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brasileira a sediar “Pro Civitate 
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ARCEBISPO CELEBRA GRANDE FESTA DO NATAL COM MISSAS NA CATEDRAL E IGREJA DA GLÓRIA 

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. 

Diaconia “Dai-lhes Vós Mesmos 
de Comer” iniciará projeto 

piloto em 2022
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Celebração em penitenciária 
marca retorno das atividades da 

Pastoral Carcerária
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Integrantes do Coral Benedictus posam para foto com o 
Maestro, Padre João Francisco, Dom Gil, Dom Eduardo Benes 

e Padre Anchieta
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No dia 18 de dezembro, a Catedral Metropolitana de Juiz de Fora sediou três even-
tos muito especiais. Naquele dia, primeiramente foi realizada a Cantata de Natal 
do Coral Benedictus, evento que também marcou os dez anos de criação do grupo. 
Após a Cantata de Natal, foi celebrada Missa em ação de graças pelos 45 anos de 
Ordenação Presbiteral de Dom Gil, completados naquele dia. Para fechar a noite, a 
coordenação arquidiocesana do Terço dos Homens realizou um terço luminoso na 
frente da Catedral Metropolitana.

Dom Gil durante missa na Igreja da Glória. Foto: Pascom Paróquia da Glória
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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

Ano Novo: uma Igreja sinodal: 
 comunhão, participação e missão

Padre Antônio Camilo de Paiva 

 Terminamos o ano de 2021 com os ecos da 
Assembleia Eclesial para a América Latina e o Cari-
be. Uma Assembleia que abraçou as novas tecnologias 
e plataformas de comunicação acontecendo de forma 
híbrida: presencial e on-line, ao mesmo tempo. Foi tam-
bém uma Assembleia de escuta, portanto, sinodal. E o 
Santo Padre, o Papa Francisco, garante que “o caminho 
da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus es-
pera da Igreja do terceiro milênio”. 
 Convém - já de início - esclarecer que, como 
diz Francisco, “o Sínodo não é um parlamento, o Síno-
do não é uma investigação sobre as opiniões; o Sínodo 
é um momento eclesial, e o protagonista do Sínodo é 
o Espírito Santo. Se não estiver o Espírito, não have-
rá Sínodo. Vivamos este Sínodo no espírito da ardente 
oração que Jesus dirigiu ao Pai pelos seus: ‘Para que 
todos sejam um só’ (Jo 17, 21)”.
 Temos que ter cuidado com a linguagem usa-
da por jornalistas - eclesialmente - despreparados que 
tentam colar a ideia de “Sínodo Democrático”. Vamos 
ouvir muito a grande mídia (jornais, televisão, internet 
e suas redes sociais) falarem isso. Temos que ensinar a 
essas pessoas que a Igreja é lugar da Ação do Espírito 
Santo e que, por isso, não tem lugar para ideologias. 
Temos que ter muita responsabilidade no uso da lingua-
gem. Não podemos deixar confundir comunhão, parti-
cipação e missão com ideologias de qualquer ordem, 
pois estas dividem, criam contendas e não criam corpo, 
unidade, família. A Igreja é uma família de famílias. 
Vão tentar confundir e politizar o tema para os cristãos 
desavisados, mas nós devemos estar vigilantes e, sem-
pre que tivermos oportunidade, colocar os pingos nos 
“is”.
 O Ano Novo será, de fato, novo para as Paró-
quias, Comunidades Eclesiais, Instituições e Institutos 
católicos. O Papa quer escutar a todos. Assim, haverá 
um grande movimento em nossa Igreja Particular. Todos 
devem participar, pois “’Sínodo” é uma palavra antiga e 
venerada na Tradição da Igreja, cujo significado recorda 
os conteúdos mais profundos da Revelação. […] Indica 
o caminho que os membros do Povo de Deus percorrem 
juntos. Remete, portanto, para o Senhor Jesus que se 
apresenta a si mesmo como ‘o caminho, a verdade e a 
vida’ (Jo 14,6), e para o fato de os cristãos, seguindo 
Jesus, serem chamados nas origens ‘os discípulos do 
caminho’ (cf. At 9,2)” (Comissão Teol. Internacional). 
 Portanto, “não equivale a democracia na Igre-
ja. Significa diálogo entre irmãos, sob às luzes do Espí-
rito Santo, com um objetivo: discernir os caminhos de 
Deus para a Igreja hoje” (Equipe Arquidiocesana do Sí-
nodo). Bem, agora dá para o leitor compreender porque 
o Sínodo tem como lema: “Para uma Igreja Sinodal: 
Comunhão, Participação e Missão”.

Bom Sínodo!

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, DE PASSA VINTE (MG), RECORDA 
SEIS DÉCADAS DE ELEVAÇÃO CANÔNICA

 

 A Paróquia Santo Antônio localizada no mu-
nicípio de Passa Vinte (MG) comemorou, em 28 de de-
zembro, 60 anos de elevação canônica. Para recordar a 
importante data, a comunidade promoveu programação 
festiva na última semana de 2021, com adoração e Mis-
sas.
 “A paróquia nasce de uma comunidade já 
muito viva, que foi sendo modificada, transformada 
através da Palavra de Deus. Em Passa Vinte contamos 
com oito comunidades hoje, mais a Matriz; é uma co-
munidade presente, muito atuante, visto que são pesso-
as de muita fé, amor no coração e que têm uma devoção 

grande com Santo Antônio”, ressaltou o Pároco, Padre 
Fransérgio Garcia da Silva. 
 Segundo o sacerdote, o fato de a paróquia per-
tencer à Arquidiocese de Juiz de Fora liga a cidade de 
uma forma especial a Minas Gerais, visto que a pouca 
distância do Rio de Janeiro - cerca de 5km - faz com 
que a população tenha o Estado fluminense como re-
ferência para outros assuntos. “O Sínodo para nós tem 
sido muito importante, porque tem valorizado essas 
paróquias do interior, principalmente as mais distan-
tes da sede arquidiocesana”, relatou Padre Fransérgio, 
lembrando que Passa Vinte fica a quase três horas de 
distância de Juiz de Fora.
 O Pároco também recordou os sacerdotes que 
passaram pela paróquia, sobretudo Monsenhor Mar-
ciano Bernardes da Fonseca, primeiro responsável 
pela comunidade que nascia, e o Padre Wilson Rogé-
rio Campos Delgado, que lá estava quando da eleva-
ção canônica. Para os que quiserem conhecer melhor 
a paróquia, basta acompanhar as transmissões diárias 
realizadas pelo Facebook.

