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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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Santo Antônio celebra 96 anos
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13ª Via-Sacra Jovem é realizada 
com participação de Escolas 
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Homens de fé renovam compromisso missionário durante 
Romaria Nacional do Terço dos Homens
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 Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, o Santuário Nacional de Aparecida 
voltou a receber a Romaria do Terço dos Homens de forma presencial. Em 2022, 
o encontro trouxe o tema “Terço dos Homens: caminhar com Maria para viver e 
crescer em comunidade”. O Arcebispo de Juiz de Fora (MG) e Bispo Referencial 
do Terço dos Homens no Brasil, Dom Gil Antônio Moreira, presidiu as Missas de 
abertura e encerramento do evento.
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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

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

 A Igreja Católica no Brasil, des-
de 1964, promove a Campanha da Fra-
ternidade como um dos modos de desen-
volver a espiritualidade quaresmal. Por 
isso, o tema escolhido a cada ano, desde 
então, busca contribuir para uma mudança 
profunda de vida, à luz do Evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Mudança que 
provoca desdobramentos significativos no 
âmbito das instituições e da vida do povo. 
As reações vão desde pedir a Deus perdão 
pelos pecados até a unir forças na constru-
ção de uma sociedade nova e criativa. 
A Campanha da Fraternidade tem como 
finalidade realçar o amor redentor de Cris-
to na realidade concreta do presente, do 
agora. Neste sentido, tem um aspecto pas-
cal muito genuíno, que é aquele de levar a 
sociedade como um todo a viver “peque-
nas” ressurreições nesta vida, como prefi-
guração da Ressurreição final.
 Os Bispos do Brasil, neste ano 
de 2022, convidam o povo brasileiro a 
refletir sobre a importância da educação 
em nosso país. São cônscios de que ela 
é indispensável para a construção de um 
mundo mais justo e fraterno. No horizonte 
cinza que a pandemia desenhou, marcado, 
dentre outras conjunturas, por omissões, 
tensões, incertezas, crises econômica, 
política, sanitária e social, outrora insta-
ladas, mas que a Covid-19 agravou e fez 
transparecer com mais clareza, a educa-
ção aparece como fundamental para a res-
surreição da esperança.  
 A CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil) vê a educação como 
caminho para o desenvolvimento integral 
da pessoa, capaz de formá-la para a vida 
fraterna, espiritual e cidadã. A educação 
não é vista como um ato isolado, mas 
como encontro no qual todos são educa-
dores e educandos. É urgente alargar a 
compreensão de educação, que não pode 
mais ser entendida como mero ato esco-
lar de transmissão de conteúdos, restrita 
ao ambiente de uma instituição de ensino, 
mas como um processo integral, um ecos-
sistema que abrange a totalidade do ser e 
que envolve vários atores educativos: a 
própria pessoa, a família, a escola, a Igreja 
e toda a sociedade. É preciso garantir aos 
educadores e educandos uma verdadeira 
mudança de mentalidade, reorientação da 
vida e revisão de atitudes. Existe, inclusi-
ve, um provérbio africano, muito a gosto 
do Papa Francisco, que garante: “é preciso 
uma aldeia para educar uma criança”. 
 Em tempos de polarizações, 

agressões de toda sorte, distanciamentos 
e construções de muros, é preciso educar 
fundados na ética cristã do cuidado, da 
escuta, da tolerância, do diálogo, do si-
lêncio, da inclusão, enfim, do amor e do 
perdão. Sendo a educação um ato emi-
nentemente humano, os valores cristãos e, 
legitimamente, humanos, devem aparecer 
como conteúdos inegociáveis no processo 
educativo. Ademais, existe em cada pes-
soa uma profunda sede de aprender e de 
ensinar. 
 À luz, diria, de uma pedagogia 
judaico-cristã, é possível identificar a 
educação como ação divina. Basta olhar 
a Bíblia e perceber um Deus educador 
que não abre mão de caminhar com seu 
povo, compreendendo suas fragilidades, 
respeitando suas etapas e alertando diante 
dos erros. Olhando para Jesus Cristo, nos 
Evangelhos, podemos identificar n’Ele a 
figura de um grande educador. Seu jeito 
atencioso, suas palavras respeitosas, suas 
atitudes de escuta e cuidado, a valorização 
do cotidiano e da realidade de cada pessoa 
e a dinâmica da reciprocidade e do diálo-
go tolerante elaboram, naturalmente, um 
projeto educativo.  
 Na perspectiva de Cristo edu-
cador e considerando a terrível realidade 
pandêmica que agride o mundo, a Cam-
panha da Fraternidade propõe uma peda-
gogia da escuta: escutar a realidade histó-
rica e fazer um esforço pedagógico para 
aprender com as lições cotidianas e com 
as crises. É ensinar a passar pelas crises 
para enfrentar suas futuras versões de for-
ma mais qualificada. Em poucas palavras, 
educar é preparar para o futuro, ou seja, 
ensinar a “ser um eterno aprendiz”.
 Enfim, a proposta educativa da 
Campanha da Fraternidade 2022 se inse-
re na linha de uma educação integral com 
amplo espectro. Educar para um humanis-
mo solidário e inclusivo implica buscar 
referências seguras na antropologia cristã 
que acena para o corpo e o espírito como 
unidade fundamental. É olhando para to-
das as dimensões do humano que a edu-
cação deve dialogar com todas as arenas 
sociais possíveis. A partir da família, da 
escola, da Igreja e da sociedade com seus 
vários tecidos institucionais, levar o edu-
cando a dialogar com a ciência e a fé, com 
o belo, o bom e o verdadeiro. Em poucas 
palavras, educar para a vida, a sabedoria e 
o amor. 

