igreja Matriz. Deixo aqui esta pequena 
contribuição como forma de despertar novas pes-
quisas e contribuições, sabendo que outras pes-
quisas no ‘O Lampadário’ foram feitas e outras 
estão sendo realizadas sobre algum aspecto da 
Igreja Particular de Juiz de Fora”, escreveu Padre 
Luisinho.
 Na apresentação do livro, o atual Pároco 
da Paróquia São Mateus, Padre Geraldo Dondici 
Vieira, agradece os esforços do irmão padre. “Os 
documentos apresentados, escavados com habi-
lidade e maestria pelo pesquisador, lançam, uma 
vez mais, luzes na grandeza e na excepcionali-
dade do carisma sacerdotal do saudoso e querido 
Mons. Gustavo Coimbra Freire. [...] Ao Padre 
Luís Antônio, o agradecimento de toda a paró-
quia de São Mateus. Que estas lindas lembranças 
e marcantes paisagens do passado [...] animem a 
todos na missão, especialmente agora com a ce-
lebração do II Sínodo da Arquidiocese de Juiz de 
Fora.”
 Os interessados podem reservar o livro 
na secretaria da Paróquia São Mateus, através do 
(32) 3232-3154, ou diretamente com Padre Luisi-
nho. 

NOVA ENTRADA DO INSTITUTO PADRE JOÃO 
EMÍLIO É INAUGURADA

 O Instituto Padre João 
Emílio teve sua nova entrada 
inaugurada no dia 21 de novem-
bro. Para marcar e abençoar a 
ocasião, foi celebrada Santa Missa 
com a presença das crianças assis-
tidas e seus pais, dos funcionários 
e da comunidade local. 
 A Eucaristia, realizada 
na Capela Santa Maria Eufrá-
sia, foi presidida pelo Arcebispo 
de Juiz de Fora, Dom Gil Antô-
nio Moreira, e concelebrada por 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula, 
Vigário Geral da Arquidiocese e 
Vice-Diretor do Instituto, por Pa-
dre Liomar Rezende de Moraes, 
Diretor-Tesoureiro, e por Padre 
José Domício Ferreira da Silva. 
 Para o Arcebispo, a sa-
tisfação de abençoar o portal foi 
grande. “Todo o espaço da frente 
do Instituto estava sendo refor-
mulado e agora, graças a Deus, 
essa parte terminamos. Ficou um 
espaço bastante amplo e belo para 
estacionamento e outros eventos, 
e também uma porta de entrada 
muito convidativa. A gente quer 
agradecer a Deus, neste dia de 
Cristo Rei do Universo, e abrir 
essa porta também simbolicamen-
te”, comentou.  
 Sobre o Instituto Padre 

João Emílio, Dom Gil apontou ser 
“um lugar que representa todo o 
serviço de caridade, de solidarie-
dade para com os nossos irmãos 
mais necessitados”. Além disso, 
anunciou o retorno das Missas 
dominicais na Capela Santa Maria 
Eufrásia, que fica nas dependên-
cias do Instituto. As celebrações 
voltaram a acontecer às 8h.
 Em entrevista, Padre 
Liomar, que esteve à frente das 
obras, afirmou que elas foram 
iniciadas dois anos atrás. “Nosso 
Instituto possuía algumas dificul-
dades de acesso e nós buscamos 
solucioná-las. Temos agora a pos-
sibilidade de acolher as pessoas, 
de um estacionamento mais am-
plo, assim possibilitando o ir e vir 
com mais tranquilidade.”
 Ao final da Missa, o Di-
retor-Tesoureiro agradeceu a to-
dos que colaboraram com a insti-
tuição, agora oficialmente sede do 
Vicariato da Caridade. Na sequên-
cia, todos foram convidados para 
a área externa da capela, também 
chamada de Colina da Caridade, 
para acompanhar a bênção condu-
zida pelo Arcebispo e a apresenta-
ção das crianças preparada espe-
cialmente por ocasião da Festa de 
Cristo Rei. 