PRIMEIRA REUNIÃO DE NOVO CONSELHO DIACONAL É REALIZADA 
NO SEMINÁRIO SANTO ANTÔNIO

 No dia 11 de dezembro, o Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e o Vigário 
Geral, Monsenhor Luiz Carlos de Paula, se reuniram, 
no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, com os 
novos membros da Comissão Arquidiocesana de Diá-
conos (CAD).
 Esta foi a primeira reunião do Conselho 
Diaconal após a eleição ocorrida em outubro. Para 
o Arcebispo, ela se revestiu de importância porque é 
um novo tempo que começa com esta turma. “Eles 
receberão instruções e daremos prosseguimento ao 
trabalho do grupo anterior. Agora, com a nova fase do 
Sínodo, mais voltada para os pobres e para a pastoral, 
a presença dos diáconos permanentes é muito impor-

tante, sobretudo na parte da caridade”, afirmou Dom 
Gil. 
 O atual presidente da CAD, Diácono João 
Roberto da Silva, recordou que o Sínodo Arquidioce-
sano norteia todos os trabalhos na Arquidiocese e que, 
com o Conselho, não poderia ser diferente. “Estamos 
traçando metas para o novo triênio, em consonância 

com nosso Arcebispo e juntamente com nossos pa-

dres, para caminharmos juntos em direção ao II Sí-

nodo e à união da Igreja numa comunhão de caris-

mas; para que, juntos, trabalhemos em prol daquele 

necessitado, em prol da nossa comunidade”, explicou 

o diácono.
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

O BATISMO: FONTE DE MISERICÓRDIA

 Ensina o evangelista Lucas que, 
ao iniciar sua vida pública, Jesus se fez 
batizar no Rio Jordão, por João, o Precur-
sor. Ao descer Jesus às águas, algo sobre-
natural se manifestou de forma inequívo-
ca. O Espírito Santo desceu sobre Ele em 
forma de pomba e ouviu-se a voz do Pai, 
que proclamou: “Tu és o meu Filho ama-
do, em ti ponho o meu bem querer” (cf. 
Lc 3, 22).
 Somos acostumados a ver o ba-
tismo como ato purificador, simbólico e 
eficaz. João batizava levando as pessoas 
a tomarem um bom banho nas águas do 
Jordão, após o qual se sentiam rejuve-
nescidas de seus cansaços e fortalecidas 
para tomarem novo caminho. O costume 
de batizar para significar tempo novo, 
limpeza da alma, purificação dos peca-
dos, porém, não foi inventado por João 
Batista e nem por Jesus. Havia, em seu 

tempo, comunidades como a de Qunran, 
cujos membros se batizavam todos os 
dias, buscando não somente a limpeza do 
corpo, mas o restabelecimento de pureza 
espiritual.
 Porém, algo novo se dá no relato 
dos evangelistas sobre o batismo de Je-
sus. Ao mesmo tempo em que os evange-
lhos mostram que o Menino, nascido de 
Maria, em Belém, é o Filho de Deus feito 
homem, o Verbo Eterno que se fez car-
ne, afirmam também que foi batizado por 
alguém que era pecador, embora fosse o 
Precursor. A narrativa da voz que veio do 
alto confirma a realidade divina de Cristo, 
destacando-o como Filho amado do Pai, 
sobre o qual estava o Espírito Santo.
 A exegese católica, a ortodoxa e 
a protestante coincide na mesma crença, 
afirmando que a filiação divina de Cris-
to não é igual à filiação dos demais se-

res humanos, uma vez que Jesus é filho 
de Deus por natureza e nós o somos por 
adoção. Tal realidade nos é conferida por 
misericórdia do Pai, quando somos bati-
zados, ocasião em que somos perdoados 
de todos os pecados cometidos até então. 
Portanto, o batismo de Cristo não tem ca-
ráter purificador para si mesmo, uma vez 
que não tinha pecados, mas se deu tam-
bém por pura misericórdia do Pai que o 
faz descer às águas batismais carregando 
sobre si os pecados da humanidade e para 
nos indicar o caminho da graça a seguir 
no desenrolar da vida. Na cruz, Ele vai 
levar às últimas consequências este gesto 
de misericórdia com o banho de seu san-
gue com o qual nos salvou.
 Nas palavras de João Batista ao 
ser interrogado se ele próprio não seria 
o Messias, encontramos uma verdadei-
ra profissão de fé por parte do Profeta 

do Jordão, indicando a superioridade de 
Cristo e demonstrando a diferença entre o 
seu batismo e o batismo cristão (cf. Lc 3, 
16). Também nas palavras de João Batis-
ta, podemos observar os sinais evidentes 
da misericórdia, quando ele demonstra 
sua fé na bondade de Deus que há de dar 
o Espírito Santo, fogo purificador, a todo 
aquele que crer e humildemente se reco-
nhecer pecador, necessitado da misericór-
dia de Deus.
 Ao concluir o ciclo litúrgico do 
Natal com a festa do Batismo do Senhor, 
somos impelidos a viver no dia a dia a 
virtude da misericórdia, ao convite do 
próprio Cristo: “Sede misericordiosos 
como vosso Pai celeste é misericordioso” 
(Lc 6, 36), pois o batismo que recebemos 
é fonte de misericórdia.

ARCEBISPO CELEBRA GRANDE FESTA DO NATAL COM MISSAS NA CATEDRAL E IGREJA DA GLÓRIA

 

 No dia 25 de dezembro, Natal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil An-
tônio Moreira, presidiu a Missa das 10h na Catedral Me-
tropolitana. Concelebraram o Administrador Paroquial, 
Padre José de Anchieta Moura Lima, e o Vigário Geral 
da Arquidiocese, Monsenhor Luiz Carlos de Paula. Os 
diáconos Antônio Valentino e Waldeci Rodrigues servi-
ram ao Altar.
 Com a presença de muitos fiéis, a celebração 
foi marcada pela alegria. Chamada pelo Arcebispo de 
“festa da solidariedade” e “festa de Jesus”, na homilia 
ele recordou que Deus não condena a humanidade, mas 
que deseja nos salvar. “Deus é Espírito perfeitíssimo, 
Senhor de todas as coisas, olha para a humanidade e 
manda seu Filho se encarnar; Ele se torna carne e pessoa 
humana. Cristo como luz verdadeira, Deus deseja salvar 
a todos.” Refletindo à luz do evangelho do dia, Dom Gil 
explicou que o Filho de Deus é a luz que brilhou nas 
trevas, mas que a humanidade ainda não se abriu total-
mente à essa luz.
 Ele ainda esclareceu o que é viver bem o Natal. 
“É quando você escuta a Palavra de Deus, a recebe no 
seu coração e aceita, se dispõe a cumpri-la. O Papa man-
dou uma mensagem dizendo que as festas que fazemos 

em família, e até na Igreja, são importantes, mas se você 
não entender que Jesus nasceu para você, o Natal está 
comprometido. Francisco nos chama a fazer uma ex-
periência pessoal de encontrar Jesus, de assumi-Lo em 
nossa vida; praticar a sua vontade. Até sacrificar-nos, 
para que Jesus predomine.”
 Por fim, o Pastor orientou todos a rezarem pelo 
fim da pandemia e não se contentarem com a Igreja do-
méstica – mas irem à igreja e praticarem a caridade. “Fe-
liz Natal tem aquele que é capaz de, a partir deste dia, 
dar um passo novo na sua vida para entrar não só num 
calendário novo, mas em um outro ritmo de vida, dentro 
da civilização do amor. Feliz Natal para todos nós, com 
Jesus no coração”, concluiu.

NATAL NA IGREJA DA GLÓRIA

 

 Na noite do dia 25, Dom Gil Antônio Moreira 
presidiu a Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora da 
Glória, na região central de Juiz de Fora, concelebrada 
pelo Pároco, Padre Edson Alves da Costa, CSsR, e pelo 
Padre Lúcio Marcos Bento, CSsR.
 Na homilia, Dom Gil destacou que “Deus criou 
a luz para clarear, para vencer as trevas. Jesus, para São 
João, é luz que ilumina a nossa inteligência, ilumina 
os nossos caminhos, a nossa vida, as estradas por onde 

percorremos nossa existência. Sem Cristo estamos nas 
trevas. Não enxergamos bem por onde andar. A luz de 
Cristo nos abre para enxergar o outro como irmão, como 
família.”

