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Uma Igreja Sempre em Missão

Congregação do Santíssimo 
Sacramento inaugura frente de 
missão na Arquidiocese de Juiz 

de Fora
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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA MARCA INÍCIO DO SEGUNDO ANO DO TRIÊNIO PREPARATÓRIO 
PARA O CENTENÁRIO DIOCESANO

Acesse através do Qr-Code todas as edições de nosso Jornal. Para isso é só acessar a câmera do seu celular e apontar para o código ao lado. Caso seu aparelho 
não consiga acesso de imediato, você deverá baixar, na loja de aplicativos do seu smarthone, um leitor de Qr-Code. Após realizar a leitura do código, você será 
direcionado para o local informado. Você precisa estar conectado à internet para ter acesso ao conteúdo. 
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consagradas é celebrada na 
Festa da Apresentação do 

Senhor
Pág. 6

Comissão Ampliada reinicia 
trabalhos sinodais
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 Recordando caminhada vocacional, Dom Dirceu de Oliveira 
Medeiros preside Missas em Juiz de Fora
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 No início de fevereiro, a Arquidiocese de Juiz de Fora recebeu uma visi-
ta muito especial: Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, Bispo eleito de Camaçari 
(BH), presidiu Missas na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora e no Seminá-
rio Arquidiocesano Santo Antônio. Dom Dirceu pertence ao Clero da Diocese 
de São João del-Rei e, portanto, à Província Eclesiástica de Juiz de Fora. Além 
disso, ele fez os cursos de Filosofia e Teologia em nosso Seminário Maior e 
seus pais são da cidade de Bias Fortes, que está em nosso território arquidioce-
sano. Dom Dirceu toma posse na diocese baiana no dia 19 de fevereiro.
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 Começou no dia 3 de fevereiro a Quinze-

na de Santa Rita de Cássia na paróquia do Bairro 

Bonfim, em Juiz de Fora. Serão quinze dias de ora-

ção e reflexão, em três horários - 7h, 15h e 19h -, 

sempre às quintas-feiras, preparando para a festa 

em honra à padroeira, celebrada no dia 22 de maio.

O tema que rege as reflexões deste ano é “O Re-

começo”. “Neste momento de reconstrução, pre-

cisamos de exemplos. Santa Rita é um exemplo 

de renascimento, de reconquistar, de voltar às ra-

ízes”, ressaltou o Administrador Paroquial, Padre 

Antônio Camilo de Paiva, em entrevista à Rádio 

Catedral FM 102,3.

Os interessados em acompanhar a Quinzena de 

Santa Rita podem adquirir o livreto com os en-

contros por R$ 4, na secretaria paroquial. Além 

da possibilidade de participar presencialmente, as 

Missas são transmitidas ao vivo pelo Facebook da 

paróquia. A Matriz da Paróquia Santa Rita de Cás-

sia fica na Rua Barão do Retiro, 388 – Bonfim.

*Com informações do site da Rádio Catedral FM 

102,3
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FALA COM SABEDORIA, ENSINA COM AMOR
Padre Antônio Camilo de Paiva 

 A Campanha da fraternidade de 2022 tratará o tema 

da educação. Educar é uma ação divina que remete a Deus 

que educa seu povo. Educar é também um ato humano. O ho-

mem tem uma profunda sede de aprender e ensinar. A Bíblia 

nos apresenta Jesus verdadeiramente homem e verdadeira-

mente Deus como o grande educador. 

 É muito importante, conforme nos convida a CNBB, 

“à luz da fé, refletir sobre a educação em nosso país, con-

victos de que ela é indispensável para a construção de um 

mundo mais justo e fraterno”. A Bíblia nos dá uma imagem 

de Cristo Mestre. Mestre que deve inspirar os professores e 

professoras em sala de aula a terem palavras e gestos que 

instruam no amor e na sabedoria. 

 A Campanha da Fraternidade se dá dentro do Tempo 

da Quaresma. A Quaresma nos propõem exercícios espiritu-

ais, que nos convidam à transformação interior, rumo à ale-

gria das festas pascais. Os domingos quaresmais são fortes 

apelos a sair de si mesmo, rumo à vida nova, marcada pelo 

sentido comunitário e pela busca por respostas de diálogo. A 

Igreja no Brasil intensifica ainda mais sua maneira de viven-

ciar a espiritualidade da Quaresma quando propõe a celebra-

ção da Campanha da Fraternidade. O objetivo é unir forças 

na construção de uma sociedade que melhor corresponda à 

mensagem do Evangelho (cf. Mc 1,15).

 Ao tratar o tema da Educação, já tendo se debruçado 

sobre essa relação por duas vezes (1982 e 1998), a Igreja quer 

ajudar a redescobrir caminhos para a reconstrução de uma 

educação para a fraternidade, para o diálogo, a descoberta da 

reciprocidade e o enriquecimento mútuo como valores. Por-

tanto, o texto bíblico proposto nos leva a um encontro fino 

com “Jesus Cristo, o grande educador”, que nos “fala com 

sabedoria e ensina com amor” (cf. Pr 31,26).  

 A Campanha da Fraternidade quer nos colocar na 

dinâmica do encontro no qual todos são educadores e educan-

dos, fazendo compreender que educar não é um ato isolado, 

mas uma prática que envolve a própria pessoa, a família, a 

escola, a Igreja e toda a sociedade. Na linguagem de nossos 

ancestrais africanos, “é preciso uma aldeia para educar uma 

criança”. 

Bons exercícios quaresmais!

COMEÇA ANO LETIVO NO SEMINÁRIO SANTO ANTÔNIO

 No último dia 4 de fevereiro, os semina-

ristas foram acolhidos no Seminário Arquidioce-

sano Santo Antônio para o início de mais um ano 

letivo. O momento foi marcado por Santa Missa, 

presidida pelo Reitor, Monsenhor Luiz Carlos de 

Paula, e concelebrada por sacerdotes formadores.

 Em 2022, serão 12 jovens cursando Teo-

logia e 11, Filosofia. Os estudos serão realizados 

de forma presencial, com algumas matérias sen-

do realizadas on-line, conforme determinação do 

Ministério da Educação. “Estamos iniciando o ano 

com reuniões, com momentos de celebração e de 

orientação sobre a vida no Seminário neste ano de 

2022, dentro da pandemia que estamos vivendo, 

tendo todos os cuidados necessários. Queremos 

agradecer a Deus pelo ‘sim’ dos nossos queridos 

jovens e pedir que suscite mais vocações pois a 

messe é grande e poucos são os operários”, apon-

tou Monsenhor Luiz Carlos.