COMEÇAM OBRAS DE CERCAMENTO NA 
MATRIZ DE EWBANK DA CÂMARA (MG)

 No final do mês de no-
vembro começou o cercamento 
da Igreja Matriz de Ewbank da 
Câmara (MG), obra que já estava 
sendo planejada e desejada pela 
comunidade paroquial. O projeto 
arquitetônico foi realizado pela 
empresa Audaz Arquitetura, de 
Juiz de Fora.
 Segundo publicação 
da paróquia nas redes sociais, o 
projeto traz o conceito da fé e do 
acolhimento, buscando a proteção 
do patrimônio sem descaracteri-

zar a identidade da Matriz Santo 
Antônio. Alguns eventos já foram 
realizados em prol da arrecadação 
de fundos para a obra, mas ainda 
é necessária a ajuda dos paroquia-
nos e de benfeitores para o bom 
andamento da obra.
 Os interessados em con-
tribuir podem entrar em contato 
com a Paróquia Santo Antônio 
através do telefone (32) 3255-
1227 ou do e-mail santoanto-
nio1913@hotmail.com.

QUINTO DIA MUNDIAL DOS POBRES É CELEBRADO 
NA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA

 No dia 14 de novembro, quando a Igre-
ja celebrou o 5º Dia Mundial dos Pobres, foi rea-
lizado no Instituto Padre João Emilio um evento 
solidário: uma manhã de atendimento às pessoas 
em situação de rua da região central de Juiz Fora.  
A ação foi uma iniciativa da Comunidade Sha-
lom, em parceria com o Instituto.
 Na ocasião, profissionais de diferen-
tes áreas foram reunidos para atender àqueles 
que passaram pelo local. “Estamos oferecendo 
alguns serviços para que possam se sentir mais 
acolhidos, ter um pouquinho da sua dignidade 
resgatada. À luz da Palavra de Deus, de Jesus 
que nos chama a amar ao próximo, estamos aqui 
buscando viver essa palavra”, explicou o Dire-
tor-Tesoureiro do Instituto, Padre Liomar Rezen-
de de Moraes. 
 Dezenas de homens, mulheres, crianças 
e até seus respectivos animais de estimação fo-
ram assistidos com roupas, cobertores, alimen-
tação, corte de cabelo e barba, dentre outros se-
viços. Além disso, houve também um momento 
de oração, partilha e apresentação de alguns dos 
atendidos com música, dança e recitação de poe-
sias. 
 Realizado pela primeira vez, o evento 
foi avaliado positivamente e a parceria entre a 
Comunidade Shalom e o Instituto Padre João 
Emílio se estenderá para ações futuras. Segun-
do Raissa Souza, responsável pela comunidade 
juiz-forana, essa ação social é realizada em todas 
as cidades onde a Shalom está presente. “Para 
nós, aqui em Juiz de Fora, é uma grande alegria, 

junto da Arquidiocese, realizarmos este momen-
to para nossos irmãos mais necessitados. Nós já 
fazemos algumas visitas durante todos os meses, 
mas esse dia para nós é de grande importância, 
porque dá início a uma iniciativa que queremos 
fazer mais vezes. Já estamos pensando em uma 
nova ação no próximo mês, às vésperas do Na-
tal”, relatou. 
 Outras iniciativas aconteceram na Ar-
quidiocese de Juiz de Fora para marcar o 5º Dia 
Mundial dos Pobres:

Ação Missionária Vicentina 

 O Trailer do Banho Solidário Vicentino, 
da Ação Missionária Vicentina, instalou-se na 
Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Concei-
ção, em Benfica, durante toda a manhã para rea-
lizar cortes de cabelo e oferecer banhos, doação 
de roupas, almoço e evangelização. Este trabalho 
acontece de modo semelhante todas as quartas-
-feiras, na sede do Conselho Central Santo Antô-
nio de Juiz de Fora da Sociedade de São Vicente 
de Paulo.
 Fazenda da Esperança 

 Situada em Guarará (MG), no segundo 
domingo de novembro a Fazenda acolheu mais 
um grupo de pessoas em situação de rua. Por 
conta da pandemia, o local passou a receber este 
público, além de continuar atendendo os depen-
dentes químicos.