VIGÍLIA DE NATAL 

 A noite de 24 de dezembro foi marcada por 
emoção, oração e contemplação na Catedral Metropoli-
tana, onde a Vigília de Natal também foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil. Um dos momentos 
marcantes da Celebração foi a entrada da imagem do 
Menino Jesus, carregada por uma jovem vestida de anjo.
 “O Natal de 2021 tem que ser diferente, por-
que, primeiramente, devemos agradecer a Deus por não 
estarmos mais na mesma situação do ano passado, que 
era um período muito mais perigoso de pandemia. Ago-
ra, com a vacinação, as coisas ainda não estão resolvi-
das, mas melhoraram bastante. Então é um momento 
de agradecer a Nosso Senhor mais essa bênção”, disse 
Dom Gil em entrevista.
 O Arcebispo explicou também que todos 
devem ter compaixão e se colocar no lugar de tantos 
irmãos que ainda enfrentam as consequências da pan-
demia. “Esse tem que ser um Natal de compromisso e 
solidariedade com aqueles que sofrem, que sofreram 
mais nesse tempo da pandemia, seja por problemas de 
saúde, seja porque perderam as suas condições de vida e 
estão numa situação muito mais difícil que antes.”
 Dom Gil destacou que o “Natal é uma festa que 
naturalmente expande em nossos corações a ternura, a 
paz e a fraternidade. Que o Natal seja tudo isso, para que 
possamos entrar no Ano Novo de um jeito novo, mais 
amorosos a Cristo, mais amorosos com os irmãos.”
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EM DIA DE FESTA PARA DOM GIL, CORAL BENEDICTUS COMEMORA DEZ ANOS DE FUNDAÇÃO

 No dia 18 de dezembro, a Ca-
tedral Metropolitana de Juiz de Fora 
sediou três eventos muito especiais. Na-
quele dia, primeiramente foi realizada a 
Cantata de Natal do Coral Benedictus, 
evento que também marcou os dez anos 
de criação do grupo. A apresentação, 
acompanhada por familiares dos inte-
grantes do coral, foi transmitida ao vivo 
pela WebTV “A Voz Católica”.
 O Arcebispo Metropolitano, 
Dom Gil Antônio Moreira, assistiu à can-
tata juntamente com o Arcebispo Emé-
rito de Sorocaba (SP), Dom Eduardo 
Benes de Sales Rodrigues. Responsável 
pela fundação do coro arquidiocesano, 
Dom Gil comemorou a data. “A dez anos 
atrás eu vi que a nossa Catedral e a nos-
sa Arquidiocese precisavam de um coro. 
Nós já tínhamos corais aqui, mas nunca 
é demais; os louvores de Deus devem 
ser sempre mais valorizados. E a música 
coral tem um lugar muito importante na 
Igreja: o povo deve cantar, mas também 
deve ser enlevado pela música coral para 
que possa rezar melhor. Ele foi inaugura-
do no Natal de 2011 e agora, chegando o 

Natal de 2021, nós temos a alegria de ver 
que o coral não só perseverou, mas cres-
ceu em qualidade, cresceu em número e 
hoje recebe aplausos de todos.”
 O atual Maestro do Coral Bene-
dictus, Padre João Francisco Batista da 
Silva, relembrou a importante participa-
ção de seus antecessores – Ciro Tabet e 
Fábio Figueira Santos – nessa história e 
observou que, nos últimos dez anos, o 
grupo cresceu não só na parte musical, 
mas também espiritualmente. “A gente 
observa que o coral tem procurado cum-
prir a missão dele, que é servir a Deus 
através do canto litúrgico, e a nossa pre-
ocupação é sempre esta: de manter uma 
música de qualidade, mas ao mesmo 
tempo oferecer uma experiência espiritu-
al através da música, porque a beleza da 
música é a porta do mistério de Deus”, 
destacou.

O Coral 

 O Coral Benedictus conta, atu-
almente, com a participação de 40 pes-
soas, entre cantores, regente e organista. 

Os integrantes do grupo possuem de 18 
a 80 anos de idade e têm, em comum, a 
paixão pela música e pelo serviço que 
prestam à Igreja de forma voluntária.
Segundo Padre João Francisco, que está 
à frente do coral como Maestro há três 
anos, a caminhada do grupo é marca-
da por crescimento e desenvolvimento. 
“Sou muito grato pela beleza deste cami-
nho que o Coral Benedictus faz. Sempre 
estão presentes pessoas que, com muita 
experiência de fé, de vida e de prática 
coral, têm feito uma produção musical 
muito bonita”, afirmou. 

Aniversário de Ordenação

 Após a Cantata de Natal, foi 
celebrada Missa em ação de graças pe-
los 45 anos de Ordenação Presbiteral 
de Dom Gil, completados naquele dia. 
Em entrevista, o Arcebispo falou de sua 
caminhada vocacional e recordou que, 
daqui a cinco anos, celebrará o Jubileu 
de Ouro. “Comecei essa caminhada com 
11 anos de idade. Sou muito feliz de ser 
padre. Lembro-me bem daquele 18 de 

dezembro de 1976: era também um sába-
do, véspera do 4º Domingo do Advento. 
E naquela hora em que me deitei na Ca-
tedral [de Itapecerica (MG), sua cidade 
natal], me entreguei completamente a 
Nosso Senhor e disse: ‘não tenho mais 
vontade; a minha vontade agora é cum-
prir a Tua’. E eu tenho procurado fazer 
isso, sempre com limites, com dificulda-
des, com falhas, mas com muita devoção 
e muito coração”, revelou.
 Para fechar a noite, a coor-
denação arquidiocesana do Terço dos 
Homens realizou um terço luminoso na 
frente da Catedral Metropolitana. A ora-
ção, realizada anualmente, contou com a 
participação de representantes de grupos 
do Terço da Arquidiocese.

ARCEBISPO SE REÚNE COM PROFESSORES E  FORMADORES DO 
SEMINÁRIO SANTO ANTÔNIO

 

 No dia 16 de dezembro, o Ar-
cebispo Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, reuniu-se 
com os professores e formadores do Se-
minário Arquidiocesano Santo Antônio. 
O encontro teve o intuito de avaliar os 
dois últimos anos, quando o calendário 
acadêmico foi cumprido à distância em 
razão da pandemia, e traçar perspectivas 
para 2022.
 Participaram da reunião o Rei-
tor do Seminário, Monsenhor Luiz Car-
los de Paula, o Vice-Reitor e Coordena-
dor do curso de Teologia, Padre Antônio 

Camilo de Paiva, a Coordenadora do 
curso de Filosofia, Profª. Regina Lúcia 
Praxedes de Meirelles, além dos profes-
sores e sacerdotes formadores. Dom Gil 
iniciou o encontro agradecendo o empe-
nho e dedicação de todos os presentes, 
ressaltando que o esforço para a adap-
tação ao novo sistema de ensino gerou 
frutos positivos. 
 “Eu queria conversar com os 
professores primeiramente para agrade-
cer o empenho e o bom desempenho du-
rante esses dois anos. O esforço deles foi 
uma coisa visível, que eu percebi através 
da aproximação com eles e também da 
avaliação dos alunos. Nosso Seminário 
foi bem atendido, ambos os grupos – 
professores e seminaristas – aprenderam 
a mexer com as plataformas de transmis-
são de aulas, e isso foi muito importan-
te”, apontou o Arcebispo em entrevista. 
 A Coordenadora do curso de 