 No dia que é marcado pela 

abertura do tempo Quaresmal, mi-

lhares de fiéis participaram das cele-

brações de cinzas em paróquias e co-

munidades da Arquidiocese de Juiz 

de Fora. Na Catedral Metropolitana, 

nossa Igreja-mãe, o tradicional gesto 

da Quarta-feira de Cinzas foi repeti-

do e a última Santa Missa do dia foi 

presidida pelo Vigário Geral da Ar-

quidiocese, Monsenhor Luiz Carlos 

de Paula.

 A Eucaristia, que abriu 

oficialmente a Campanha da Frater-

nidade 2022, foi concelebrada pelo 

Administrador Paroquial da Cate-

dral, José de Anchieta Moura Lima, 

e auxiliada pelo Diácono Waldeci 

Rodrigues da Silva. Além disso, ou-

tra intenção da celebração foi, como 

pediu o Papa, pela paz no mundo, 

em especial pelo fim da guerra entre 

Rússia e Ucrânia.

 Durante a celebração, o Vi-

gário Geral destacou que o tempo 

iniciado é propício para a conver-

são, através dos pilares da penitên-

cia, oração e caridade. Deste modo, 

segundo o sacerdote, a fé não será 

apenas algo exterior, pois, com a 

abertura dos corações, o amor fra-

terno passa a ser distribuído para o 

mundo. Na homilia, Monsenhor Luiz 

Carlos pediu comprometimento com 

a Quaresma. “O evangelho mostra o 

caminho para que possamos viver a 

bondade e a misericórdia. As cinzas 

simbolizam nossa pequenez. Ao re-

cebê-las, dizemos que queremos nos 

converter.” 

 Em entrevista, o Adminis-

trador da Catedral, Padre José de 

Anchieta, comentou sobre a impor-

tância da celebração. Para ele, este é 

o tempo de nos voltarmos para nós 

mesmos, para Deus e para os irmãos. 

Ele também recordou a Campanha 

da Fraternidade. “Somos convidados 

a fazer uma experiência profunda de 

conhecimento, de apoio, de incenti-

vo a todas as etapas da educação, a 

valorizar todas as pessoas que pas-

saram por nossa vida educando-nos 

para o amor, para a fraternidade, para 

a comunhão. Por isso, temos que nos 

voltar para o estudo e aprofunda-

mento da campanha, procurando va-

lorizar também todas as instituições 

educativas presentes na nossa Arqui-

diocese e dentro da nossa sociedade 

brasileira, seja a nível privado ou 

público, para que a educação ajude a 

melhorar a nossa qualidade de vida, 

abrir perspectivas de um futuro me-

lhor.”

MISSA DE CINZAS: CONVOCADOS A VIVER 
ESMOLA, JEJUM E ORAÇÃO
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Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Palavra do Pastor

DIA MUNDIAL DOS ENFERMOS

 Em 11 de fevereiro celebramos 
o Dia Mundial dos Enfermos. A efemé-
ride foi criada pelo Papa João Paulo II, 
em 1992, com o objetivo de chamar a 
atenção dos seres humanos, cristãos ou 
não cristãos, para a necessidade de cuidar 
bem dos doentes, ressaltando a dignidade 
da pessoa humana, mesmo quando perde 
a saúde ou quando se encontre em situ-
ações degradantes. A caridade ensinada 
por Cristo como a maior das virtudes 
impulsionou o Pontífice a instituir tal co-
memoração, assomando a ela tudo o que 
a Igreja vem fazendo, no correr dos sécu-
los, pelas pessoas enfermas. 

 Muitos exemplos edificantes de 
pessoas e instituições, eclesiásticas ou 
não, que olham para o doente com respei-
to, amor, ternura, verdadeiro espírito de 
ajuda e atenção edificam e animam os de-
mais para praticarem o bem a todos, so-
bretudo a quem se encontra em situação 
vulnerável. Porém, também os exemplos 
negativos de descuido, maus tratos, des-
prezo, impaciência, falta de cuidados e 
tantas outras situações negativas que des-
figuram a dignidade da pessoa humana e 
contribuem para a desorganização social, 
transformando o mundo em um lugar de 
irracionais, sem amor, difícil de viver, 

também são apelos à ação da Igreja.
 A variedade dos maiores ou me-
nores cuidados dos governos em relação 
à saúde da população, existindo em cer-
tos países verdadeira injustiça social com 
planos de saúde insuficientes ou desuma-
nos, ou ainda não observados na prática, 
também justificam a iniciativa da Igreja 
de colaborar com proposições que possi-
bilitem a solução da grave questão. 
 Para os que têm fé, ter um doen-
te em casa é como responder a um cha-
mado de Cristo para acolher a Ele mes-
mo, pois também Ele experimentou no 
corpo as dores terríveis da flagelação, da 

coroação de espinhos e da crucifixão. Ele 
já havia ensinando: Tudo o que fizerdes 
ao menor de meus irmãos, é a mim que 
estareis fazendo (Mt 25, 40). Também 
Ele mesmo prometeu: Estava doente e 
foste-me visitar... Vinde, benditos de meu 
Pai; recebei a herança que Ele vos prepa-
rou desde o inicio da criação” (cf. Mt 25, 
34 ss).
 Todos temos a saúde em contí-
nua possibilidade de risco. Também nós, 
um dia, poderemos depender da ajuda do 
irmão. Porém, independente disto, recor-
demos que ajudar é um privilégio que 
Deus reserva àqueles que, humildemente, 
se dispõem a viver sob o impulso santifi-
cador da Palavra do Senhor da Vida.