Projeto do cercamento foi realizado pela empresa Audaz Arquitetura, de Juiz de Fora
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Papa Francisco:
55º DIA MUNDIAL DA PAZ

«Que formosos são sobre os montes os pés 
do mensageiro que anuncia a paz» (Is 52, 
7)

 Estas palavras do profeta Isaías 
manifestam a consolação, o suspiro de 
alívio dum povo exilado, extenuado pelas 
violências e os abusos, exposto à infâmia 
e à morte. [...]
 Ainda hoje o caminho da paz – o 
novo nome desta, segundo São Paulo VI, 
é desenvolvimento integral – permanece, 
infelizmente, arredio da vida real de tantos 
homens e mulheres e consequentemente 
da família humana, que nos aparece agora 
totalmente interligada. Apesar dos múlti-
plos esforços visando um diálogo cons-
trutivo entre as nações, aumenta o ruído 
ensurdecedor de guerras e conflitos, ao 
mesmo tempo que ganham espaço doen-
ças de proporções pandêmicas, pioram os 
efeitos das alterações climáticas e da de-
gradação ambiental, agrava-se o drama da 
fome e da sede e continua a predominar 
um modelo econômico mais baseado no 
individualismo do que na partilha solidá-
ria. Como nos tempos dos antigos profe-
tas, continua também hoje a elevar-se o 
clamor dos pobres e da terra para implorar 
justiça e paz.
 Quero propor, aqui, três cami-
nhos para a construção duma paz duradou-
ra. Primeiro, o diálogo entre as gerações, 
como base para a realização de projetos 

compartilhados. Depois, a educação, 
como fator de liberdade, responsabilidade 
e desenvolvimento. E, por fim, o trabalho, 
para uma plena realização da dignidade 
humana. São três elementos imprescindí-
veis para tornar «possível a criação dum 
pacto social», sem o qual se revela incon-
sistente todo o projeto de paz.

2. Dialogar entre gerações para 
construir a paz

 Num mundo ainda fustigado pela 
pandemia, que tem causado tantos proble-
mas, «alguns tentam fugir da realidade, 
refugiando-se em mundos privados, en-
quanto outros a enfrentam com violência 
destrutiva, mas, entre a indiferença egoísta 
e o protesto violento há uma opção sempre 
possível: o diálogo, [concretamente] o di-
álogo entre as gerações».
 [...] Dialogar significa ouvir-se 
um ao outro, confrontar posições, pôr-se 
de acordo e caminhar juntos. Favorecer 
tudo isto entre as gerações significa ama-
nhar o terreno duro e estéril do conflito e 
do descarte para nele se cultivar as semen-
tes duma paz duradoura e compartilhada.
 [...] Se soubermos, nas dificul-
dades, praticar este diálogo intergeracio-
nal, «poderemos estar bem enraizados 
no presente e, daqui, visitar o passado e 
o futuro: visitar o passado, para aprender 
da história e curar as feridas que às vezes 

nos condicionam; visitar o futuro, para 
alimentar o entusiasmo, fazer germinar os 
sonhos, suscitar profecias, fazer florescer 
as esperanças. Assim unidos, poderemos 
aprender uns com os outros». Sem as ra-
ízes, como poderiam as árvores crescer e 
dar fruto? [...]

3. A instrução e a educação como moto-
res da paz

 Nos últimos anos, diminuiu sen-
sivelmente a nível mundial o orçamento 
para a instrução e a educação, vistas mais 
como despesas do que como investimen-
tos; e, todavia, constituem os vetores 
primários dum desenvolvimento huma-
no integral: tornam a pessoa mais livre e 
responsável, sendo indispensáveis para a 
defesa e promoção da paz. Por outras pala-
vras, instrução e educação são os alicerces 
duma sociedade coesa, civil, capaz de ge-
rar esperança, riqueza e progresso.
 Ao contrário, aumentaram as 
despesas militares, ultrapassando o nível 
registado no termo da «guerra fria», e 
parecem destinadas a crescer de maneira 
exorbitante.
 Por conseguinte, é oportuno e ur-
gente que os detentores das responsabili-
dades governamentais elaborem políticas 
econômicas que prevejam uma inversão 
na correlação entre os investimentos pú-
blicos na educação e os fundos para arma-

mentos. [...]
 Investir na instrução e educação 
das novas gerações é a estrada mestra que 
as leva, mediante uma específica prepara-
ção, a ocupar com proveito um justo lugar 
no mundo do trabalho. 