Filosofia ressaltou o comprometimento 
dos alunos durante os últimos meses. 
“Foi um desafio muito grande, mas a 
gente teve um apoio excepcional tanto 
do UniAcademia quanto do próprio Se-
minário, e o mais importante: contamos 
com a colaboração dos alunos, com a 
dedicação e com a seriedade deles. En-
tão, somando tudo isso, eu diria que foi 
um ano de experiências, com muitas di-
ficuldades e muitos obstáculos, mas que 
a gente conseguiu vencer. Tivemos um 
ano exitoso, tanto do ponto de vista da 
formação, quanto dos resultados acadê-
micos”, afirmou. 
 O Vice-Reitor e Coordenador 
da Teologia evidenciou o desejo pelo 
retorno das aulas presenciais, previstas 
para 7 de fevereiro de 2022, e disse que o 
Seminário está se preparando para elas. 
“As salas estão sendo preparadas para 
acolher os alunos. Como a fênix renasce 

das cinzas, nós queremos que esse pós-
-pandemia seja um momento de esperan-
ça, de alegria e de certeza de que Deus 
está aqui conosco.” 
 Durante a reunião, também fo-
ram abordados os trabalhos de conclusão 
de curso dos cinco seminaristas que pas-
sam para a Teologia - todos muito bem 
avaliados -, e os aspectos canônicos aos 
quais os formadores e professores preci-
sam se atentar. Os presentes ainda foram 
familiarizados com o andamento da se-
gunda etapa do II Sínodo Arquidioce-
sano e da fase diocesana do Sínodo dos 
Bispos. Além disso, Dom Gil aproveitou 
para anunciar a chegada de novos semi-
naristas em 2022, pertencentes à Con-
gregação do Santíssimo Sacramento. 
 Ficou acertado que a reunião 
envolvendo o Arcebispo e os professores 
será realizada duas vezes por ano, sem-
pre ao final de cada semestre. 
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DIACONIA “DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER” 
INICIARÁ PROJETO PILOTO EM 2022

 

 A segunda fase do II Sínodo Arquidio-
cesano, iniciada no dia 31 de outubro de 2021, 
tem como um dos focos o cuidado com as pes-
soas em situação de vulnerabilidade social. Por 
isso, foi criada mais uma diaconia, nomeada 
“Dai-lhes Vós Mesmos de Comer”, que tem 
o objetivo de organizar os muitos trabalhos da 
Arquidiocese de Juiz de Fora que cuidam da in-
segurança alimentar.
 A Diaconia é composta pelo Vigário 
Episcopal para o Mundo da Caridade, Padre 
Geraldo Dondici Vieira, pelos padres Fernando 
Augusto Martins da Silva e José de Anchieta 
Moura Lima, que são os Assessores Eclesiás-
ticos, e pelos diáconos Antônio Valentino da 
Silva Neto, Carlos Augusto Duque e Álvaro 
Shwenck Spíndula, além de leigos e leigas. A 
equipe já se reuniu em três oportunidades em 
preparação para o início dos trabalhos.
 O Coordenador do grupo, Diácono 
Antônio Valentino, explica como será o funcio-

namento da diaconia. “Primeiramente, vamos 
fazer um levantamento junto às paróquias para 
conhecer quais grupos realizam o serviço de 
entrega de cestas básicas, e como é realizada a 
entrega, se mensal ou quinzenal, qual a compo-
sição desta cesta e se é suficiente para a família 
passar o mês inteiro suprida de alimentos. De-
pois, vamos nos organizar para que as ações em 
favor destas famílias em vulnerabilidade social 
sejam aprimoradas e fortalecidas, no sentido 
de fazer com que os alimentos cheguem para 
as pessoas que realmente estão precisando de 
atenção da Igreja.”
 O diácono ainda aponta que será feito 
um novo cadastramento dos assistidos nas pa-
róquias. “Foi desenvolvido um formulário para 
entrevistar as pessoas interessadas em receber 
cestas básicas, que inicialmente será utilizado 
na Forania Santo Antônio, como um projeto pi-
loto.  zTodos os dados coletados serão inclu-
ídos em um programa de computador que esta-
rá funcionando em rede; assim, as informações 
de cada assistido poderão ser consultadas por 
todas as paróquias”, ressaltou. “Pretendemos 
fortalecer e ajudar a organizar os projetos exis-
tentes e animar aquelas paróquias que ainda não 
realizam esse trabalho de assistência com cestas 
básicas, para que possam estudar a possibilida-
de de iniciá-lo.”
 Além da Diaconia “Dai-lhes Vós Mes-
mos de Comer”, foi criada a Diaconia “Vinde 
a mim os pequeninhos”, cujo intuito é ajudar 
os grupos arquidiocesanos que desempenham 
atividades educativas.

DIÁCONOS PERMANENTES CELEBRAM DOIS 
ANOS DE ORDENAÇÃO COM SANTA MISSA

 No dia 7 de dezembro, a 
Arquidiocese de Juiz de Fora re-
cordou com alegria os dois anos de 
ordenação de sua terceira turma de 
Diáconos Permanentes. A data foi 
lembrada durante Santa Missa na 
Igreja Sagrado Coração de Jesus, 
no Bairro Bairu.
 Tão logo foram ordena-
dos, em 2019, os “novos diáconos” 
foram surpreendidos pela pande-
mia e grande parte do trabalho que 
desenvolveram aconteceu neste 
tempo. Como toda a Igreja, eles 
tiveram que se reinventar e o Presi-
dente eleito da Comissão Arquidio-
cesana de Diáconos (CAD), João 
Roberto da Silva, contou como foi 
este período. “Novos rumos, novos 
aprendizados, missão no distancia-
mento, mas o foco principal jamais 
deixou de ser visto. Penso que a 
identidade do diácono teve que ser 
forjada no silêncio, mas, em espe-
cial, em consonância com os ideais 
de nossa Igreja Particular.”
 

 

 Diácono João Roberto, 
que serve na Paróquia Santa Tere-
sinha, explicou que a Celebração 
Eucarística do dia 7 foi em agra-
decimento por todo o caminho per-
corrido até aqui. “Para trazermos à 
memória as tantas pessoas ceifa-
das pela pandemia, inclusive entes 
queridos, irmãos do Clero; para 
agradecermos por mais um ano de 
ordenação, como também por to-
dos os diáconos que hoje podem 
se reunir e confraternizar. Hoje é 
dia de louvar a Deus pelo dom da 
vida”, concluiu.