PARÓQUIA DE JUIZ DE FORA INICIA QUINZENA DE SANTA RITA
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

RUMO AO CENTENÁRIO DIOCESANO

 Iniciamos, no último dia 1º de 
fevereiro, durante Santa Missa na Cate-
dral Metropolitana, o segundo ano pre-
paratório para a celebração dos cem anos 
da nossa Diocese. Se Deus quiser, no dia 
1º de fevereiro de 2024, nós estaremos 
celebrando esta grande festa de ação de 
graças. 
 No ano passado nós fomos 
guiados e inspirados pela figura de São 
José, porque era Ano Josefino instituí-
do pelo Papa Francisco, e nós tivemos 
oportunidades de fazer muitas lives, en-
contros, reflexões, celebrações, sempre 
olhando a figura do pai legal de Jesus 
como um mediador, como um símbo-
lo do amor de Deus para conosco, para 

com a humanidade. Nós descobrimos em 
São José uma fé extraordinária. Nós não 
temos nenhuma palavra dele na Bíblia, 
mas a sua pessoa e tudo aquilo que a Bí-
blia diz a seu respeito são uma pregação 
eloquente. 
 No momento em que inicia-
mos o segundo ano do triênio, invoca-
mos Santo Antônio de Pádua, o nosso 
querido padroeiro, padroeiro da cidade 
de Juiz de Fora, do nosso Seminário, 
da Catedral, da nossa Arquidiocese. Ele 
vai nos guiar pelo seu exemplo, pela sua 
pregação; ele, que é chamado de Doutor 
do Evangelho e foi o primeiro teólogo da 
ordem dos franciscanos, vai nos guiar. 
Nós queremos ter os olhos voltados, este 

ano, para a sua figura, para que ele possa 
despertar em nosso coração sempre uma 
fé mais profunda, um amor mais intenso, 
uma consciência de Igreja mais viva em 
cada mente, em cada comunidade, em 
toda a nossa Igreja Particular.
 Convoquei os padres e diáconos 
para que durante todo este ano tivessem 
o cuidado de se referirem a Santo Antô-
nio nas pregações, nas homilias, nas reu-
niões, e que cada igreja tivesse uma ima-
gem ou um pequeno altar para o santo, 
com a frase “Santo Antônio, sede nosso 
guia sinodal rumo à celebração dos cem 
anos da nossa Igreja diocesana”. Nós 
estamos na caminhada sinodal, nosso sí-
nodo segue vivamente com o lema ‘Pro-

clamai o evangelho pelas ruas e sobre os 
telhados’. Santo Antônio é, para nós, um 
modelo de missionário, que ajuda a nos-
sa Arquidiocese a desempenhar a missão 
de ser aquela que leva Jesus para todos e 
traz todos para Jesus.
 Neste momento arquidiocesa-
no de caminhada para a celebração dos 
cem anos, peçamos a Nosso Senhor que 
aumente em nosso coração o dom da 
fé. Peçamos também a misericórdia, a 
bondade; a bondade que Deus tem para 
conosco tenhamos também para com 
todos. Formamos na Arquidiocese uma 
grande família e assim queremos cami-
nhar rumo à festa que estamos preparan-
do.

RECORDANDO CAMINHADA VOCACIONAL, DOM DIRCEU DE OLIVEIRA MEDEIROS 
PRESIDE MISSAS EM JUIZ DE FORA

 Na noite do dia 6 de fevereiro, 
Dom Dirceu de Oliveira Medeiros presi-
diu Santa Missa na Catedral Metropolita-
na. O Bispo eleito de Camaçari (BA), que 
pertence ao Clero da Diocese de São João 
del-Rei e, portanto, à Província Eclesiás-
tica de Juiz de Fora, foi convidado pelo 
Arcebispo e Metropolita, Dom Gil Antô-
nio Moreira, que concelebrou a Eucaris-
tia.
 Também estiveram presentes o 
Vigário Geral, Monsenhor Luiz Carlos 
de Paula, o Administrador Paroquial, 
Padre José de Anchieta Moura Lima, e 
os diáconos João Roberto da Silva e An-
tônio Valentino, que serviram ao Altar. 
Familiares de Dom Dirceu que residem 
em Juiz de Fora acompanharam a Missa 
presencialmente.
 No início da celebração, o Ar-
cebispo de Juiz de Fora fez uma sau-
dação ao Bispo de Camaçari, que cur-
sou Filosofia e Teologia no Seminário 
Arquidiocesano Santo Antônio. “Quis 
a providência de Deus que você viesse 
celebrar a sua primeira missa episcopal 
nesta Catedral justamente no 5º Domin-
go do Tempo Comum, Ano C, quando o 
Evangelho de São Lucas traz o seu lema 
episcopal – ‘Por tua palavra lançarei as 
redes’. Para nós, esta feliz coincidência 
muito significa, pois nos privilegia, dado 
que o seu lema é pronunciado na liturgia 
pela primeira vez depois que você foi 
eleito bispo pelo amado Papa Francis-
co. Nesta Catedral, centro da Província 
Eclesiástica da qual faz parte a sua ori-
ginária Igreja Particular, a estimadíssima 
Diocese de São João del-Rei, você teve 
oportunidade de celebrar tantas vezes; já 
na época de sua formação seminarística a 
frequentava, quando foi aluno do nosso 

Seminário”, recordou. 
 Dom Gil se aprofundou ao fa-
lar sobre o lema episcopal escolhido por 
Dom Dirceu. “O seu lema é expressão de 
sua total confiança e seu imenso amor a 
Cristo, assemelhando o seu coração ao de 
Pedro, que pela primeira vez pronunciou 
estas palavras proféticas. Este será o mo-
tivo diário de sua vida episcopal, como 
é também o motivo principal de toda a 
Igreja. É na confiança total e ilimitada na 
palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo que 
a Igreja age, seja nas horas alegres, seja 
nas horas difíceis, nos desafios que às ve-
zes tem que enfrentar. A rede de Cristo 
vem sendo diuturnamente lançada nos 
mares da história e agora você, caro Dom 
Dirceu, de forma muito especial, faz par-
te dos pescadores de pessoas humanas 
para Deus.” 
 Dom Gil e Dom Dirceu estabe-
leceram uma forte amizade no período 
em que a diocese são-joanense ficou va-
cante - entre o falecimento de Dom Cé-
lio de Oliveira Goulart, em 19 de janeiro 
de 2018, e a posse de Dom José Eudes 
Campos do Nascimento, em 2 de feverei-
ro de 2019. Neste período, o então Padre 
Dirceu, que era Vigário Geral, exerceu a 
função de Administrador Diocesano. “A 
amizade com Dom Gil foi se consolidan-
do ao longo do tempo, sobretudo no pe-
ríodo de vacância da nossa diocese, em 
que ele se mostrou muito solícito, com 
um espírito de paternidade nos ajudan-
do muito, dentro das suas possibilidades, 
naquele momento difícil”, contou Dom 
Dirceu. “Quantas vezes eu estive aqui, 
em momentos fortes, nesta Catedral, par-
ticipando de celebrações. Então este é o 
momento de revisitar a história, revisitar 
um lugar significativo para a minha vo-

cação”, revelou o bispo, cujos pais nasce-
ram em Bias Fortes (MG), município que 
fica no território da Arquidiocese de Juiz 
de Fora.  
 A posse de Dom Dirceu de Oli-
veira Medeiros na Diocese de Camaçari 
(BA) está marcada para o dia 19 de feve-
reiro.