4. Promover e assegurar o trabalho
 constrói a paz

 
 O trabalho é um fator indispensá-
vel para construir e preservar a paz. Aque-
le constitui expressão da pessoa e dos seus 
dotes, mas também compromisso, esforço, 
colaboração com outros, porque se traba-
lha sempre com ou para alguém. Nesta 
perspectiva acentuadamente social, o tra-
balho é o lugar onde aprendemos a dar a 
nossa contribuição para um mundo mais 
habitável e belo.
 Aos governantes e a quantos 
têm responsabilidades políticas e sociais, 
aos pastores e aos animadores das comu-
nidades eclesiais, bem como a todos os 
homens e mulheres de boa vontade, faço 
apelo para caminharmos, juntos, por estas 
três estradas: o diálogo entre as gerações, 
a educação e o trabalho. Com coragem e 
criatividade. Oxalá sejam cada vez mais 
numerosas as pessoas que, sem fazer ru-
mor, com humildade e tenacidade, se tor-
nam dia a dia artesãs de paz. E que sempre 
as preceda e acompanhe a bênção do Deus 
da paz!

 Na manhã do dia 2 de dezem-
bro, os seminaristas do Seminário Arqui-
diocesano Santo Antônio participaram da 
Missa de encerramento do ano letivo, na 
capela da casa de formação. A Eucaris-
tia foi presidida pelo Arcebispo Metro-
politano, Dom Gil Antônio Moreira, e 
concelebrada pelo Reitor do Seminário, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula, e pelos 
padres formadores: José Domício Ferrei-
ra da Silva (Teologia), Jorge Luís Duarte 
(Filosofia) e Welington Nascimento de 
Souza (Propedêutico). 

 Os diáconos transitórios Rafael 
Coelho do Nascimento e Robert César 
Teixeira, que se despedem do local de-
pois de oito anos, serviram ao Altar. “So-
mos gente de carne e osso, com nossas 
limitações. Não somos os melhores, mas 
Deus vem em nosso auxílio e nos so-
corre. Temos como referência em nosso 
carisma o Cristo Bom Pastor, aquele que 
dá a vida pelas suas ovelhas... E somos 
enviados, como discípulos-missionários 
para formar e reavivar comunidades. 
Gratidão a Deus pelos 08 anos vivencia-
dos nesta casa de formação... Gratidão 
a todos os padres, irmãos seminaristas, 
funcionários e colaboradores que deixa-
ram marcas em minha caminhada. Deus 
vos abençoe! Agora é hora de partir!”, 
escreveu Diácono Rafael em suas redes 
sociais.
 A celebração de encerramento 
marcou o fim de uma semana de avalia-
ções: cada seminarista se reuniu com seu 

formador, com o Reitor do Seminário e 
com o Arcebispo para uma apreciação 
daquilo que foi vivido em 2021. “Fize-
mos uma avaliação muito positiva, pois, 
apesar da pandemia que estamos viven-
do, nós conseguimos acompanhar os 
nossos seminaristas nas dimensões da 
formação - humano-afetiva, intelectual, 
espiritual, pastoral - e percebemos um 
grande crescimento por parte de toda a 
comunidade do nosso seminário”, apon-
tou Monsenhor Luiz Carlos. 
 O Reitor do Seminário Santo 
Antônio ainda salientou a importância do 
tempo de formação seminarística. “Nes-
se período de formação no seminário, 
através dos estudos, da oração, da expe-
riência pastoral que é realizada nas nos-
sas paróquias, o seminarista vai se prepa-
rando para que possa, depois, assumir a 
missão de cuidar do povo de Deus como 
padre.” Por fim, o reitor agradeceu pelas 
bênçãos recebidas no ciclo que está fin-

dando. “Agradecemos a Deus por mais 
um ano vivido de modo intenso e pedi-
mos que todos tenham boas férias e que 
no próximo ano possamos retornar com 
renovado ardor, com ânimo novo para as 
nossas atividades.” 

Retorno das aulas presenciais 

 Em novembro, o Arcebispo de 
Juiz de Fora se reuniu virtualmente com 
o Vice-Reitor do Seminário Arquidioce-
sano Santo Antônio, Padre Antônio Ca-
milo de Paiva, e a coordenação do Centro 
Universitário UniAcademia para traçar 
as perspectivas do próximo ano na insti-
tuição de ensino.
 Na ocasião, foi anunciado o 
retorno presencial de 80% das aulas, se-
guindo as exigências do MEC de manter 
20% delas on-line. O início do calendá-
rio acadêmico está previsto para feverei-
ro de 2022. 