HOMENS DE FÉ RENOVAM COMPROMISSO MISSIONÁRIO 
DURANTE ROMARIA NACIONAL DO TERÇO DOS HOMENS

 

 Homens que rezam. Homens que do-
bram os joelhos para pedir. Homens que ento-
am a voz para agradecer. Homens que levam nas 
mãos a mais profunda ligação entre Deus junto 
a Maria: o santo terço. Esses são os homens de 
fé, que na simplicidade, na alegria e na devoção 
registram na história o movimento do Terço dos 
Homens como a maior romaria recebida pelo 
Santuário Nacional de Aparecida.
 Em 2022, o encontro voltou a acontecer 
de maneira presencial, trazendo o tema “Terço 
dos Homens: caminhar com Maria para viver e 
crescer em comunidade”. Os três dias de pro-
gramação - 18, 19 e 20 de fevereiro - levaram 
à reflexão dos homens o convite do Papa Fran-
cisco, que chama a Igreja Católica a “caminhar 
juntos”. Inclusive, este pensamento foi um dos 
destaques da mensagem do Arcebispo de Juiz de 
Fora (MG) e Bispo Referencial do Terço dos Ho-
mens no Brasil, Dom Gil Antônio Moreira, que 
presidiu as Missas de abertura e encerramento do 
evento.
 Em uma de suas homilias, Dom Gil 
lembrou a importância do Terço dos Homens 
para a vivência em comunidade. “A oração do 
Terço dos Homens é uma oração de comunida-
de. Jesus nos ensinou a viver com amor. Quem 
não vive com amor, não vive em comunidade”. 

E citou Papa João Paulo II. “O amor une o que é 
diferente. A Romaria é um convite a meditarmos 
sobre a responsabilidade de cada um de nós em 
formar uma comunidade de fé”, disse o Arcebis-
po, que enfatizou também um pedido para o fim 
da pandemia. “Iniciemos nossa Romaria fazendo 
um pedido especial para que essa pandemia de-
sapareça”, pediu Dom Gil. 
 Sobre a maior Romaria do Santuário 
Nacional, o Bispo referencial para o Terço dos 
Homens falou da importância do movimento. 
“O terço é uma contemplação do rosto de Cris-
to. Quem reza o terço está com os olhos fixos 
em Jesus, como os olhos de Maria estiveram 
sempre fixos em Cristo. Então, quem está com 
os olhos em Jesus sabe viver, sabe enfrentar os 
problemas, sabe enfrentar as tragédias. O mundo 
é feito de fragilidades. Para enfrentar qualquer 
tragédia, seja da natureza, seja da vida, seja da 
família, a melhor situação é estar com Cristo. E 
o Terço nos leva a Jesus”, refletiu.
  “O meu coração carrega a certeza de 
que, nós, os Homens do Terço, somos discípu-
los convidados a fazer a propagação do Senhor, 
a levar o conforto para quem não conhece o amor 
de Jesus. Eu levo o aprendizado que viver em 
comunidade é ser operário para a messe do Se-
nhor. Com a fé e a devoção renovadas, aqui nos 
transformamos em novos homens, prontos para 
a evangelização, afinal, o Terço dos Homens é 
isso, é viver em comunidade”, afirmou José Go-
mes Fonteles, que veio do Estado de Goiás. “Foi 
uma experiência única ver tantos homens com 
o terço nas mãos, sabendo que Nossa Senhora 
é a mãe que acolhe os seus filhos sem distinção. 
Muitos de nós chegam derrotados, caídos e so-
frendo, e ela, a Mãe, nos conduz até o centro de 
tudo, Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a 
verdade e a vida. É aquele que nos conduz e nos 
restaura”, completou.

*Com informações de A12.com

PARÓQUIAS DA ARQUIDIOCESE ARRECADAM 
DOAÇÕES EM PROL DE PETRÓPOLIS (RJ)