MISSA NO SEMINÁRIO SANTO 
ANTÔNIO

 Já na manhã dessa segunda-
-feira (7), foi a vez de a capela do Se-
minário Arquidiocesano Santo Antônio 
sediar Celebração Eucarística presidida 
por Dom Dirceu. A casa de formação foi 
frequentada por ele entre os anos de 1995 
e 2001, quando cursou Filosofia e Teolo-
gia. 
 A Missa foi concelebrada por 
Dom Gil Antônio Moreira, por Dom 
Eduardo Benes de Sales Rodrigues - que 
foi professor de Dom Dirceu -, além do 
Reitor do Seminário, Monsenhor Luiz 
Carlos de Paula, do Vice-Reitor, Padre 
Antônio Camilo de Paiva, e outros sa-
cerdotes formadores. O Padre Javé Do-
mingos, Reitor do Seminário São Tiago, 
da Diocese de São João del-Rei, também 
concelebrou.
 Para Dom Dirceu, visitar o Se-
minário significa revisitar as suas memó-
rias. “O episcopado é o coroamento de 
toda uma trajetória, todo um itinerário 
que eu fiz. E nesse itinerário cada etapa 
é importante. Desde a vida familiar, onde 
nossos pais plantam em nós a semente 
da fé, passando também pela formação 
seminarística, um período muito rico, de 
convivência, de alargar os horizontes, de 
aprofundar na Teologia, na Filosofia, na 

convivência fraterna, de crescer na vida 
espiritual, de conhecer a riqueza da nossa 
Igreja.”
 O Arcebispo de Juiz de Fora, 
Dom Gil, recordou que do Seminário 
Santo Antônio já formou diversos bispos 
para a Igreja do Brasil. “Deus tem colhi-
do muitos frutos nesta casa. Dom Corrêa, 
Dom Altivo, Dom Walmor, Dom Eduar-
do, Dom João Justino, Dom José Moreira 
e agora Dom Dirceu. Todos ex-alunos. 
Queremos agradecer a Deus pela escolha 
de Dom Dirceu e também agradecer por 
nosso Seminário Arquidiocesano Santo 
Antônio fornecer tantos bispos à Igreja.”
 Dom Eduardo Benes, que tam-
bém é natural de Bias Fortes (MG), re-
velou uma relação muito próxima com 
Dom Dirceu, além das salas de aula. 
“Seus avós, Sr. Alfredo e a Dona Rita, 
são padrinhos da minha irmã mais nova. 
O meu bisavô é trisavô de Dom Dirceu. A 
sua bisavó era irmã da minha avó; em ci-
dade pequena todo mundo é parente. En-
tão me alegro muito, Bias Fortes se sente 
muito honrada. É com muita alegria que 
dou esse testemunho, desejando a Dom 
Dirceu felicidades, sucesso pastoral se-
gundo o pensamento de Deus na força e 
na luz do Espírito Santo.”
 O reitor do Seminário, Monse-
nhor Luiz Carlos, também falou sobre 
a presença de Dom Dirceu. “Um dia o 
Seminário o acolheu como jovem voca-
cionado e hoje o acolhe como bispo da 
Igreja. Para nós é causa de muita alegria. 
Nós agradecemos pela vocação e missão 
de Dom Dirceu e pedimos a Deus que o 
abençoe como bispo de Camaçari, que o 
ilumine, proteja-o hoje e sempre para que 
ele possa exercer um pastoreio bonito 
junto àquele povo baiano.”
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DIOCESE DE ÓBIDOS (PA) CELEBRA 10 ANOS DE ELEVAÇÃO

 No dia 21 de janeiro, a Diocese 
de Óbidos (PA), Igreja-Irmã da Arquidio-
cese de Juiz de Fora, completou dez anos 
de elevação. Para celebrar a data, a Cate-
dral de Sant’Ana sediou Missa de Ação de 
Graças que foi presidida pelo Bispo Dio-
cesano, Dom Bernardo Johannes Bahl-
mann, OFM. 

História

 Até o ano de 1957, a vasta zona 
fisiográfica do Baixo Amazonas, no Esta-
do do Pará, formava uma única circuns-
crição eclesiástica – a Prelazia de Santa-
rém, cuja área era superior ao território de 
Alemanha e Portugal juntos. Essa imen-
sidão territorial com escassa densidade 

demográfica constituía sério obstáculo ao 
próprio desenvolvimento da Igreja. Urgia 
dividir tão vasta área para melhor favore-
cer o progresso religioso de seu povo.
 Compenetrado dessa necessi-
dade, Dom Lombardi, à época Núncio 
Apostólico do Brasil, dirigiu à Santa Sé 
o pedido de criação de uma nova Prela-
zia para a região. Ouvindo-se o parecer de 
Dom Floriano Loewenau, OFM, até então 
bispo prelado de Santarém, e dos encar-
regados dos Negócios Consistoriais, a 
questão foi resolvida e, em abril de 1957, 
por meio da Bula “Cum sit animorum”, o 
Papa Pio XII criou a Prelazia de Óbidos, 
desmembrada do território da então Pre-
lazia de Santarém. A nova circunscrição 
eclesiástica foi confiada aos cuidados dos 

franciscanos da Província de Santo Antô-
nio, com sede em Recife, que desde 1912 
já atuavam na região.
 A Prelazia de Óbidos foi consti-
tuída pelos municípios de Alenquer, Faro, 
Juruti, Oriximiná e Óbidos (os municípios 
de Curuá e Terra Santa foram criados pos-
teriormente), em cujo território estavam 
instaladas as Paróquias de Santo Antônio 
de Pádua (Alenquer), São João Batista 
(Faro), Nossa Senhora da Saúde (Juru-
ti), Santo Antônio de Pádua (Oriximiná) 
e Sant’Ana (Óbidos), coincidindo, assim, 
os limites dos municípios com os limites 
paroquiais.
 A 2 de fevereiro de 1958, reali-
zou-se solenemente a instalação da Prela-
zia e a posse do primeiro bispo prelado, o 

frade menor de origem alemã, Dom Frei 
Floriano Loewenau, OFM.

Elevação à Diocese de Óbidos

 No dia 9 de novembro de 2011, 
o Papa Bento XVI anunciou a elevação 
da Prelazia de Óbidos para a categoria de 
Diocese e ao mesmo tempo nomeou o pri-
meiro bispo, Dom Frei Bernardo Johan-
nes Bahlmann, OFM, que permanece até 
hoje na função.
 No dia 21 de janeiro de 2012, foi 
oficializada a elevação por Dom Lorenzo 
Baldisseri, Núncio Apostólico. Na mes-
ma solenidade, Dom Bernardo Johannes 
Bahlmann foi empossado.

*Com informações do site da Diocese de 
Óbidos

TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM, DEDICADO À 
PALAVRA DE DEUS, É CELEBRADO NA CATEDRAL

 “Ouçamos sempre com amor e aten-
ção a Palavra do Senhor”, destacou o Arcebis-
po Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, 
durante celebração no Terceiro Domingo do 
Tempo Comum, 23 de janeiro, na Catedral de 
Juiz de Fora. 
 Nesta data, em todo o mundo, é cele-
brado também o Domingo da Palavra de Deus. 
No Brasil, a comemoração foi transferida para 
setembro, juntamente com a celebração do Dia 
da Bíblia, próximo a data em que é lembrado 
São Jerônimo, o responsável pela tradução dos 
textos bíblicos para o latim.
 Dom Gil falou sobre a data e a liturgia 
do dia, voltada para a importância da Palavra 
de Deus. “O centro da Liturgia de hoje é a Pa-
lavra, e o Papa Francisco em 2019 chamou este 
de Domingo da Palavra, como se assistíssemos 
Jesus entrar na Sinagoga e proclamar a sua 
missão. Ele anuncia um ano novo de graça, um 
ano favorável.”
 Sobre as leituras da Missa, o Arcebis-
po esclareceu que “também na leitura do livro 

de Esdras, durante toda a manhã, a Palavra de 
Deus foi acolhida pelo povo com emoção e até 
com choro. Depois, na segunda leitura, a Carta 
de São Paulo aos Coríntios mostra que a co-
munidade recebe a Palavra, mas são membros 
diferentes e, por isso, a Palavra possibilita a 
harmonia da comunidade.”
 Ainda segundo o pastor, neste ano 
será refletido o Evangelho de São Lucas. “É 
maravilhoso meditar neste Terceiro Domin-
go do Tempo Comum um texto litúrgico que 
ilumina o ano inteiro. Também São Lucas, no 
Evangelho de hoje, propõe o seu prólogo com 
tantos detalhes que nos ensinam justamente o 
que é um Evangelho, como é pregado e como 
foram escritos os Evangelhos. Deus nos ilu-
mine sempre com a sua Palavra nesta nossa 
caminhada sinodal da Arquidiocese de Juiz de 
Fora.”