MISSA MARCA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO SEMINÁRIO SANTO ANTÔNIO
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SOLENIDADE DE CRISTO REI E ABERTURA DA JMJ 2023 NA ARQUIDIOCESE SÃO CELEBRADAS NA CATEDRAL

 

 A Igreja celebrou a Solenidade de Cristo Rei 
em 21 de novembro e a data foi festejada com Santa 
Missa presidida, na Catedral, pelo Arcebispo Metropoli-
tano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Conce-
lebraram o Administrador Paroquial da Catedral, Padre 
José de Anchieta Moura Lima, e o Assessor da Pastoral 
Juvenil, Padre Luiz Roberto Magalhães Leite (Zucka). 
A Missa também contou com a assistência do Diácono 
Permanente Antonio Valentino e do Coral Benedictus.

 O Arcebispo destacou o momento de ação de 
graças e louvor por Deus que ajuda a superar este mo-
mento de pandemia. “Estamos celebrando a Solenida-
de de Cristo Rei do Universo e encerramento do Ano 
Litúrgico. É um momento de ação de graças e de lou-
vor. Agradecemos a Deus que nos abençoou neste ano, 
nos ajudou a vencer, ao menos em parte, os impactos 
da pandemia. Louvamos a Deus pelo ano que termina e 
pedimos a bênção de Cristo Rei do Universo para toda a 
nossa existência.”
 Dom Gil explicou que, mesmo com todas as di-
ficuldades, Cristo nos ajuda a vencer se persistimos no 
caminho da Verdade. “É um momento de louvar a Cristo 
que é Rei dos nossos corações; quem anda com Ele não 
erra. Ainda que haja sofrimentos, dificuldades, incom-
preensões, problemas e doenças, Cristo está conosco e 
se nós andamos com Ele a vitória é certa, porque o seu 
Reino é de vitória”, afirmou.
 A Celebração também marcou o lançamento 
arquidiocesano da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
2023, que será realizada em Lisboa, Portugal, em agosto. 

Conforme Dom Gil, aquele era o momento de concla-
mar os jovens a se organizarem para o grande evento. 
“Com o coração unido ao nosso amado Papa Francisco e 
a tantas dioceses do mundo inteiro, lançamos a Jornada 
Mundial da Juventude 2023 e conclamamos os jovens da 
nossa Arquidiocese para irem se organizando para irmos 
até Portugal.”
Segundo o Assessor da Pastoral Juvenil Arquidiocesana, 
Padre Zucka, devemos ter pressa para encontrar Jesus 
Cristo e a JMJ vem para iluminar os jovens nesse sen-
tido. “Com a sua oração contribuímos, assim, para que 
essa Jornada venha iluminar a vida dos nossos jovens; 
que eles sempre tenham a pressa de Maria para encontrar 
Jesus Cristo”, ressaltou.
 Ao final da celebração, aconteceu uma home-
nagem à Nossa Senhora. Enquanto de um lado da igreja 
entraram jovens vestidos de pastores, com a imagem de 
Nossa Senhora de Fátima e com a bandeira de Portugal, 
do outro entraram alguns vestidos de pescadores, com 
a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a bandeira do 
Brasil.

ADVENTO É MARCADO POR NOVENA DE NATAL 
NA ARQUIDIOCESE

 No dia 28 de novembro teve início o novo Ano Litúr-

gico e, com ele, o Tempo do Advento, período de preparação 

para o Natal de Jesus. São quatro semanas de expectativa para 

essa festa e, no decorrer delas, somos convidados a esperar o 

Menino Deus que veio no Natal e virá no final dos tempos.

Nas duas primeiras semanas do Advento, a nossa esperança se 

volta para a segunda vinda definitiva e gloriosa de Jesus Cris-

to, Salvador e Senhor da história. Já as duas últimas visam, em 

especial, a preparação para a celebração do Natal, a primeira 

vinda do Filho de Deus entre nós. Por isto, este tempo é de 

piedosa e alegre expectativa.

 “O Tempo do Advento é o tempo da espera, o tempo 

da confiança, é o tempo em que Deus vai falando ao nosso 

coração e aquecendo a nossa alma. Chegará o Natal, quando 

vamos celebrar o nascimento de Jesus há dois mil anos. E 

o Advento nos recorda que, assim como o anjo anunciou a 

chegada do Senhor em Belém de Judá, anuncia também que 

Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos no fim dos 

tempos, quando tudo estará consumado”, explica o Arcebispo 

Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.