 Durante o mês de fevereiro pôde-se observar a soli-
dariedade emanar de diversos locais no socorro aos atingidos 
pelas fortes chuvas na cidade de Petrópolis (RJ), inclusive em 
algumas paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora.
 Poucos dias depois da tragédia, a Paróquia São José, 
do Bairro Costa Carvalho, iniciou os trabalhos de arrecadação 
de produtos de primeira necessidade. O local recebeu 14 tonela-
das de água, leite, fraldas, alimentos não-perecíveis e materiais 
de higiene e limpeza, além de roupas masculinas, femininas e 
infantis. As doações foram encaminhadas para a Paróquia Santo 
Antônio do Alto da Serra, que fica próximo ao local onde ocor-
reu um grande deslizamento.
 Em Juiz de Fora, a Paróquia Nossa Senhora Apareci-
da, do bairro homônimo, também angariou doações para Petró-
polis, entregando quase uma tonelada de alimentos, 30 fardos 
de água, materiais de higiene e de limpeza. Em São João Nepo-
muceno (MG), a paróquia de mesmo nome abraçou a campa-
nha de arrecadação de donativos iniciada pelo Legislativo são-
-joanense, denominada “Câmara Solidária”. Em uma semana, 
foram arrecadados mais de 350kg de mantimentos (alimentos 
básicos e guloseimas), uma caixa de pastas e escovas de dente, 
uma caixa de sabonetes e 21 unidades de detergente. Também 
foram doados roupas, brinquedos, água, papel higiênico, papel 
toalha, peças íntimas, absorventes higiênicos, fraldas descartá-
veis e ração.
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022 É APRESENTADA EM COLETIVA DE IMPRENSA

 No dia 24 de fevereiro, a Cam-
panha da Fraternidade (CF) deste ano foi 
apresentada para os veículos de comu-
nicação de Juiz de Fora através de uma 
coletiva de imprensa, realizada no prédio 
da Cúria Metropolitana. Na ocasião, o 
tema foi abordado pelo Arcebispo, Dom 
Gil Antônio Moreira, pelo Secretário-
-Executivo da Pastoral Arquidiocesana, 
Padre Everaldo José Sales Borges, e pelo 
Vigário Episcopal para Educação, Comu-
nicação e Cultura, Padre Antônio Camilo 
de Paiva.
 Os presentes iniciaram a expla-
nação explicando aos jornalistas a im-
portância e o contexto no qual se insere a 
CF. “A Campanha da Fraternidade é uma 
grande ajuda que a Igreja do Brasil ofere-
ce para vivermos a Quaresma. Neste tem-
po o mais importante é exercitar o amor, 
porque Jesus deu sua vida por amor. Para 
amar concretamente, praticamos ativida-
des fraternais”, afirmou Dom Gil. 
 Foi explicitado que toda a cam-

panha é um esforço para que se pratique 
a fraternidade, uma proposta que a Igreja 

no Brasil faz para toda a sociedade. Para 

isso, a cada ano, é escolhida uma temática 

que ajude a ampliar a reflexão sobre o as-

sunto em questão. Em 2022, a Campanha 

da Fraternidade tem como tema “Frater-

nidade e Educação” e o lema “Fala com 

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

 Esta é a terceira vez que o tópico 

da educação será aprofundado. Desta vez, 

a análise será impulsionada pelo Pacto 

Educativo Global, convocado pelo Papa 

Francisco. Além disso, tem o horizonte 
pandêmico como outro diferencial. “O 
Papa entende que a pessoa humana deve 

ser considerada na sua integralidade; por-

tanto, é preciso superar a ideia de que 

somente a escola educa. Temos que falar 

da família, da Igreja, dos vários atores so-

ciais. Todo mundo conta nessa educação”, 
esclareceu o Vigário para a Educação.

Educação – essência do ser humano

 “Educar não significa simples-
mente a transmissão de conhecimento, 
também significa corrigir. Se nós temos os 
nossos valores alicerçados no evangelho, 
temos a missão de apontar aquilo que não 
está sendo vivenciado de maneira correta 
e abrir estradas com novos rumos. Edu-
car também significa transmitir valores, 
testemunhar um estilo de vida que seja de 
consideração da dignidade da pessoa hu-
mana, e nesse sentido todas as pessoas são 
atores do campo educativo”, disse Padre 
Everaldo.
 Além de frisar que educar não é 
um ato isolado, durante a explanação foi 
destacado que este é o momento de se re-
fletir sobre as lacunas que existem dentro 
da educação; sobre o papel de cada pes-
soa; o modelo de Jesus Cristo, o grande 
mestre, que educa de forma integral; além 
do pedido para que todos se comprome-
tam com este desafio. 

Iniciativas da Arquidiocese

 Na coletiva de imprensa, Padre 
Camilo também falou sobre iniciativas 
na Arquidiocese em prol da educação. 

Foram citados os trabalhos da Pastoral 

da Educação Arquidiocesana, ligada ao 
Vicariato para Educação, Comunicação e 
Cultura. O grupo é bastante atuante e pro-
move uma série de eventos ao longo do 
ano voltados para os educadores das esco-

las católicas e para aqueles que trabalham 

em instituições públicas e professam a fé 

católica. 

 A novidade para este ano será a 

participação das instituições de ensino na 

Via-Sacra da Juventude, em razão de a CF 

2022 envolver diretamente os colégios. 

O evento está marcado para o dia 13 de 
março, às 8h, com concentração na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Alta. 
Após Santa Missa, os jovens caminham 
em direção ao Morro do Cristo.