*Com informações do site da Catedral Metro-

politana

PADRES ELILIO E SAMUEL SÃO APRESENTA-
DOS EM PARÓQUIAS

 Dois padres darão início 
a novos trabalhos em paróquias 
da Arquidiocese de Juiz de Fora. 
Enquanto o Padre Samuel Carlos 
Moreira será empossado Pároco da 
Quase-Paróquia Santo Antônio de 
Pádua, o Padre Elilio de Faria Ma-
tos Júnior será apresentado como 
Vigário Paroquial da Catedral Me-
tropolitana.
 Os ritos serão realizados 
dentro de Celebrações Eucarís-
ticas. Na comunidade de Santo 
Antônio do Rio Grande, Distrito 

de Bocaina de Minas (MG), Padre 
Samuel tomará posse em 13 de 
fevereiro, em Eucaristia presidida 
pelo Vigário Forâneo da Forania 
Bom Jesus, Padre Márcio Aurélio 
Neves. 
 Já a apresentação de Pa-
dre Elilio ocorrerá no dia 20, na 
Missa das 10h, na Catedral de Juiz 
de Fora. A celebração será presidi-
da pelo Vigário Geral da Arquidio-
cese, Monsenhor Luiz Carlos de 
Paula.
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CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO INAUGURA FRENTE DE MISSÃO 
NA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA

 No dia 22 de janeiro, a Arqui-
diocese de Juiz de Fora acolheu mais 
uma comunidade religiosa em seu terri-
tório: a Congregação do Santíssimo Sa-
cramento. Os padres ficarão instalados 
no Cenáculo São João Evangelista, onde 
trabalharão em conjunto com as Servas 
do Santíssimo Sacramento. As irmãs es-
tão presentes em nossa Igreja Particular 
há 72 anos.
 O Cenáculo sediou a Missa que 
marcou a abertura da missão sacramenti-
na. A Celebração foi presidida pelo Arce-
bispo Metropolitano, Dom Gil Antônio 
Moreira, e concelebrada pelo Superior 
da Província Nossa Senhora de Guada-
lupe, Padre Marcelo Carlos Silva, SSS; 
pelo Padre José Elissandro Santos de 
Santana, SSS, que será o Capelão; pelo 
Padre Jesus Mateus Silva, SSS, que auxi-
liará nos trabalhos pastorais; pelo Padre 
José de Anchieta Moura Lima, Adminis-
trador da Catedral Metropolitana (paró-
quia à qual pertence o Cenáculo); pelo 

Padre Vanderlei Santos de Sousa, CSsR, 
Secretário do II Sínodo Arquidiocesano; 
pelo Padre Jorge Luís Duarte, que repre-
sentou o Seminário Santo Antônio; e por 
dois sacerdotes sacramentinos. O Diáco-
no Celso Aparecido Rodrigues de Melo 
serviu ao Altar.
 Além de encarregar-se do tem-
plo localizado na região central de Juiz 
de Fora, assumindo a responsabilidade 
de promover atividades pastorais e espi-
rituais junto aos fiéis que ali frequentam, 
a frente de missão contempla a abertura 
da casa de formação do Pré-Noviciado 
Nossa Senhora do Santíssimo Sacra-
mento, voltada aos jovens aspirantes e 
postulantes que começam a caminhada 
na congregação. Eles estudarão no Se-
minário Arquidiocesano, onde cursarão 
Filosofia. 
 “É um momento muito impor-
tante para a história da Arquidiocese de 
Juiz de Fora a chegada dos Padres Sa-
cramentinos. Isso representa uma força 

nova, seja na pastoral arquidiocesana, 
seja na devoção Eucarística do nosso 
povo. Agradeço a Deus e à Congregação 
dos Sacramentinos por ter escolhido a 
nossa Arquidiocese para fazer a forma-
ção dos seus futuros padres”, ressaltou 
Dom Gil. 
 O Superior Provincial, Padre 
Marcelo, apontou que a nova missão 
representa esperança e alegria. “Nós 
queremos chegar para realçar essa pé-
rola que é a vida da Eucaristia, mistério 
celebrado e mistério contemplado. Para 
nós, é uma alegria muito grande nos 
unirmos às Servas do Santíssimo Sacra-
mento, nosso ramo feminino, para juntos 
potencializarmos ainda mais o que neste 
Cenáculo já é vivido.” 
 “É uma satisfação muito grande 
estar assumindo junto com os religiosos 
sacramentinos esse novo momento, jun-
to também com as Servas do Santíssimo 
Sacramento. Depois de 70 anos das irmãs 
aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora, 

nós chegamos para somar nessa missão 
eymardiana. Nosso trabalho é este: fazer 
com que as pessoas Cenáculo possam 
perceber cada vez mais o amor de Deus 
por elas, estando conosco, partilhando 
da nossa espiritualidade, da fraternidade, 
da oração e do serviço aos mais neces-
sitados”, completou Padre Elissandro. 
Durante a celebração do sábado, o pres-
bítero e o Padre Jésus Mateus foram em-
possados pelo Arcebispo de Juiz de Fora 
como os novos responsáveis pela Cape-
lania São João Evangelista. O rito acon-
teceu após a homilia de Dom Gil, com a 
renovação das promessas sacerdotais, a 
profissão de fé e o juramente de fidelida-
de pelos religiosos.
 Com a organização do espaço 
da comunidade caminhando para o final, 
os padres sacramentinos organizarão 
novos horários de celebrações, além de 
atendimentos de confissões, para atender 
à comunidade do entorno do Cenáculo. 

 Na tarde do dia 9 de feverei-
ro, a Comissão Ampliada do II Sínodo 
Arquidiocesano reuniu-se pela primeira 
vez em 2022. O encontro foi realizado 
de forma presencial no Auditório Mater 
Ecclesiae, no prédio da Cúria Metropoli-
tana, e foi presidida pelo Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. 
Sacerdotes e leigos participaram da reu-
nião.
 O pastor recordou que a cami-
nhada sinodal deste ano será ainda mais 
marcante devido aos trabalhos tendo em 
vista o Sínodo dos Bispos, previsto para 
outubro de 2023. Outra novidade será 

a inclusão das chamadas paróquias do 
interior, que já começaram a responder 
aos questionários com questões socior-
religiosas. “O nosso sínodo tinha a aspi-
ração de atingir dois mundos: o mundo 
puramente urbano, que é o da cidade de 
Juiz de Fora, com suas 600 mil pessoas, 
e, no segundo momento, seria o interior. 
Este momento chegou, então nós vamos 
então integrar muito mais as paróquias 
das circunvizinhanças”, apontou Dom 
Gil.
 O Secretário do II Sínodo, Pa-
dre Vanderlei Santos de Sousa, CSsR, 
explica o teor das questões enviadas. “O 

questionário visa a levantarmos um per-
fil da realidade da Igreja, tomando como 
ponto de partida a proposta do Sínodo, 
que é evangelizar pelas ruas e sobre os 
telhados. Como a Igreja está fazendo 
essa evangelização acontecer e como 
essa evangelização está desenvolvendo 
uma consciência cristã na sociedade de 
um modo geral. São várias questões: lo-
calização, população, dinâmica pastoral, 
ausências/necessidades pastorais e como 
pastorais, grupos, movimentos estão rea-
lizando seu trabalho.”
 Para 2022, além das reuniões 
mensais da Comissão Ampliada, estão 

previstas lives organizadas pelas fora-
nias e o retiro para os missionários si-
nodais, estando este programado para o 
mês de maio. Já a celebração de encerra-
mento da segunda fase do II Sínodo está 
marcada para o dia 20 de novembro.