INTEGRANTES DA COMISSÃO AMPLIADA DO II 
SÍNODO REÚNEM-SE EM CONFRATERNIZAÇÃO

 

 Na manhã do dia 20 de dezem-
bro, a Comissão Ampliada do II Síno-
do Arquidiocesano reuniu-se para uma 
Missa em ação de graças pelos trabalhos 
realizados nos últimos dois anos. A Eu-
caristia, que aconteceu na Capela do Se-
minário Santo Antônio, foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antô-
nio Moreira, e concelebrada pelos padres 
que compõem a comissão. Os leigos que 
integram o grupo também participaram 
da Missa, assim como o Diácono Perma-
nente Adelmo Resende de Carvalho, que 
serviu ao Altar.
 “Depois de um trabalho muito 
intenso, sobretudo nestes dois anos de 
pandemia, nós queremos primeiramente 
celebrar uma Missa de ação de graças, de 
oferecer a Nosso Senhor todo o trabalho, 
todo o sacrifício dessa equipe que tem 
trabalhado muito. Depois, também fazer 
uma confraternização entre nós, que nos 
encontramos quase que só para assuntos 
de trabalho. Hoje, a gente quer sentar ao 
redor da mesa, almoçar juntos, celebrar 
esta nossa união que tem sido tão boni-
ta na construção do II Sínodo Arquidio-
cesano”, disse Dom Gil, referindo-se ao 
almoço realizado após a Celebração Eu-
carística.

 O Secretário-Executivo de Pas-
toral, Padre Everaldo José Sales Borges, 
também falou sobre a importância do 
momento de convivência fraterna. “Cos-
tumamos nos encontrar ao longo do ca-
minho sempre para definir estratégias de 
trabalho, para pensar os dados, refletir 
sobre os passos que foram feitos até ago-
ra no caminho sinodal. Hoje, nos encon-
tramos como se fôssemos nos assentar à 
sombra de uma árvore para partilhar o 
alimento, para fazer uma oração de agra-
decimento, para trocarmos experiências e 
alegrias uns com os outros pelo caminho 
que foi feito até agora; para dizer que é 
bom a gente ter caminhado junto, que é 
bom podermos contar uns com os outros, 
e para recobrar as nossas forças nesse ali-
mento que é repartido, nessa oração que é 
levada ao Senhor como família sinodal.”
 O Secretário do II Sínodo, Pa-
dre Vanderlei Santos de Sousa, CSsR, 
falou dos trabalhos realizados nos últi-
mos meses. “Fazendo um balanço desses 
dois anos de atividades, levando em con-
ta toda a problemática da pandemia que 
nós vivemos, podemos considerar que o 
Sínodo Arquidiocesano caminhou a pas-
sos largos; com todos os limites, com 
todas as dificuldades que tivemos, nós 
conseguimos concluir a primeira fase, 
com atividades nas paróquias da cidade 
de Juiz de Fora, e iniciar os trabalhos nas 
paróquias do interior. A gente fecha este 
ano de 2021 com o coração agradecido, 
porque a ação de Deus através de nossos 
pequenos trabalhos se deu de uma forma 
muito intensa”, apontou. 
 Segundo a agenda sinodal, a pri-
meira reunião da Comissão Ampliada em 
2022 acontecerá no dia 9 de fevereiro.

JUIZ DE FORA É A SEGUNDA CIDADE BRASILEIRA A 
SEDIAR “PRO CIVITATE DEI”

 

 

 Entre os dias 17 e 19 de dezem-
bro, foi realizado em Juiz de Fora o “Pro 
Civitate Dei”, evento que surgiu na Fran-
ça por iniciativa da Fraternidade de São 
José Custódio. Seu intuito é incentivar 
maior participação dos católicos nas ins-
tâncias da sociedade civil, sobretudo os 
jovens.
 “O objetivo é permitir e favore-
cer um ambiente de formação dos jovens 
adultos e universitários, em que a gente 
possa discutir, se formar em temas im-
portantes para a sociedade, tudo numa 
ótica católica, permeados por uma vida 
de oração, pela Santa Missa, pelos mo-
mentos de oração da Igreja, mas com esse 
empenho de estar atentos às dinâmicas 
sociais e dar uma resposta conforme os 
valores católicos”, explicou Thiago Mar-
tins, um dos organizadores do encontro. 
 O Padre Hernán Ducci, perten-
cente à Fraternidade de São José Custó-
dio, conduziu os momentos de espiritua-
lidade. “Os nossos membros conceberam 
essa instância para difundir o carisma da 
nossa fundação, que consiste, entre ou-
tras coisas, em promover a cultura cató-
lica, sobretudo no âmbito da juventude e 
com temas que são especialmente delica-
dos, como a política, a família, a Filoso-
fia.”
 Juiz de Fora foi a segunda ci-
dade brasileira a sediar o “Pro Civitate 
Dei”, que também acontece na França, 

no Chile e nos Estados Unidos. Cerca de 
50 jovens participaram das reflexões. O 
Arcebispo Metropolitano, Dom Gil An-
tônio Moreira, marcou presença na aber-
tura do evento, que ainda contou com 
apontamentos de Angela Gandra, atual 
Secretária Nacional da Família no Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, do jornalista mexicano Diego 
Hernandez e de Daniel Ribeiro, Diretor 
do Colégio Católico Comunidade Resga-
te.
 O Mestrando em História Max 
Debussi se interessou pelo evento pela 
necessidade de se capacitar nestes diver-
sos âmbitos. “É de fundamental impor-
tância, principalmente nos tempos em 
que vivemos, de crise moral, crise políti-
ca, crise ética. Eu me inscrevi justamente 
para me formar e para estar mais à dispo-
sição da verdade e da Igreja”, apontou. 
A estudante universitária Júlia Diegues 
Gracioso falou dos papéis que os católi-
cos podem e devem exercer na sociedade. 
“Muitas vezes as pessoas se prendem às 
vocações – vocação sacerdotal, vocação 
matrimonial – e se esquecem de que os 
católicos também podem se mobilizar na 
política, que é uma área que hoje em dia 
se encontra muito deficiente da moral.”
 Já o Arcebispo Metropolitano 
falou da importância de Juiz de Fora, 
que é uma cidade universitária, sediar o 
encontro. “Uma das nossas grandes pre-
ocupações aqui é justamente esta: a pre-
paração dos nossos alunos que vão para 
a universidade, a fim de que possam ter 
condições de discutir esses temas a partir 
da convicção católica e sem proselitis-
mo”, afirmou. “A Igreja não é formada só 
de padres, pelo contrário: ela é formada 
no seu maior número de leigos. Então, a 
Igreja quer formar leigos bem formados. 
Isso talvez seja uma lacuna que deve ser 
preenchida e a proposta da fraternidade 
francesa é muito importante”, completou 
Dom Gil.
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NATAL DOS PEQUENINOS É CELEBRADO COM MISSA PRESIDIDA POR DOM GIL

 

 

 Foi celebrado, no dia 17 de dezembro, o “Natal 
com os pobres” na Obra dos Pequeninos de Jesus. A ma-
nhã começou com Santa Missa, presidida por Dom Gil 
Antônio Moreira, Arcebispo de Juiz de Fora, auxiliado 
pelo Diácono Hélio Rodrigues de Oliveira, presidente da 
obra. 
 No local, diversos assistidos compareceram 
para festejar a preparação para o Nascimento do Senhor. 
“Celebrar o Natal com os pobres é muito importante para 

nós, porque é conviver com eles como Jesus conviveu no 
primeiro momento em que chegou na Terra; nasceu po-
bre, no meio dos pobres. Por isso, é uma grande alegria 
para o meu coração celebrarmos juntos os mistérios do 
Senhor”, afirmou Dom Gil. 
 Durante a homilia, o Pastor recordou que o Fi-
lho de Deus quis nascer no meio dos pobres, que nin-
guém abriu a porta para a Sagrada Família e que, portan-
to, Cristo é nosso irmão na pobreza. Além disso, falou 
sobre a preparação do coração para esta importante festa. 
“Para celebrarmos bem o Natal é preciso a gente olhar 
para o nosso coração. Ele está preparado para Jesus nas-
cer?”, questionou.
Ao final da Santa Missa, todos os presentes seguiram 
para um café especial.