13ª VIA-SACRA JOVEM É REALIZADA COM PARTICIPAÇÃO DE ESCOLAS CATÓLICAS

 No dia 13 de março será reali-
zada a 13ª edição da Via-Sacra Jovem, 
uma tradição da Arquidiocese de Juiz de 
Fora que reúne milhares de jovens para 
meditar o caminho de Jesus até a cruz, 
sempre no segundo domingo do tempo da 
Quaresma. 
 Segundo o coordenador do Se-
tor Juventude Arquidiocesano, Padre 
Luiz Roberto Magalhães Leite, mais co-
nhecido como Zucka, o evento é muito 

importante para este tempo de forte espi-
ritualidade. “Esse momento, que nos pre-
para para o ponto alto que é a Páscoa, já 
se tornou uma tradição e muito nos ajuda 
no exercício espiritual da oração. Vamos 
juntos recordar que Jesus sofre conosco e 
nos convida a uma ação.”
 Partindo das reflexões da Cam-
panha da Fraternidade 2022, este ano são 
esperadas as participações de professo-
res, diretores, funcionários e estudantes, 
sobretudo universitários. Além disso, as 
Escolas Católicas estarão presentes, car-
regando as cruzes abençoadas no dia 3. 
O Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil 
Antônio Moreira, comentou sobre as ex-
pectativas e o significado deste encontro 
para a Arquidiocese. “Será um momento 
lindo, como tem sido em anos anteriores. 
Será uma caminhada sinodal, porque nós 

estamos em Sínodo e caminhar juntos é o 
nosso ideal.”
 A concentração está marcada 
para às 8h, na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, localizada próximo ao portão 
Norte da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF). Às 8h30, haverá Santa 
Missa campal presidida por Dom Gil e, 
em seguida, tem início a Via-Sacra.  
Importância da Via-Sacra
 A Via-Sacra consiste em percor-
rer espiritualmente o caminho de Jesus 
ao Monte Calvário enquanto carregava 
a Cruz. No percurso, os jovens condu-
zem as réplicas de símbolos da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) - Cruz dos 
Jovens e Ícone de Nossa Senhora -, e as 
15 cruzes que representam as estações da 
Via-Dolorosa. 
 Durante a Via-Sacra com os par-

ticipantes da Jornada Mundial da Juven-
tude de 2013, no Rio de Janeiro, o Papa 
Francisco apresentou 8 motivos para 
rezá-la:

1. É um gesto de confiança em Deus
2. É uma renovação da nossa adesão à 
Cruz de Cristo

3. É uma lembrança de que Jesus sofre 

conosco

4. É um convite à ação

5. É uma ajuda para decidir a favor ou 

contra Jesus

6. É a resposta de Deus para o mal no 

mundo

7. É uma renovação da certeza do amor 
de Deus por nós
8. É um guia que nos leva da cruz à Res-
surreição
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CRUZES DA VIA-SACRA DA JUVENTUDE SÃO ABENÇOADAS E ENTREGUES 
AOS COLÉGIOS CATÓLICOS

 No dia 3 de março, ocorreu um 
importante momento para a Pastoral da 
Educação da Arquidiocese de Juiz de 
Fora. No prédio da Cúria Metropolitana 
foi realizada a bênção das Cruzes levadas 
na Via-Sacra Sinodal da Juventude, que 
neste ano contará com a participação dos 
Colégios Católicos da cidade. 
 Em virtude da Campanha da 
Fraternidade 2022, que tem como tema 
“Fraternidade e Educação”, as escolas fo-
ram convidadas a unirem-se ao tradicio-
nal evento de reunião da juventude arqui-
diocesana. Cada instituição recebeu uma 
cruz para levar à sua escola e, no dia 13 
de março, carregá-la na subida do Morro 
do Cristo. 
 A entrega foi conduzida pelo 
Vigário Episcopal para Educação, Comu-
nicação e Cultura, Padre Antônio Camilo 

de Paiva, e contou com a participação de 
grande parte dos delegados das escolas. 
Um dos presentes foi o Colégio Acade-
mia, representado pela professora e As-
sessora de Pastoral, Janaína de Carvalho 
Ribeiro. Ela comentou sobre a satisfação 
com o tema da campanha. “É muito im-
portante e urgente que a sociedade se vol-
te para esse tema, que pensemos a educa-
ção desde o início da vida escolar até o 
prosseguimento dos estudos.” 
 Para o Diretor do Colégio Res-
gate, Daniel Ribeiro, o convite da Arqui-
diocese para integrar o evento no Morro 
do Cristo foi muito significativo. “Os me-
ninos já estão sabendo, já estão se empol-
gando, sabendo que a cruz de cada escola 
vai chegar também na nossa instituição. 
Nós estamos fazendo um trabalho com 
eles [adolescentes], inclusive chamando 

as famílias para ficarem conscientes do 
que significa a Via-Sacra, que também 
existe toda essa união e alegria que a ju-
ventude proporciona.”
 O Vigário para Educação falou 
sobre a importância do símbolo entregue 
às instituições escolares. “A cruz é o sinal 
mais forte da Igreja, sinal da redenção. 
Neste momento de pandemia, em que o 
mundo em guerra parece não se importar 
com o ser humano, o Papa Francisco, no 
Pacto Global da Educação, pede que te-
nhamos uma educação humanística, onde 
um se importe com o outro, e que a gente 
aprenda a amar uns aos outros, que nos 
tornemos peritos em humanidade. Isso 
começa desde cedo e a cruz é esse sinal 
forte de que nos importamos com o ser 
humano.”
 Além da bênção, a liturgia do 

momento contou com orações, um breve 
sermão e escuta da Palavra. Padre Camilo 
frisou o valor da educação. “É muito im-
portante que ela seja um sinal para além 
da escola. A educação é a integralidade 
da pessoa, com seus afetos, ternuras, com 
tudo aquilo que a gente possa edificar o 
ser humano na sua totalidade. Quando 
nós subirmos o Morro do Cristo com esta 
cruz, estaremos fazendo um momento es-
pecial, porque estamos em unidade com 
Cristo e é Ele quem guia cada escola”, 
afirmou o sacerdote.
 A Via-Sacra Sinodal da Juventu-
de acontecerá no dia 13 de março, na Pa-
róquia Nossa Senhora de Fátima (Cidade 
Alta), com concentração a partir das 8h. 
A Santa Missa está marcada para as 8h30 
e será presidida pelo Arcebispo de Juiz de 
Fora, Dom Gil Antônio Moreira.  

SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO SANTO ANTÔNIO CELEBRA 96 ANOS

 Foram celebrados, no dia 1º de 
março, os 96 anos do Seminário Arqui-
diocesano Santo Antônio. Fundado pelo 
primeiro bispo de Juiz de Fora, Dom Jus-
tino José de Santana, em 1926, o local é 
responsável pela formação de padres da 
Arquidiocese de Juiz de Fora e de outras 
dioceses do Brasil.
 Em 1969, a Arquidiocese deu 
os primeiros passos para transformá-lo 
em Seminário Maior, criando o curso de 
Filosofia. A continuação dos estudos em 
Juiz de Fora e o acolhimento de semina-
ristas de outras dioceses marcaram este 
momento. Já no ano de 1971 foi criado o 
Curso de Teologia, o que possibilitou aos 

aspirantes ao sacerdócio completarem 
todo o percurso da formação presbiteral 
no mesmo local.
 Desde a década de 90, o Semi-
nário Santo Antônio acolhe para o pro-
cesso completo da formação presbiteral 
apenas os seminaristas da Arquidiocese 
de Juiz de Fora. Seminaristas de outras 
dioceses e de congregações são acolhi-
dos apenas para as atividades acadêmi-
cas, através dos cursos de Filosofia e Te-
ologia.
 O Reitor da casa de formação, 
Monsenhor Luiz Carlos de Paula, desta-
cou a vocação deste espaço, que é pro-
curado por quem deseja aprofundar o 

conhecimento sobre Deus. “É uma ale-
gria muito grande saber que as pessoas 
buscam o Seminário porque querem ter 
mais conhecimento de Deus, para que 
possam viver melhor a fé e ajudar para 
que outros a vivam também. Podemos 
dizer que um grande número de padres, 
por esse Brasil afora, passaram pelo nos-
so Seminário.”
 Nestes 96 anos, o momen-
to pandêmico é, sem dúvidas, uma das 
maiores dificuldades já enfrentadas pela 
instituição. Segundo Monsenhor Luiz 
Carlos, graças a Deus e ao apoio de di-
versos atores, entre alunos, professores, 
funcionários, formadores e outros, o Se-

minário pôde se manter ativo.
Todo aquele que sente o chamado de 
Deus em seu coração para o sacerdócio 
pode procurar o Seminário Arquidio-
cesano Santo Antônio, como informa o 
Reitor. “O jovem deve fazer os encon-
tros de discernimento vocacional. De-
pois é feita a seleção, percebemos aque-
les que realmente são chamados e eles 
são acolhidos no Propedêutico, que é o 
ano do discernimento.”
 O telefone do Seminário é o 
(32) 3239-8600. Outras informações po-
dem ser encontradas no site da institui-
ção: www.seminariosantoantoniojf.com.
br.
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SEMINARISTAS PARTICIPAM DE RETIRO ESPIRITUAL NO CEFLÃ

 Entre os dias 25 de fevereiro e 
1º de março, 23 seminaristas da Arqui-
diocese de Juiz de Fora participaram de 
um retiro espiritual no Ceflã. O encon-
tro, realizado anualmente, contou com a 
presença do Reitor do Seminário Santo 
Antônio, Monsenhor Luiz Carlos de 
Paula, e dos formadores da casa de for-
mação. O responsável pelas pregações 
foi o Padre Geraldo Dondici Vieira, que 
é o Diretor Espiritual Geral do Seminá-
rio.
 A Missa de abertura, celebrada 
na noite de sexta-feira (25), foi presidi-
da pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Gil Antônio Moreira. Em entrevista, o 
Pastor explicou que o retiro é realizado 
no começo do ano para que os semina-
ristas possam iniciá-lo bem, na presença 
de Deus. “Eles vão ter muitas atividades 
no seu campo formativo, seja estudo, 
trabalho, pastoral, convivência, e tudo 
isso vai ser muito importante durante o 
ano. Mas o mais importante é a sua re-
lação com Deus. Por isso, param quatro 
dias, orientados por um pregador, para 
exercitarem-se nesta relação íntima, 
pessoal, profunda com Deus.” 