COMISSÃO AMPLIADA REINICIA TRABALHOS SINODAIS
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VIDA DE CONSAGRADOS E CONSAGRADAS É CELEBRADA NA FESTA 
DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR

 A Catedral de Juiz de Fora rece-
beu, no dia 2 de fevereiro, representantes 
de congregações religiosas e novas co-
munidades para a Missa em recordação 
ao 26º Dia Mundial da Vida Consagrada. 
A Eucaristia foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Gil Antônio Morei-
ra, e concelebrada por padres religiosos, 
além do Vigário Paroquial, Padre Luiz 
Carlos Vitório.
 Como acontece tradicionalmen-
te no Dia da Apresentação do Senhor, 
quando também é lembrada a devoção à 
Nossa Senhora das Candeias, da Luz, da 
Purificação ou da Candelária, a Celebra-
ção Eucarística começou com a bênção 
das velas, na porta principal da igreja, e 
seguiu com uma pequena procissão até 
o altar. Dom Gil explicou o motivo de a 
vida consagrada ser celebrada neste dia, 
por iniciativa do Papa Paulo VI, hoje san-
to. “Aquela consagração que o próprio 
Filho de Deus quis participar continua 
na Igreja, através da consagração de vida 
dos nossos religiosos e religiosas”, afir-
mou.

 O Arcebispo ainda ressaltou a 
importância dos consagrados em nossa 
Igreja Particular. “A presença dos religio-
sos é uma grande força em nossa Arqui-
diocese no sentido da evangelização, da 
Pastoral, do Sínodo; trabalham muito e 
trabalham bem, sejam os homens, sejam 
as mulheres. Mas eles representam muito 
mais por aquilo que são, o testemunho de 
vida consagrada, totalmente dedicada a 
Deus.”
 De acordo com o Coordenador 
do Núcleo de Juiz de Fora da Confe-
rência dos Religiosos do Brasil (CRB), 
Frei Carlos Roberto de Oliveira Charles, 
OFMConv., “a Festa da Luz lembra que 
a vida religiosa consagrada é uma refra-
ção da luz que é Jesus, o Ressuscitado 
que ilumina a nossa vida, que nos traz o 
evangelho, nos faz construir o Reino de 
Deus. Por isso, os religiosos e religiosas 
são chamados a ser, no mundo, esta luz 
que ilumina o mundo a partir da vivência 
do evangelho, da vida comunitária em 
fraternidade.”
 O frade franciscano ainda falou 

da variedade de carismas presentes na 
Arquidiocese de Juiz de Fora. “Como diz 
o Papa Francisco, onde estão os consa-
grados, há alegria. A gente vê a alegria 
manifesta também na nossa Arquidioce-
se pela diversidade de carismas, de gru-
pos, de comunidades que estão a serviço 
da evangelização através do testemunho 
- seja nos hospitais, nas escolas, nas pa-
róquias, nos serviços às pessoas em situ-
ação de rua; todas essas pessoas estão, de 
fato, sinalizando o Reino de Deus na sua 
diversidade”, afirmou. 
 O Superior Provincial dos Re-
dentoristas, Padre Nelson Antônio Li-
nhares de Souza, CSsR, apontou que a 
consagração que religiosos e religiosas 
fazem diante de Deus vem através dos 
votos de pobreza, castidade e obediência. 
“Esses votos são apenas meios da grande 
consagração, ou seja, da entrega da vida 
do religioso e da religiosa para Deus. É 
próprio do religioso a vida em comum, a 
vida de oração e também o contato com o 
povo, além das irmãs e também dos mon-
ges contemplativos, que têm uma vida 

mais interna, mais enclausurada.” O sa-
cerdote ainda fez um relato de sua expe-
riência. “Eu sou missionário redentorista 
há 34 anos, e como redentorista eu sou 
chamado a anunciar o Redentor, o Sal-
vador, o Libertador. Isso me deixa muito 
feliz e me realiza como pessoa. Então, 
celebrar o Dia Mundial da Vida Religiosa 
significa renovar a minha consagração a 
Deus.”
 Vale a pena destacar que a vida 
consagrada também contempla os leigos 
que fazem parte de institutos religiosos, 
contemplativos, seculares, entre outros. 
É o que explica Frei Carlos Charles. 
“Existe a vida religiosa tradicional, que é 
feita pelos conselhos evangélicos, e, ago-
ra, como o Espírito suscita entre nós no-
vos rumos, nós temos acolhido na Igreja 
as novas comunidades de vida e missão, 
que são compostas de leigos que estão 
inseridos no mundo, mas têm essa con-
sagração pessoal e comunitária. É o novo 
rosto, o novo formato da vida religiosa”, 
finalizou.

PADRE ANCHIETA E DIÁCONO ÁLVARO FAZEM VISITA MISSIONÁRIA À DIOCESE DE ÓBIDOS (PA)

 

 Entre os dias 9 e 18 de feverei-

ro, o Padre José de Anchieta Moura Lima 

e o Diácono Álvaro Shwenck Spindula 

fizeram visita missionária à Diocese de 

Óbidos (PA), Igreja-Irmã da Arquidiocese 

de Juiz de Fora. Naquela Igreja Particular, 

eles participaram do Conselho Diocesano 

de Pastoral, de Ordenação Diaconal e vi-

sitaram duas Fazendas da Esperança.

 A primeira parada da viagem foi 

a cidade de Juruti, onde Padre Anchie-

ta trabalhou por mais de três anos, entre 

2008 e 2011, na Paróquia Nossa Senhora 

da Saúde. “Revisitar a paróquia depois 

de dez anos que eu saí é motivo de muita 

alegria, porque é uma forma de gratidão 

a Deus, gratidão à Arquidiocese de Juiz 

de Fora, que me enviou através de Dom 

Eurico, depois a Dom Gil, que me confir-

mou. Sempre tenho que agradecer muito 

a Deus, porque pude abrir um caminho 

missionário para o projeto Igrejas-Irmãs 

que já está consolidado há 13 anos aqui na 

região”, contou o atual Administrador da 

Catedral Metropolitana.