Comunhão e caridade

 No contexto da segunda fase do II Sínodo, que 
tem como foco a Pastoral e a caridade, a ocasião foi im-
portante também por ser uma celebração sinodal. “Esta-

mos caminhando juntos, procurando a participação, a co-
munhão e a missão, como nos ensina o Papa Francisco; e 

conviver com os pobres é celebrar também esse aspecto 

do nosso Sínodo Arquidiocesano”, destacou o Arcebispo 

Metropolitano.

 Em entrevista, o Diácono Hélio Rodrigues con-

tou que, mesmo com a pandemia, a avaliação do ano é 

positiva. “Diariamente oferecemos café da manhã a 170 

pessoas, em média, e damos oportunidade para que eles 

tomem banho durante a semana, troquem suas roupas e 

tenham assistência odontológica, psicológica e social. O 

balanço é muito positivo, no sentido de que as pessoas 

que nos apoiam têm colaborado muito na sustentação 

da obra e que também têm aparecido muitos voluntários 

para cooperar conosco.”

 Os interessados em ajudar a Fundação Maria 

Mãe, mantenedora da Obra dos Pequeninos de Jesus, 

podem entrar em contato através do telefone (32) 3212-
5072. O endereço é Rua 31 de Maio, 56 – Ladeira.

NOVOS MEMBROS SÃO ELEITOS PARA CONSELHOS DA 
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO

 Foi realizada, em dezembro de 2021, a 
eleição de membros da Fundação Dom Justino 
José de Sant’Ana, entidade que hospeda a Rádio 
Catedral FM 102,3. Foram escolhidos os inte-
grantes dos conselhos Curador, Diretor, Fiscal e 
de Programação, que ficarão nos cargos no triênio 
2022-2024.
 “Esta eleição tem o caráter de pensar, 
programar aquilo que nós vamos fazer nos pró-
ximos três anos. Os conselhos eleitos terão essa 
responsabilidade”, indicou o Secretário da funda-
ção e Diretor da Rádio, Padre Antônio Camilo de 
Paiva, ressaltando que outras iniciativas culturais 
e nas áreas da educação e comunicação podem ser 
absorvidas pelo grupo. 
 A Fundação Dom Justino foi criada em 8 
de junho de 2002. É uma entidade sem fins lucra-
tivos, tendo finalidade educativa, cultural, filan-
trópica. “Eu, quando cheguei na Arquidiocese, dei 
todo apoio, porque é uma obra meritória. Neste 
momento em que fazemos a nova eleição, que-
remos agradecer a Deus pelo trabalho realizado, 
pelas atividades programadas e suplicar a Ele as 
bênçãos para o próximo ano, para que essa funda-
ção possa continuar prestando os serviços que ela 
pretende à nossa Igreja Particular”, disse o Arce-
bispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.
 Segundo informou Ney Antônio de Oli-
veira, membro do Conselho Curador e integrante 
da entidade desde a sua criação, enquanto o Con-
selho Diretor administra a rotina da fundação, o 
Conselho Fiscal analisa, aprova e faz sugestões 
relacionadas à parte contábil. Já o Conselho de 
Programação, exigido pela legislação, assessora 
nas decisões relacionadas à grade de programas 
da Rádio Catedral.

Confira os nomes dos eleitos:

Conselho Curador

Dom Gil Antônio Moreira
Mons. Luiz Carlos de Paula

Padre Liomar Rezende Moraes
Padre Eder Luiz Pereira
Ney Antônio de Oliveira

Leon Gilson Alvim Soares

Conselho Diretor

Dom Gil Antônio Moreira – Presidente
Padre Liomar Rezende Moraes – Diretor Tesou-

reiro
Padre Antônio Camilo de Paiva – Diretor Secre-

tário

Conselho fiscal

Titulares

Padre João Paulo Teixeira Dias
Padre Ronny Moreira de Oliveira

Diácono Mauri Kirchmaier

Suplentes

Padre Expedito Lopes de Castro
Padre Welington Nascimento de Souza

Deuziana Miranda Levasseur Rocha
Conselho de programação

Dom Gil Antônio Moreira – Presidente
Padre Antônio Camilo de Paiva – Diretor-Secre-

tário
Diácono Rafael Coelho Nascimento – Liderança 

ligada a movimento religioso
Paulo Henrique Gomes – Líder comunitário de 

associação

INSTITUTO PADRE JOÃO EMÍLIO ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 75 NOVAS CRIANÇAS

 O Instituto Padre João Emílio deu início, em janeiro, ao ca-

dastramento de vagas para o turno da manhã, destinadas a crianças 

de cinco e seis anos. O local, que atende aos pequenos oriundos de 

diversos bairros de Juiz de Fora e em estado de vulnerabilidade social, 

está ampliando seu atendimento e deve ultrapassar a marca de 200 

assistidos neste ano. 

 Para fazer a inscrição social é necessário comprovar matrícu-

la na rede pública de ensino e que a família se encontra em situação 

de vulnerabilidade. Os interessados devem entrar em contato pelo (32) 

3031-7532 e agendar um horário com a assistente social para avalia-

ção. 

 Além do reforço escolar e oficinas, a instituição ainda dispo-

nibiliza alimentação adequada e balanceada às crianças. O Instituto 

Padre João Emílio está localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 

3890 – Alto dos Passos. 
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Papa Francisco:
MENSAGEM PARA O XXX DIA MUNDIAL DO DOENTE

 Há trinta anos, São João Paulo 
II instituiu o Dia Mundial do Doente para 
sensibilizar o povo de Deus, as institui-
ções sanitárias católicas e a sociedade ci-
vil para a solicitude com os enfermos e 
quantos cuidam deles.
 Agradecemos ao Senhor o ca-
minho feito durante estes anos nas Igre-
jas particulares de todo o mundo. Já se 
deram muitos passos em frente, mas há 
ainda um longo caminho a percorrer para 
garantir a todos os doentes, mesmo nos 
lugares e situações de maior pobreza e 
marginalização, os cuidados de saúde, 
de que necessitam, e também o devido 
acompanhamento pastoral para consegui-
rem viver o período da doença unidos a 
Cristo crucificado e ressuscitado. [...]

1. Misericordiosos como o Pai

 O tema escolhido para este tri-
gésimo Dia Mundial – “Sede misericor-
diosos como o vosso Pai é misericordio-
so” (Lc 6, 36) – faz-nos, antes de mais 
nada, voltar o olhar para Deus, “rico em 
misericórdia” (Ef 2, 4), que olha sempre 
para os seus filhos com amor de pai, mes-
mo quando se afastam d’Ele. Com efeito, 
a misericórdia é, por excelência, o nome 
de Deus, que expressa a sua natureza 
não como um sentimento ocasional, mas 
como força presente em tudo o que Ele 
faz. É conjuntamente força e ternura. [...]