 Na ocasião, Dom Gil deu indi-
cações sobre como viver bem o tempo 
de recolhimento. “Durante estes dias é 
importante que eles façam um exercício 
espiritual de profundidade para cresce-
rem na fé, no amor a Deus, e se prepara-
rem para todas as atividades formativas 
do ano que está começando. Retiro não 
pode ser considerado apenas um ato re-
gulamentar do seminário, mas cada um 
deve assumir pessoalmente a condição 
de fazê-lo bem: significa estar com a 
alma aberta, com a mente preparada, 
com disposição para poder estar nesse 
clima de oração, de espiritualidade.”
 Segundo Monsenhor Luiz Car-
los, o retiro é muito importante na cami-
nhada vocacional. “É um momento, no 
início do ano, para que eles possam estar 
na presença de Deus, rezando, meditan-
do, convivendo e renovando as forças 
para que a formação possa ter continui-
dade. É esse afastamento das atividades 
do dia a dia para rezar, em que é muito 
importante o silêncio, a escuta, a oração, 
as celebrações, a abertura para escutar 
Deus e o esforço em corresponder ao 
amor de Deus dizendo sempre ‘sim’.”

 Para conduzir os momentos 
de pregação, o Padre Geraldo Dondici 
utilizou a Carta aos Tessalonicenses, na 
qual São Paulo faz um retrato de seu ca-
minho espiritual. Segundo o sacerdote, 
esse é um modelo a ser seguido pelos 
seminaristas. “Deus está disponível 
sempre, a cada segundo, mas nós temos 
que preparar o coração para recebê-Lo 
fecunda e produtivamente. Então, o re-
tiro é para isto: para darmos tempo a 
Deus, para entrarmos no tempo de Deus 
e Ele agir na nossa vida. A pregação é só 
uma motivação para a pessoa fazer esse 
caminho; eu sou aqui só um instrumento 
na mão de Deus, recordando a Santa Pa-
lavra, contando com a ação do Espírito 
Santo e a ajuda de Maria para que este 
momento, antes de tudo, toque a minha 
vida e também destes que estão aqui.”
 O seminarista Everton Fernan-
des, do 1º ano de Teologia, caracterizou 
o encontro de espiritualidade como um 
tempo de encontro pessoal com Deus. 
“É um momento muito importante para 
todo o processo formativo durante este 
ano, seja ele espiritual, pastoral, nos 
nossos estudos, na nossa convivência 

dentro do Seminário. É um momento 
de recolhimento, em que a gente sai da 
nossa rotina para fazer esta pausa, que é 
restauradora e que nos motiva na voca-
ção, na fé e no caminho desse chamado 
que o Senhor faz a nós, seminaristas.” 
No mesmo sentido, Janderson Araújo 
Lima, do 4º ano de Filosofia, aponta o 
retiro como uma oportunidade de ama-
durecimento da fé. “É um tempo em que 
o próprio Jesus nos chama ao deserto 
para nos falar ao coração. Nós, que es-
tamos nos preparando para um dia con-
duzir um rebanho que o Senhor nos con-
fiará, precisamos estar bem próximos de 
Jesus para também auxiliar as outras 
pessoas.”
 Além das meditações conduzi-
das por Padre Dondici, o retiro espiri-
tual anual do Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio contou com momentos 
de deserto, oração do Terço, adoração 
ao Santíssimo Sacramento, Via-Sacra, 
confissões e Eucaristia. Participaram do 
encontro os seminaristas da Filosofia e 
da Teologia; os jovens que frequentam 
o Propedêutico farão o retiro em outra 
oportunidade.
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Papa Francisco:
MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA DE 2022

Queridos irmãos e irmãs!

 A Quaresma é um tempo favo-
rável de renovação pessoal e comunitária 
que nos conduz à Páscoa de Jesus Cris-
to morto e ressuscitado. Aproveitemos o 
caminho quaresmal de 2022 para refletir 
sobre a exortação de São Paulo aos Gála-
tas: «Não nos cansemos de fazer o bem; 
porque, a seu tempo colheremos, se não 
tivermos esmorecido. Portanto, enquanto 
temos tempo (kairós), pratiquemos o bem 
para com todos» (Gal 6, 9-10a).

1. Sementeira e colheita

 Neste trecho, o Apóstolo evoca 
a sementeira e a colheita, uma imagem 
que Jesus muito prezava (cf. Mt 13). 
São Paulo fala-nos dum kairós: um tem-
po propício para semear o bem tendo em 
vista uma colheita. Qual poderá ser para 
nós este tempo favorável? Certamente é 
a Quaresma, mas é-o também a nossa in-
teira existência terrena, de que a Quares-
ma constitui de certa forma uma imagem. 
Muitas vezes, na nossa vida, prevalecem 
a ganância e a soberba, [...]. A Quaresma 
convida-nos à conversão, a mudar menta-
lidade, de tal modo que a vida encontre a 
sua verdade e beleza menos no possuir do 
que no doar, menos no acumular do que 
no semear o bem e partilhá-lo.
 O primeiro agricultor é o pró-
prio Deus, que generosamente «continua 
a espalhar sementes de bem na humani-