 A dupla juiz-forana ainda visi-

tou a Paróquia São Martinho de Lima, 

que é de responsabilidade da Arquidioce-

se de Juiz de Fora e está sob os cuidados 

do Padre Leonardo Loures. “Essa visita 

nos ajuda a estreitar mais os laços com a 

Igreja-Irmã. Penso que dentro do espíri-

to sinodal isso é muito importante, uma 

Igreja que procura ser escuta, ser diálo-

go”, afirmou Padre Anchieta. “Rezemos 

uns pelos outros para que cresça cada vez 

mais em nós essa alegria da missão. Cris-

to é missão, a Igreja é missão, todos nós 

somos chamados a ser missionários. Des-

de o batismo nós temos que crescer nessa 

consciência”, finalizou. 
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Papa Francisco:
XXVI DIA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA

 Dois anciãos, Simeão e Ana, 
aguardam no templo o cumprimento da 
promessa que Deus fez ao seu povo: a 
vinda do Messias. Mas a sua espera não 
é passiva; está cheia de movimento. Si-
gamos, pois, os movimentos de Simeão: 
em primeiro lugar, é movido pelo Espí-
rito, depois vê no Menino a salvação e, 
finalmente, acolhe-O nos braços (cf. Lc 2, 
26-28). Partindo simplesmente destas três 
ações, deixemo-nos interpelar por algu-
mas perguntas importantes para nós, em 
particular para a vida consagrada.
 A primeira é esta: O que é que 
nos faz mover? Simeão vai ao templo 
«movido pelo Espírito» (2, 27). O Espí-
rito Santo é o ator principal da cena: faz 
arder no coração de Simeão o desejo de 
Deus, reaviva no seu íntimo a expectati-
va, impele os seus passos para o templo e 
torna os seus olhos capazes de reconhecer 
o Messias no pobre bebê que ali aparece. 
Isto é o que faz o Espírito Santo: torna-
-nos capazes de vislumbrar a presença de 
Deus e a sua obra, não nas grandes coisas, 
nas exterioridades vistosas, nas exibições 
de força, mas na pequenez e na fragilida-
de. Pensemos na cruz: também lá nos apa-
rece a pequenez, a fragilidade, até mesmo 
um drama. Mas lá está a força de Deus. 
A expressão «movido pelo Espírito» faz 
pensar naquilo que a espiritualidade de-
signa por «moções espirituais»: motos da 
alma, que sentimos dentro de nós e que 

somos chamados a auscultar para discer-
nir se provêm do Espírito Santo ou doutra 
realidade. É preciso estarmos atentos às 
moções interiores do Espírito.
 Nesta linha, perguntemo-nos: 
Deixamo-nos mover principalmente pelo 
Espírito Santo ou pelo espírito do mundo? 
É uma interrogação com que devemos 
confrontar-nos todos nós, especialmente 
os consagrados. Enquanto o Espírito leva 
a reconhecer Deus na pequenez e fragili-
dade duma criança, nós às vezes corremos 
o risco de pensar na nossa consagração 
em termos de resultados, metas, sucesso: 
movemo-nos à procura de espaços, de vi-
sibilidade, de números: é uma tentação. 
Ao passo que o Espírito não pede isto; 
deseja que cultivemos a fidelidade diária, 
dóceis às pequenas coisas que nos foram 
confiadas.
 Podemos perguntar-nos, irmãos 
e irmãs: O que é que move os nossos dias? 
Que amor nos impele a seguir em fren-
te: o Espírito Santo ou a paixão do mo-
mento, isto é, uma coisa qualquer? Como 
nos movemos na Igreja e na sociedade? 
Às vezes, mesmo por trás da aparência de 
boas obras, podem ocultar-se a traça do 
narcisismo ou o frenesi do protagonismo. 
Noutros casos, embora realizando muitas 
coisas, as nossas comunidades religiosas 
parecem ser movidas mais pela repetição 
mecânica – fazer as coisas por hábito, 
apenas para fazê-las – do que pelo entu-

siasmo de aderir ao Espírito Santo. Far-
-nos-á bem, a todos nós, verificar hoje as 
nossas motivações interiores, discirnamos 
as moções espirituais, porque a renovação 
da vida consagrada passa primariamente 
por aqui.
 Uma segunda pergunta: O que 
veem os nossos olhos? Simeão, movido 
pelo Espírito, vê e reconhece Cristo. E 
reza dizendo: «Meus olhos viram a Salva-
ção» (2, 30). Eis o grande milagre da fé: 
abre os olhos, transforma o olhar, muda 
a perspectiva. Como sabemos através de 
muitos encontros de Jesus nos Evange-
lhos, a fé nasce do olhar compassivo com 
que Deus nos vê, dissolvendo as durezas 
do nosso coração, curando as suas feridas, 
dando-nos olhos novos para nos vermos 
a nós mesmos e ao mundo: olhos novos 
sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre 
todas as situações que vivemos, mesmo 
as mais dolorosas. Não se trata de um 
olhar ingênuo, mas é sapiencial; o olhar 
ingênuo foge da realidade ou finge não 
ver os problemas; ao contrário, trata-se de 
olhos que sabem «ver dentro» e «ver mais 
além»; que não se detêm nas aparências, 
mas sabem entrar também nas brechas da 
fragilidade e dos fracassos para vislum-
brar a presença de Deus.
 Os olhos envelhecidos de Si-
meão, embora cansados pelos anos, veem 
o Senhor, veem a salvação. E nós? Cada 
qual pode interrogar-se: que veem os 

nossos olhos? Que visão temos da vida 
consagrada? Muitas vezes o mundo vê-a 
como um «desperdício»: «Mas vê tu! 
Aquele rapaz tão promissor Sempre se la-
mentam de alguma coisa: do superior, da 
superiora, dos irmãos, da comunidade, da 
cozinha... Se não têm de que lamentar-se, 
não vivem. Mas nós devemos abraçar Je-
sus em adoração e pedir olhos que saibam 
ver o bem e ver os caminhos de Deus. Se 
acolhermos Cristo de braços abertos, aco-
lheremos também os outros com confian-
ça e humildade. Então não se exacerbam 
os conflitos, as distâncias não se alongam 
e extingue-se a tentação de abusar e fe-
rir a dignidade de alguma irmã ou irmão. 
Abramos os braços, a Cristo e aos irmãos! 
Lá está Jesus.
 Caríssimos, caríssimas, renove-
mos hoje com entusiasmo a nossa con-
sagração! Perguntemo-nos quais são as 
motivações que movem o nosso coração e 
o nosso agir, qual é a visão renovada que 
somos chamados a cultivar e, sobretudo, 
tomemos Jesus nos braços. Mesmo que 
experimentemos fadiga e cansaço – isto 
acontece! Até desilusões acontecem – fa-
çamos como Simeão e Ana que esperam 
com paciência na fidelidade do Senhor e 
não se deixam roubar a alegria do encon-
tro. Encaminhemo-nos para a alegria do 
encontro. Isto é bom! Coloquemo-Lo no 
centro e continuemos para diante com ale-
gria. Assim seja!

“NÓS FAZEMOS UMA VIDA RELIGIOSA QUE É CONFIRMADA PELOS PRINCÍPIOS DA RAZÃO”, 
DIZ ARCEBISPO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA

 No dia 11 de fevereiro, chegou 
ao fim a Semana Pedagógica que abriu 
o ano letivo no Centro Universitário 
UniAcademia. Diversas atividades on-
-line foram oferecidas para os estudantes 
de todos os cursos, entre eles, Filosofia e 
Teologia. Os seminaristas do Seminário 
Arquidiocesano Santo Antônio tiveram a 
possibilidade de participar da programa-