 Na Arquidiocese de Juiz de Fora, esse período será 

marcado pela tradicional Novena de Natal, que em 2021 traz 

o tema “A alegria do amor em família” e o lema “Vendo nova-

mente a estrela ficaram repletos de alegria” (Mt 2,10). Assim 

como aconteceu no ano passado, os materiais da novena foram 

disponibilizados no formato on-line para aqueles grupos que 

decidirem realizá-la à distância, enquanto algumas paróquias 

optaram pela impressão do texto.

 Além disso, os momentos de oração estão sendo 

veiculados diariamente na Rádio Catedral 102,3 FM, às 7h45 

e às 18h10, até o fim do Advento. Assim, ao chegar do nono 

encontro, reiniciará no dia seguinte, para que todos tenham a 

oportunidade de acompanhar as orações preparatórias para o 

Natal.

VIRGENS CONSAGRADAS LANÇAM PRIMEIRO SITE EXCLUSIVA-
MENTE SOBRE A MODALIDADE DE VIDA CONSAGRADA

 No final de novembro foi lançado o site 
da Ordem das Virgens da Arquidiocese de Juiz de 
Fora. A Consagração Ordo Virginum é um caris-
ma que experimentou um grande crescimento nos 
últimos anos. Foi retomada pelo Concílio Vatica-
no II e passou a existir em nossa Igreja Particular 
a partir da primeira consagração realizada no ano 
passado, na festa de Nossa Senhora do Carmo, 
em 16 de julho.
 As consagradas da Ordem das Virgens 
são mulheres que firmam um propósito público 
de virgindade diante do bispo diocesano, sem 
pertencerem a congregações religiosas, ou mos-
teiros, para dedicarem-se ao serviço da Igreja. 
Elas permanecem enraizadas na diocese em que 
já vivem, na qual amadureceram o discernimento 
vocacional.
 O projeto da criação de um site nasceu 
por não existir nenhum canal de comunicação 
que concentrasse todas as informações sobre esse 
carisma. “A ideia surgiu com a intenção, primei-
ramente, de levar informação, mas também de 
estabelecer um contato entre as vocacionadas 

de nossa Arquidiocese, e ainda a nível nacional, 
porque em nosso país ainda não existia um site 
próprio”, contou Marcela Kamiroski, primeira 
virgem consagrada da Arquidiocese de Juiz de 
Fora.
 No portal é possível encontrar informa-
ções sobre o estado de vida, requisitos para ad-
missão, realidade da vocação, sobre a Igreja local 
- pois as virgens devem ter um profundo amor 
por sua Igreja Particular e estarem alinhadas às 
diretrizes de sua diocese -, além de um espaço 
para contato. 
 Estas mulheres são chamadas a dar tes-
temunho de fé e vida cristã na profissão, na famí-
lia e onde estiverem, e devem santificar a Pastoral 
paroquial ou diocesana, de acordo com suas pos-
sibilidades. Segundo Marcela, os planos são de 
capacitar o discernimento vocacional de jovens 
de Juiz de Fora. “Pretendemos fazer encontros 
nas paróquias com jovens de 14 a 25 anos, ou 
jovens maduras que desejam conhecer melhor a 
própria vocação e fazer um encontro com o amor 
de Deus.”
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Homenagem Especial Monsenhor Joel Maria dos SantosMonsenhor Joel Maria dos Santos
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte

 Filho de Noraldino Maria dos Santos e Luiza 
Izabel dos Santos, Dom Joel Maria dos Santos nasceu em 
8 de fevereiro de 1966, em Belo Horizonte (MG). Possui 
formação em Filosofia, Teologia e Psicologia pela Ponti-
fícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Mi-
nas). Tem especializações em Teologia Pastoral, Ciências 
da Religião e Hermenêutica Bíblica.
 Foi ordenado Diácono em 1993 e Presbítero 
em maio de 1994. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, 
exerceu o ministério sacerdotal servindo a muitas comu-
nidades de fé. Também foi Vigário Episcopal para Ação 
Pastoral daquela Igreja Particular.
 No dia 27 de outubro, Papa Francisco o nomeou 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Or-
denação Episcopal está marcada para o dia 18 de dezem-
bro, na Catedral Cristo Rei, na capital mineira. Seu lema 
episcopal foi inspirado na Carta de São Paulo aos Co-
ríntios: “É pela graça de Deus que sou o que sou” (1Cor 
15,10).