2. Jesus, misericórdia do Pai

Suprema testemunha do amor misericor-
dioso do Pai para com os enfermos é o 

seu Filho unigênito. Quantas vezes os 
Evangelhos nos narram os encontros de 
Jesus com pessoas que sofriam de várias 
doenças! [...] Podemos perguntar-nos:  
SPor que esta atenção particular de Jesus 
para com os doentes, a ponto da mesma 
se tornar também a atividade principal 
na missão dos apóstolos, enviados pelo 
Mestre a anunciar o Evangelho e curar os 
enfermos (cf. Lc 9, 2)?
 Um pensador do século XX su-
gere-nos uma razão: “A dor isola duma 
forma absoluta e é deste isolamento ab-
soluto que nasce o apelo ao outro, a invo-
cação ao outro”. Quando uma pessoa ex-
perimenta na própria carne fragilidade e 
sofrimento por causa da doença, também 
o seu coração se sente acabrunhado, cres-
ce o medo, multiplicam-se as dúvidas, 
torna-se mais impelente a questão sobre 
o sentido de tudo o que está a acontecer. 
[...]

3. Tocar a carne sofredora de Cristo

O convite de Jesus a ser misericordiosos 
como o Pai adquire um significado par-
ticular para os profissionais de saúde. 
Penso nos médicos, enfermeiros, técnicos 
de laboratório, auxiliares e cuidadores 
dos enfermos, bem como nos numerosos 
voluntários que doam tempo precioso 
a quem sofre. Queridos profissionais da 
saúde, o vosso serviço junto dos doen-
tes, realizado com amor e competência, 
ultrapassa os limites da profissão para se 
tornar uma missão. As vossas mãos que 
tocam a carne sofredora de Cristo podem 
ser sinal das mãos misericordiosas do Pai. 

Permanecei cientes da grande dignidade 
da vossa profissão e também da responsa-
bilidade que ela acarreta.
Bendizemos o Senhor pelos progressos 
que a ciência médica realizou sobretudo 
nestes últimos tempos; [...]. Tudo isso, 
porém, não deve jamais fazer esquecer a 
singularidade de cada doente, com a sua 
dignidade e as suas fragilidades. O doente 
é sempre mais importante do que a sua 
doença, e por isso qualquer abordagem 
terapêutica não pode prescindir da escuta 
do paciente, da sua história, das suas an-
siedades, dos seus medos. [...]

4. Os lugares de tratamento, casas de 
misericórdia

 O Dia Mundial do Doente é 
ocasião propícia também para determos 
a nossa atenção nos lugares de tratamen-
to. A misericórdia para com os enfermos 
levou a comunidade cristã a abrir, no de-
correr dos séculos, inúmeras “estalagens 
do bom samaritano” (cf. Lc 10, 34), onde 
pudessem ser acolhidos e tratados doen-
tes de todo o gênero, sobretudo aqueles 
que, por indigência, pela exclusão social 
ou pelas dificuldades no tratamento de 
algumas patologias, não encontravam 
resposta ao seu pedido de saúde. [...] São 
obras preciosas, através das quais se con-
cretizou a caridade cristã e se tornou mais 
credível o amor de Cristo, testemunhado 
pelos seus discípulos. [...]
 [...] Numa época em que se di-
fundiu a cultura do descarte e nem sem-
pre se reconhece a vida como digna de 
ser acolhida e vivida, estas estruturas, 

como casas da misericórdia, podem ser 
exemplares na salvaguarda e no cuidado 
de cada existência, mesmo a mais frágil, 
desde o próprio início até ao seu termo 
natural.

5. A misericórdia pastoral: presença e 
proximidade

 No caminho feito ao longo des-
tes trinta anos, a própria pastoral da saúde 
viu o seu serviço ser cada vez mais reco-
nhecido como indispensável. Na verdade, 
se a pior discriminação sofrida pelos po-
bres – e os doentes são pobres de saúde 
– é a falta dos cuidados espirituais, não 
podemos exonerar-nos de lhes oferecer a 
proximidade de Deus, a sua bênção, a sua 
Palavra, a celebração dos Sacramentos e 
a proposta de um caminho de crescimento 
e amadurecimento na fé. [...] O ministério 
da consolação é tarefa de todo o batizado, 
recordando-se das palavras de Jesus: “Es-
tive doente e visitastes-Me” (Mt 25, 36).
 Queridos irmãos e irmãs, à in-
tercessão de Maria, Saúde dos Enfermos, 
confio todos os doentes e as suas famílias. 
Unidos a Cristo, que carrega sobre Si o 
sofrimento do mundo, possam encontrar 
sentido, consolação e confiança. Rezo 
por todos os profissionais de saúde para 
que, ricos em misericórdia, ofereçam aos 
pacientes, juntamente com os tratamentos 
devidos, a sua proximidade fraterna.
 De coração, a todos concedo a 
Bênção Apostólica.

CELEBRAÇÃO EM PENITENCIÁRIA MARCA RETORNO  
DAS ATIVIDADES DA PASTORAL CARCERÁRIA

 Na tarde do dia 21 de dezembro, aconteceu 
a Celebração de preparação do Natal com os encar-
cerados da Penitenciária José Edson Cavalieri, em 
Juiz de Fora. Cerca de 70 pessoas, incluindo funcio-
nários do local, participaram da Eucaristia que foi 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil 
Antônio Moreira.
 A Missa marcou o retorno das atividades 
religiosas nas unidades prisionais. Após dois anos 
de ações paralisadas devido à pandemia, o Estado 
de Minas autorizou o reinício das ações da Pastoral 
Carcerária. Na ocasião, também houve atendimento 
de confissões. 
 A Subdiretora de Humanização no Atendi-
mento, Lucinda Monteiro Tavares, afirmou notar a 
importância de tal gesto. “A gente vê a emoção, a 
reflexão, e perto do Natal isso tem significado ainda 
maior. A presença do bispo, da pastoral, isso tudo 
traz uma valorização e uma humanização que a gen-
te sempre busca no nosso trabalho.”
 Padre Welington Nascimento de Souza, 
Assessor da Pastoral Carcerária Arquidiocesana, 
ressaltou que a Eucaristia foi de ação de graças. 
“Estamos passando por um tempo complicado, que 
é a pandemia, e começando um retorno seguro. Se 
Deus quiser, no ano que vem, retomaremos o nosso 
trabalho, pelo menos duas vezes na semana.”

 Em entrevista, o Arcebispo Metropolita-
no recordou que foram tomados todos os cuidados 
necessários para a Celebração e que, por isso, nem 
todos puderam participar. Ele também falou sobre 
a importância do momento. “Nós sempre estamos 
aqui, presentes, para rezar, para pedir a Deus para 
afastar todos os males, para ajudar na recuperação 
daqueles que aqui estão, para que possam voltar à 
vida social.” 
 Em meio às orações e estimas de boas fes-
tas, foi possível encontrar algumas criações artísti-
cas dos encarcerados sobre o Natal. As detentas, por 
exemplo, participaram do “Segundo Concurso de 
Desenho do Anexo Feminino Eliane Betti”, avivan-
do, assim, os corredores do local. 