ção, encerrada com uma mesa-redonda 
com o tema “Compartilhando experiên-
cias: alunos e ex-alunos em uma roda de 
conversas”.
 O momento foi conduzido pelo 
Coordenador do curso de Teologia, Pa-
dre Antônio Camilo de Paiva, e pela Co-
ordenadora do curso de Filosofia, Profª. 
Regina Lúcia Praxedes de Meirelles. O 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, 
Dom Gil Antônio Moreira, fez questão de 
marcar presença no evento virtual e dar 
uma palavra aos futuros filósofos e teólo-
gos.
 “Este momento é muito interes-
sante, porque nós temos que conceber a 
nossa escola, o nosso seminário, de uma 
maneira um pouco mais além daquilo que 
é qualquer outra faculdade, qualquer ou-

tro grupo de ensino que presta um bom 
serviço à sociedade. Nós fazemos uma 
faculdade que tem um aspecto de fé, 
não parte apenas do interesse científico”, 
pontuou o Arcebispo. “Nós não fazemos 
uma vida religiosa contrária à razão, pelo 
contrário; nós fazemos uma vida religio-
sa que é confirmada pelos princípios da 
razão. Esses dois aspectos têm que cami-
nhar juntos, não podem caminhar separa-
damente”, completou.
 Dom Gil falou ainda sobre o fato 
de os cursos de Filosofia e Teologia se-
rem ministrados nas dependências de um 
seminário. “Quem estuda numa faculda-
de religiosa não faz apenas um exercício 
acadêmico, mas está em um espaço de fé, 
onde vai vivê-la, estudá-la e aprofundá-la. 
Nós somos alunos, nós somos professo-

res, nós somos diretores que têm fé, que 
acreditam em um Deus único e verdadei-
ro, que acreditam na palavra de Cristo, 
que acreditam na interferência, na partici-
pação, na presença do Espírito Santo.”
 O Arcebispo de Juiz de Fora ain-
da revelou sua satisfação com o ensino 
oferecido pelo local. “O que nós preten-
demos é adequar cada vez mais o nosso 
Seminário Santo Antônio àquilo que a 
Igreja deseja, pretende e ensina. E eu es-
tou vendo esse crescimento, essa preo-
cupação de criar em nosso seminário um 
ambiente cada vez mais favorável à fé e à 
ciência filosófica e teológica.”
 As aulas propriamente ditas co-
meçaram no dia 14 de fevereiro no Semi-
nário Santo Antônio, de forma presencial.
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MISSA RECORDA 13 ANOS DA NOMEAÇÃO DE DOM GIL COMO ARCEBISPO 
DE JUIZ DE FORA

 No dia 30 de janeiro, Dom 

Gil Antônio Moreira presidiu Santa 

Missa do 4º Domingo do Tempo Co-

mum na Catedral de Juiz de Fora. A 

Eucaristia foi concelebrada pelo Vi-

gário Paroquial, Padre Danilo Celso 

de Castro, e contou com o auxílio do 

Diácono Antônio Valentino.

 A Eucaristia marcou os 13 

anos da nomeação de Dom Gil como 

Arcebispo de Juiz de Fora, celebrados 

no dia 28. O Pastor recordou com cari-

nho de quando teve a notícia: era bispo 

da Diocese de Jundiaí (SP), em 2009, 

e estava de férias em sua terra natal, 

Itapacerica (MG), quando recebeu um 

telefonema do então Núncio Apostóli-

co, Dom Lorenzo Baldisseri, comuni-

cando que o Papa Bento XVI o havia 

promovido a arcebispo, transferindo-o 

para terras mineiras. “Imediatamente 

eu aceitei como vindo de Deus – mi-

nha vida é para Deus, Ele me leva 

para onde quiser e onde a Igreja mais 

precisar. Dei a resposta positiva e ele 

mesmo, o Núncio Apostólico, marcou 

o dia 28 de janeiro, Dia de São Tomás 

de Aquino, para que o papa publicasse 

essa transferência”, recordou. 

 “Depois de 13 anos me sinto 

muito feliz; sou muito agradecido a 

Nosso Senhor por tudo o que Ele me 

deu na minha vida de padre e de bispo. 

Gosto muito daqui. Sou cidadão hono-

rário de Juiz de Fora, já virei juiz-fora-

no, é uma das minhas terras e me sinto 

muito bem nesta Igreja. Um povo ca-

tólico, muito religioso, um povo muito 

unido para fazer aquilo que Deus quer, 

anunciado pelo bispo e pelos padres. 

Sinto-me feliz também com meu clero. 

Por isso eu quero agradecer aos padres 

a sua colaboração, a sua unidade, a sua 

sinodalidade nesta caminhada da Ar-

quidiocese”, finalizou Dom Gil.

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA MARCA INÍCIO DO SEGUNDO ANO DO TRIÊNIO 
PREPARATÓRIO PARA O CENTENÁRIO DIOCESANO

 No dia 1º de fevereiro, a Dioce-
se de Juiz de Fora completou 98 anos de 
criação. A data foi lembrada durante Mis-
sa em ação de graças, na Catedral Metro-
politana, quando foi oficialmente aberto o 
segundo ano do triênio preparatório para 
o centenário. A Eucaristia foi presidida 
pelo Arcebispo, Dom Gil Antônio Mo-
reira, e concelebrada pelo Vigário Geral, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula, pelo 
Administrador da Catedral, Padre José de 
Anchieta Moura Lima, e por outros sacer-
dotes. O Diácono Ruy Figueiredo Neves 
serviu ao Altar.
 Em entrevista, Dom Gil ressal-
tou a importância daquela celebração. 
“Nós celebramos os louvores de Deus, 
agradecemos os seus favores, tudo isso 

vem do Alto. Então é o momento de a 
comunidade arquidiocesana celebrar 
ações de graças. Depois, na caminhada 
sinodal, é também um momento forma-
tivo, porque olhando para Santo Antônio 
nós aprendemos muitas coisas. Durante 
todo este ano vamos procurar visualizar, 
por assim dizer, na vida e no coração de 
Santo Antônio, os ensinamentos de Deus 
para a nossa vida e para a vida da nossa 
Arquidiocese”, completou o Arcebispo, 
lembrando que ao santo português, que é 
padroeiro de Juiz de Fora, do Seminário, 
da Catedral e de diversas paróquias, será 
dedicado o ano de 2022.
 Dom Gil ainda destacou caracte-
rísticas de Santo Antônio que devem ser-
vir de exemplo a todos os cristãos, entre 

elas, seu coração oblativo. “Era um ho-
mem que estava sempre disposto a doar 
a sua vida, seu tempo, seu serviço para 
Deus, para os outros, para a Igreja. A se-
gunda coisa que podemos destacar é o seu 
amor à Palavra de Deus: era um grande 
professor, estudioso da Bíblia e por isso 
ele recebeu o título de ‘doutor do evange-
lho’.”
 Àquelas pessoas que têm difi-
culdade para entender as nomenclaturas 
utilizadas pela Igreja, o Arcebispo Me-
tropolitano explicou que “a diocese é 
sempre uma circunscrição, um grupo de 
paróquias que são confiadas de forma 
regular a um bispo. A arquidiocese tam-
bém é uma diocese confiada a um bispo, 
mas que tem certas responsabilidades 

com dioceses vizinhas, que formam uma 
província.” No caso da Arquidiocese de 
Juiz de Fora, a Província Eclesiástica é 
formada pelas dioceses de Juiz de Fora, 
Leopoldina e São João del-Rei.
 Ao final da Missa, Dom Gil 
abençoou os pães de Santo Antônio - ges-
to que ocorre tradicionalmente às terças-
-feiras, na Catedral -, que foram distribu-
ídos aos presentes.
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Homenagem Especial
Dom Antonio Luiz Catelan FerreiraDom Antonio Luiz Catelan Ferreira

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

 