Saudação ao Monsenhor Joel Maria dos Santos

 Estimado irmão, Monsenhor Joel Maria dos 
Santos. No dia de hoje, participamos da alegria de todo o 

povo de Deus na Arquidiocese de Belo Horizonte (MG), 

que o acolhe como novo bispo auxiliar. Da mesma forma, 

manifestamos nossa proximidade fraterna, e  o acolhe-

mos como irmão no episcopado brasileiro, nova missão 

confiada por Deus.

 Como sucessor dos apóstolos, o irmão assumirá 

como bispo-auxiliar na arquidiocese de Belo Horizonte, 

com o ministério de “ensinar todas as gentes, de santificar 
os homens na verdade e de os apascentar”, em comunhão 
hierárquica com o Sucessor de Pedro e com os outros 
membros do Colégio Episcopal.
 Rogamos à Nossa Senhora da Piedade, padro-
eira de Minas Gerais, bênçãos para que seja frutífera sua 
nova missão.

REGIONAL LESTE 2 DA CNBB PROMOVE ASSEMBLEIA 
DE PASTORAL

 

 A edição de 2021 da Assembleia 
Regional de Pastoral Leste 2 aconteceu em 
formato híbrido, presencial e on-line, devi-
do às restrições impostas pela pandemia. 
Com o tema “Formação inicial e perma-
nente do clero”, as assessorias do encontro 
iniciaram-se no dia 16 de novembro, na 
Casa de Retiros São José, em Belo Hori-
zonte (MG).
 Dom José Carlos de Souza Cam-
pos, Bispo da Diocese de Divinópolis 
(MG) e Presidente do Regional Leste 2 da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), abriu o evento acolhendo os pre-
sentes e os grupos que acompanhavam on-
-line, em suas comunidades. “É a primeira 
Assembleia presencial após o período de 
videoconferências. Esperamos que todos e 
todas reflitam sobre a formação e a vivên-
cia do presbítero, a partir das intervenções 
propostas pelos assessores convidados”, 
motivou.
 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
Presidente da Comissão de Comunicação e 
Cultura do Regional, participou da Assem-
bleia e fez um balanço do encontro. “A pri-
meira parte constou de estudos sobre a vida 
do presbítero, do acompanhamento psico-
lógico em casos especiais e de estatísticas 
sobre a incidência da Covid-19 sobre o 
clero. Os estudos foram muito proveitosos 
e de muita utilidade para nós, bispos, e tam-
bém para os padres que estavam acompa-
nhando de casa. Depois, também tivemos 

uma parte prática, em que organizamos o 
calendário de 2022, com reuniões presen-
ciais, se possível.”
 Dentre as importantes pautas tra-
tadas ao longo dos dias estiveram a As-
sembleia Latino-Americana; o Sínodo dos 
Bispos; o desmembramento da Comissão 
Bíblico-Catequética; o acolhimento aos 
bispos eleitos recentemente e as despedi-
das. Além disso, em virtude do desmem-
bramento do Regional Leste 2, foram re-
alizadas eleições para substituir alguns 
integrantes de comissões e da diretoria. Os 
novos membros eleitos foram: Dom Esme-
raldo Barreto de Faria (Bispo de Araçuaí) - 
Vice-presidente; Dom José Eudes Campos 
do Nascimento (Bispo de São João del-Rei) 
- Presidente da Comissão de Bens Cultu-
rais; e Dom Darci Nicioli (Arcebispo de 
Diamantina) -  Membro do Conselho Fis-
cal. 
 O Arcebispo de Juiz de Fora (MG) 
e Referencial da Comissão para a Comuni-
cação e Cultura do Regional Leste 2, Dom 
Gil Antônio Moreira, apresentou, ainda no 
primeiro dia de Assembleia, a criação do 
“Prêmio de Comunicação Padre Andrey 
Cássio Nicioli Silva”, que será ofereci-
do anualmente a comunicadores eclesiais 
como reconhecimento por relevantes traba-
lhos em prol da evangelização.
A ideia do prêmio surgiu durante uma reu-
nião da Pastoral da Comunicação (Pas-
com), que contou com a participação de 
Dom Gil e dos Coordenadores e Assessores 
Eclesiásticos Provinciais. O regulamento 
da premiação está em fase de elaboração e 
deve ser lançado em março de 2022.
 O “Prêmio de Comunicação Padre 
Andrey Cássio Nicioli Silva” é uma home-
nagem ao sacerdote, que faleceu em outu-
bro devido a complicações após um trans-
plante de medula óssea. Ele era membro do 
clero da Arquidiocese de Pouso Alegre, jor-
nalista e Assessor Eclesiástico da Pascom 
na Arquidiocese e no Regional Leste 2.

SEMINÁRIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DE GUA-
DALUPE É REINAUGURADO EM JUIZ DE FORA

 A Diocese de Leopoldina rei-
naugurou, no dia 8 de novembro, o Se-
minário Nossa Senhora de Guadalupe, 
em Juiz de Fora. Para marcar oficial-
mente sua abertura, o espaço foi aben-
çoado durante Santa Missa, com o rito 
de Sagração do Altar.
 A Solene Celebração Euca-
rística foi presidida pelo Bispo de Le-
opoldina, Dom Edson Oriolo, e conce-
lebrada por Dom Gil Antônio Moreira, 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de 
Fora, além dos padres Paulo Roberto 
Gomes, Reitor da casa de formação, e 
João Victor Melo Martins, membro do 
Conselho de Formação da diocese leo-
poldinense. Também estiveram presen-
tes membros do clero diocesano, diá-
conos, seminaristas e Padre Jorge Luis 
Duarte, representando os formadores 
do Seminário Arquidiocesano Santo 
Antônio.
 Para Dom Gil, a inauguração 
é uma grande alegria também para a 
Arquidiocese de Juiz de Fora, pois a 
existência do Seminário Nossa Senho-
ra de Guadalupe em território juiz-fo-
rano é sinal de comunhão da Província 
Eclesiástica. “A presença da Diocese 
de Leopoldina em Juiz de Fora é muito 
expressiva; estão aqui há vários anos, 
como alunos no nosso Seminário, mas 
muitos são os professores da diocese 
que têm servido à formação acadêmica 
e espiritual dos nossos alunos. Por isso, 
eu quero louvar a Deus por esse empre-
endimento, e pedir que Nosso Senhor 
abençoe cada vez mais essa casa, para 
que forme sacerdotes sábios e santos 
para a Igreja de Deus.”
 Dom José Eudes, atual Bispo 
de São João del-Rei, e Padre Edmilson 
Ferreira de Souza, Pároco da Paróquia 

São José, de Além Paraíba (MG), fo-
ram os idealizadores e executores da 
obra de revitalização do Seminário, 
iniciadas em abril de 2018. Durante a 
celebração, tanto Dom Gil como Dom 
Edson Oriolo agradeceram pela inicia-
tiva, cujo resultado agradou a todos. 
 Em entrevista, o Bispo de Le-
opoldina falou sobre a importância da 
obra e sobre abertura oficial da casa. 
“Foi totalmente revitalizada para aco-
lher com maior dignidade, com maior 
carinho, com maior amor os candida-
tos ao Seminário. Dentro dessa casa de 
formação temos a capela e hoje o al-
tar foi dedicado. O altar é importante 
na vida da Igreja, porque representa o 
próprio Cristo; é um lugar que os semi-
naristas vão ter para dobrar os joelhos, 
para discernir sobre a sua vocação [...], 
para a gente construir uma sociedade 
mais justa, mais fraterna, que seja sinal 
do Reino dos Céus.”
 O Reitor do Seminário Nossa 
Senhora de Guadalupe, Padre Paulo 
Roberto Gomes, relatou sua satisfação. 
“Durante dois anos nós esperamos a 
reforma desta casa. Mudamos para cá 
no finalzinho de maio, mas ainda havia 
muitas coisas para arrumar. A Celebra-
ção de hoje marca oficialmente a bên-
ção desta nova residência, totalmente 
reformada, e da capela; local que nós 
temos muito carinho, onde serão for-
mados os novos pastores da nossa Igre-
ja.”
 O Seminário Diocesano Nos-
sa Senhora de Guadalupe fica na Rua 
São Jorge, 157 – Bairro Granbery. Atu-
almente, o local acolhe os seminaristas 
que estão nas etapas discipular e confi-
gurativa. 