DIÁCONOS TRANSITÓRIOS JÁ SABEM DATAS 
DAS ORDENAÇÕES PRESBITERAIS

 Em meados de dezembro, os diáconos transitórios Ra-
fael Coelho do Nascimento e Robert César Teixeira foram co-
municados das datas de suas ordenações presbiterais. A notícia, 
dada pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, 
veio 45 dias depois de os jovens receberem o Diaconato, em 31 
de outubro.
 As cerimônias estão marcadas para os dias 19 e 26 
de março de 2022: enquanto Diácono Robert será ordenado na 
Festa de São José, Diácono Rafael recebe o Segundo Grau do 
Sacramento da Ordem sete dias depois. Os locais onde serão re-
alizadas as celebrações serão comunicados no momento opor-
tuno
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Homenagem Especial Dom José Palmeira LessaDom José Palmeira Lessa
Arcebispo Emérito de Aracaju

 Nasceu em Coruripe (AL), aos 18 de 
janeiro de 1942. Com sete anos, ao lado de sua 
família, foi morar no Rio de Janeiro. Ainda meni-
no, entrou para o seminário e, anos mais tarde, foi 
ordenado Sacerdote, em 3 de julho de 1968. Des-
tacou-se por seus trabalhos pastorais em defesa 
dos mais pobres e favelados da capital fluminense. 
Também foi Formador no Seminário Menor.
 Foi eleito Bispo Titular de Sita e Auxi-
liar de São Sebastião do Rio de Janeiro em 21 de 
junho de 1982, sendo sagrado em 24 de agosto 
de 1982 pelo Cardeal Dom Eugênio Sales. Como 
Bispo Auxiliar, manteve seu trabalho nas favelas 
do Rio, sendo referência para o povo.
 Foi transferido para a Diocese de Propriá 
(SE) aos 30 de outubro de 1987 e elevado Arce-
bispo Coadjutor de Aracaju (SE) em 6 de dezem-
bro de 1995, tomando posse em 25 de março de 
1996. Foi elevado a Arcebispo Metropolitano de 

Aracaju em 26 de agosto de 1998 e renunciou (por 
idade) em 18 de janeiro de 2017.
 

Atividades exercidas durante o episcopado
 
 Enquanto foi Bispo Auxiliar no Rio de 
Janeiro, Dom Lessa exerceu os cargos de acom-
panhante da Pastoral da Juventude do Regional 
Leste 1, de Bispo responsável pelas Pastorais da 
Família, das Domésticas, dos Trabalhadores e 
também dos Movimentos daquela Igreja Parti-
cular e ainda foi Bispo assistente dos Vicariatos 
Norte, Leopoldina e Oeste.
 Já foi o Bispo responsável pela Cáritas 
do Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e membro do Con-
selho Diretor Nacional do Movimento de Educa-
ção de Base (MEB). Exerceu a função de Vice-
-Presidente do Regional NE 3 e de Presidente do 
Sub-Regional 2 do NE 3 por dois mandatos.

PADRES RELIGIOSOS TOMAM POSSE EM PARóqUIAS 
DE JUIZ DE FORA

 O início de 2022 foi marcado por posses de padres em duas 

paróquias juiz-foranas historicamente conduzidas por congregações 

religiosas. Na Festa da Epifania do Senhor, 2 de janeiro, o Padre 

Lúcio Marcos Bento, CSsR foi empossado como novo Pároco da 

Paróquia Nossa Senhora da Glória. A Celebração Eucarística foi pre-

sidida pelo Vigário Geral da Arquidiocese, Monsenhor Luiz Carlos 

de Paula. 

 Durante a Missa, concelebrada pelo Superior dos Missioná-

rios Redentoristas nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 

de Janeiro, Padre Nelson Antônio Linhares, CSsR, pela Comunidade 

Redentorista da Glória e outros sacerdotes da Província, Padre Lúcio 

recebeu as chaves da igreja e do sacrário, além dos óleos do Crisma e 

Batismo e uma estola roxa, representando os sacramentos.

Ao final da celebração, o novo Pároco ressaltou a intensidade e do-

ação do trabalho de três anos desenvolvido pelo Padre Edson Alves 

da Costa, CSsR, grande parte em meio à pandemia da Covid-19. Ele 

ainda apontou a importância da Igreja da Glória para a história da 

Congregação Redentorista no Brasil.

 Já no dia 4 de janeiro, o Padre Willians Ferreira Silva, CEM 

foi empossado como Administrador da Paróquia Nossa Senhora Apa-

recida do Bairro Linhares. O sacerdote, pertencente à Comunidade 

Evangelizadora Magnificat (CEM), já atuava no local como Vigário 

e sucede o Padre Silas José Ribeiro, CEM, que assumiu o posto de 

superior, chamado pela Comunidade Magnificat de “Servidor Geral”. 

Em entrevista, Padre Willians resumiu a expectativa para a nova 

missão com as palavras fé e otimismo. “Penso que 2022 deve ser um 

tempo de otimismo para todos; apesar da pandemia e das dificulda-

des do tempo presente, penso que estamos vencendo, superando.” 

Ele ainda afirmou enxergar crescimento na Igreja. “Nós vemos esse 

novo ardor tanto na Igreja Universal como na nossa Igreja Particular, 

com o nosso Sínodo, com o Sínodo de Roma. A graça de Deus está 

acontecendo, nada pode parar a evangelização.”

PADRES DE JUIZ DE FORA RECEBEM HONRARIAS DE 
CÂMARAS MUNICIPAIS

 Dois padres da Arquidiocese de Juiz 
de Fora foram homenageados pelo Poder Pú-
blico no mesmo dia, 10 de dezembro. Em Juiz 
de Fora, o Administrador Paroquial da Ca-
tedral, Padre José de Anchieta Moura Lima, 
recebeu a Medalha Prefeito Tarcísio Delgado 
da Câmara Municipal. Na ocasião, foram con-
decoradas seis pessoas jurídicas e 13 pessoas 
físicas que se destacaram por ações de inclusão 
social e promoção da vida e da dignidade hu-
mana, seja em âmbito público ou privado.
 Já na Câmara Municipal de Matias 
Barbosa (MG), foi a vez de o Padre Pitágoras 
de Paula Bandeira ser homenageado. O sacer-
dote foi agraciado com a Comenda “Ordem do 
Caminho Novo”. O atual Pároco da Paróquia 
Sant’Ana, do Bairro Vila Ideal, trabalhou apro-
ximadamente oito anos na paróquia matiense 
dedicada à Nossa Senhora da Conceição, mais 
da metade do tempo de sua vida sacerdotal. 
“Como Dom Gil costuma sempre frisar, ‘quan-
do um sacerdote é homenageado, é o trabalho 
da Igreja que é reconhecido’”, afirmou.
 No início de janeiro, foi o Padre 
Ronny Moreira de Oliveira, Vigário Paroquial 
da Paróquia São Pedro, em Juiz de Fora, quem 
recebeu uma homenagem, mas na cidade de 

Santa Rita de Jacutinga (MG). Ao jovem sacer-

dote foi conferido o título de Cidadão Honorá-

rio, em reconhecimento pela contribuição aos 
relevantes serviços prestados ao município. Em 

entrevista à Rádio Catedral, além da gratidão, 

Padre Ronny destacou o carinho marcante que 

recebeu e continua recebendo do povo santa-

-ritense.

Dom Gil recebe homenagem do Rotary 

Club em Itapecerica (MG)

 Também no começo de 2022, o Arce-

bispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil 

Antônio Moreira, recebeu uma homenagem do 

Rotary Club de sua cidade natal, Itapecerica 

(MG), em Missa celebrada na Matriz de São 

Bento. 

 Foi dado a Dom Gil o título de Com-

panheiro Paul Harris, em reconhecimento à 

prestação de tangíveis e significantes serviços 

com o objetivo de fomentar a compreensão e as 
relações amistosas entre os povos do mundo. 
Esse título é considerado a maior homenagem 
prestada pela fundação internacional.