 Nascido no dia 2 de fevereiro 
de 1970, em Cidade Gaúcha (PR), é o 
segundo filho de Luiz Fernandes Portel 
Ferreira (in memorian) e de Maria Erci 
Catelan Ferreira.  
 Vivenciou o Propedêutico no 
Seminário Rainha dos Apóstolos, em 
Umuarama, e cursou Filosofia no Institu-
to Nossa Senhora da Glória, em Maringá 
(PR), de 1987 a 1989. Os estudos de Teo-
logia ocorreram no Instituto Paulo VI, em 
Londrina, de 1990 a 1994. Foi ordenado 
Presbítero no dia 5 de fevereiro de 1995, 
na Diocese de Umuarama. 
 Suas graduações em Filosofia e 
Teologia foram validadas como Licencia-

tura em Filosofia, História e Sociologia e 
como Bacharelado Eclesiástico e Civil, 
respectivamente.  Monsenhor Antonio 
Catelan é pós-graduado em História da 
Filosofia no Brasil pela Universidade Es-
tadual de Londrina; mestre em Teologia 
Dogmática pela Pontifícia Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora da Assunção; 
doutor em Teologia Dogmática pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma; e pós-doutor em Teologia Siste-
mática pela PUC-Rio.    
 Ainda na Diocese de Umuara-
ma, desempenhou as funções de pároco; 
administrador paroquial, vigário geral, 
procurador, reitor de seminário, membro 
do Colégio de Consultores e do Conse-
lho Presbiteral e coordenador diocesano 
de Pastoral. Também atuou como pároco 
e reitor de Seminário na Arquidiocese de 
Londrina; vigário paroquial na Arquidio-
cese de Maringá; e, atualmente, está a 
serviço da Arquidiocese do Rio de Janei-
ro.    

Serviço à Igreja no Brasil e no mundo 

 Desde 2007, Dom Antonio Luiz 

Catelan Ferreira colabora em várias ins-
tâncias da Igreja no Brasil e no mundo. 
Foi membro do Instituto Nacional de 
Pastoral, entre 2007 e 2019, e atuou na 
Secretaria da 12ª Assembleia Geral Ordi-
nária do Sínodo dos Bispos, em 2008. 
 São várias funções desempenha-
das na Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB): assessor na Comissão 
Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, 
de 2011 a 2019; subsecretário adjunto de 
Pastoral, de 2015 a 2017; secretário do 
Grupo de Trabalho para as comemora-
ções do cinquentenário do Concílio Va-
ticano II, de 2011 a 2015; secretário do 
Grupo de Trabalho para o Colégio Pio 
Brasileiro, de 2011 a 2015; assessor na 
Comissão para as Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora de 2015 a 2019 e 
de 2019 a 2023; na Comissão para as Di-
retrizes para a Formação dos Presbíteros 
da Igreja no Brasil.  
 Dom Antonio Luiz Catelan acu-
mula uma larga experiência na área aca-
dêmica, com atuações como professor, 
diretor de estudos e coordenador de cur-
sos, especialmente na área da Teologia. 
Também é autor, organizador e tradutor 

de diversas publicações, com extensa co-
laboração no trabalho da Edições CNBB, 
em especial na coordenação da tradução 
do Catecismo da Igreja Católica e dos to-
mos “Teologia da Liturgia” e “Jesus de 
Nazaré: contribuições para a cristologia”, 
do cardeal Joseph Ratzinger.  
 Bispo titular de Tunes e auxiliar 
do Rio de Janeiro, Dom Antonio Cate-
lan foi nomeado pelo Papa Francisco no 
dia 24 de novembro de 2021, e ordenado 
pelo Cardeal Orani João Tempesta como 
sucessor dos Apóstolos no último dia 5 de 
fevereiro, na Catedral do Divino Espirito 
Santo, em Umuarama, no Paraná. Ele é o 
primeiro padre do clero diocesano a che-
gar ao episcopado.

*Com informações de CNBB e Vatican News

PÍLULAS MILAGROSAS DA BEATA NHÁ CHICA SÃO TEMA DE 
LIVRO DO PADRE CÁSSIO BARBOSA DE CASTRO

 O Padre Cássio Barbosa de Castro lan-
çou, em janeiro, o livro “Dos Santos Padres à 
Pílula da Beata Nhá Chica”. Esta é a sexta obra 
publicada pelo sacerdote, que é o atual Pároco da 
Paróquia Cristo Rei, em Juiz de Fora, e responsá-
vel pela difusão da devoção à Francisca de Paula 
de Jesus na região. 
 Padre Cássio é Mestre em Teologia Pa-
trística e História  zda Teologia pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma (Itália) e, por 
isso, inicia o livro apontando os fundamentos da 
fé católica, sobretudo da Mariologia, a partir dos 
Santos Padres, do primeiro ao oitavo século. O 
foco da obra, contudo, são os milagres alcançados 
através das pílulas de Nhá Chica, que era devota de 
Nossa Senhora.
 Depois de uma breve biografia da beata 
mineira, e de indicar as orações e ladainhas feitas 
por seus devotos, o sacerdote explica a origem do 
medicamento milagroso, que de chá foi transfor-
mado em pílula pela farmacêutica Maria Arabela 
Dias de Castro Galil Silva, de São João Nepomu-
ceno (MG). Os ingredientes, os mesmos aponta-
dos por Nhá Chica em sonho para Maria do Carmo 
Pereira de Rezende, em Baependi, em 1946: um 
dente de alho, uma pitada de sal, uma colher de 
sumo de picão preto e uma colher de azeite.
 “Foi sem nenhum conhecimento de Bo-
tânica, nem de Farmacologia, muito menos de In-
fectologia ou Hepatologia, que a Beata Nhá Chica 

reuniu esses ingredientes numa única porção, com 
o intuito de restabelecer a saúde daquela mulher 
que suplicava por uma graça. Ela não poderia ter 
feito escolha melhor, segundo a Drª. Arabela, ao 
selecionar esses ingredientes simples, ao acesso 
de todos e sem efeitos colaterais”, aponta Padre 
Cássio. O presbítero, que também se formou Te-
rapeuta Holístico, distribui as pílulas há cerca de 
dez anos. “Elas nos ajudam a curar, a trabalhar as 
doenças espirituais do nosso povo. Tudo isso nós 
devemos à Nhá Chica, esta leiga que caminha para 
a honra dos altares como santa”, completa. 
 Ao adquirir o livro, os fiéis contribuirão 
indiretamente com a Ermida São José e Santa Te-
resinha, na cidade de Santos Dumont (MG), onde 
há mais de vinte anos Padre Cássio realiza um tra-
balho de escuta e de atendimento psicológico, te-
ológico, homeopático e espiritual. Os interessados 
na compra podem fazer encomendas na Paróquia 
Cristo Rei e na Ermida sandumonense.

IGREJA SANTA FILOMENA REALIZA ENTRO-
NIZAÇÃO DE RELÍQUIA DA PADROEIRA

 No dia 10 de fevereiro, a Igreja Santa Filomena, locali-

zada no Bairro Quintas da Avenida, em Juiz de Fora, e pertencente 

à Paróquia Santa Cruz, realizou Santa Missa em honra à padroei-

ra. Na ocasião, foi entronizada no templo uma relíquia de terceiro 

grau, que diz respeito a objetos que tocaram o corpo de um(a) 

santo(a).

 Em entrevista à Rádio Catedral FM 102,3, o Pároco 

local, Padre Renato Ferreira da Silva, SF, contou que a relíquia 

foi obtida pelo Padre João Paulo Teixeira Dias, da Paróquia Bom 

Pastor, diretamente do Santuário de Santa Filomena, na Itália. Ele 

ainda ressaltou que o dia 10 de fevereiro foi escolhido para a ce-

lebração de entronização pois a santa é celebrada no dia 10 de 

agosto.

 A Igreja Santa Filomena fica Rua Aladir Soares da Silva, 

136, no Bairro Quinta da Avenida.

 *Com informações do site da Rádio Catedral FM 102,3