dade» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante a 
Quaresma, somos chamados a responder 
ao dom de Deus, acolhendo a sua Palavra 
«viva e eficaz» (Heb 4, 12). [...] E se isto 
já é motivo para nos alegrarmos, maior 
motivo ainda nos vem da chamada para 
sermos «cooperadores de Deus» (1 Cor 3, 
9), aproveitando o tempo presente (cf. Ef 
5, 16) para semearmos, também nós, pra-
ticando o bem. Esta chamada para semear 
o bem deve ser vista, não como um peso, 
mas como uma graça pela qual o Criador 
nos quer ativamente unidos à sua fecunda 
magnanimidade.
 E a colheita? Porventura não 
se faz toda a sementeira a pensar na co-
lheita? Certamente; o laço estreito entre 
a sementeira e a colheita é reafirmado 
pelo próprio São Paulo, quando escreve: 
«Quem pouco semeia, também pouco há 
de colher; mas quem semeia com genero-
sidade, com generosidade também colhe-
rá» (2 Cor 9, 6). Mas de que colheita se 
trata? Um primeiro fruto do bem semea-
do, temo-lo em nós mesmos e nas nossas 
relações diárias, incluindo os gestos mais 
insignificantes de bondade. Em Deus, ne-
nhum ato de amor, por mais pequeno que 
seja, e nenhuma das nossas «generosas 
fadigas» se perde (cf. Exort. Evangelii 
gaudium, 279). [...]
 A Palavra de Deus alarga e eleva 
ainda mais a nossa perspectiva, anuncian-
do-nos que a colheita mais autêntica é a 
escatológica, a do último dia, do dia sem 
ocaso. [...] O próprio Jesus, para expri-

mir o mistério da sua morte e ressurrei-
ção, usa a imagem da semente que morre 
na terra e frutifica (cf. Jo 12, 24); e São 
Paulo retoma-a para falar da ressurreição 
do nosso corpo: «semeado corruptível, o 
corpo é ressuscitado incorruptível; seme-
ado na desonra, é ressuscitado na glória; 
semeado na fraqueza, é ressuscitado cheio 
de força; semeado corpo terreno, é ressus-
citado corpo espiritual» (1 Cor 15, 42-44). 
Esta esperança é a grande luz que Cristo 
ressuscitado traz ao mundo [...].

2. «Não nos cansemos de fazer o bem»

 A ressurreição de Cristo anima 
as esperanças terrenas com a «grande 
esperança» da vida eterna e introduz, já 
no tempo presente, o germe da salvação 
(cf. Bento XVI, Spe salvi, 3; 7). Peran-
te a amarga desilusão por tantos sonhos 
desfeitos, a inquietação com os desafios 
a enfrentar, o desconsolo pela pobreza de 
meios à disposição, a tentação é fechar-se 
num egoísmo individualista e, à vista dos 
sofrimentos alheios, refugiar-se na indife-
rença. [...]
 [...] A ilusão de nos bastar a nós 
mesmos é perigosa. Se a pandemia nos 
fez sentir de perto a nossa fragilidade pes-
soal e social, permita-nos esta Quaresma 
experimentar o conforto da fé em Deus, 
sem a qual não poderemos subsistir (cf. 
Is 7, 9). No meio das tempestades da his-
tória, encontramo-nos todos no mesmo 
barco, pelo que ninguém se salva sozi-

nho; mas sobretudo ninguém se salva 
sem Deus, porque só o mistério pascal 
de Jesus Cristo nos dá a vitória sobre as 
vagas tenebrosas da morte. A fé não nos 
preserva das tribulações da vida, mas 
permite atravessá-las unidos a Deus em 
Cristo, com a grande esperança que não 
desilude e cujo penhor é o amor que Deus 
derramou nos nossos corações por meio 
do Espírito Santo (cf. Rm 5, 1-5).
[...]
 Por conseguinte peçamos a Deus 
a constância paciente do agricultor (cf. Tg 
5, 7), para não desistir na prática do bem, 
um passo de cada vez. Quem cai, esten-
da a mão ao Pai que nos levanta sempre. 
Quem se extraviou, enganado pelas se-
duções do maligno, não demore a voltar 
para Deus, que «é generoso em perdoar» 
(Is 55, 7). Neste tempo de conversão, 
buscando apoio na graça divina e na co-
munhão da Igreja, não nos cansemos de 
semear o bem. O jejum prepara o terreno, 
a oração rega, a caridade fecunda-o. [...]
 A Virgem Maria, em cujo ven-
tre germinou o Salvador e que guardava 
todas as coisas «ponderando-as no seu 
coração» (Lc 2, 19), obtenha-nos o dom 
da paciência e acompanhe-nos com a sua 
presença materna, para que este tempo de 
conversão dê frutos de salvação eterna.
 Roma, em São João de Latrão, 
na Memória litúrgica do bispo São Mar-
tinho, 11 de novembro de 2021.

ARCEBISPO DE JUIZ DE FORA INCENTIVA 
DOAÇÃO DE SANGUE

 O Arcebispo Metropolitano de 
Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, 
enviou um comunicado ao Clero e ao Povo 
de Deus incentivando a doação de sangue 
como gesto concreto pelo Dia dos Enfer-
mos, celebrado no dia 11 de fevereiro. O 
Pastor pediu que os próprios padres e diáco-
nos compareçam à Fundação Hemominas, 
além de encorajarem outras pessoas a fazê-
-lo.
 “A Arquidiocese de Juiz de Fora 
participa desta campanha como gesto de so-
lidariedade e amor ao próximo”, ressaltou 
Dom Gil. “Doe sangue você mesmo ou en-
contre doadores, uma vez que há uma situ-
ação muito preocupante de falta de sangue 
nos hospitais. A falta de sangue nos postos 
pode causar a morte de muitas pessoas”, 
completou. 
 O Hemocentro Regional de Juiz 
de Fora atende 56 instituições de saúde, dis-
tribuídas em 23 cidades da Zona da Mata, 
Vertentes e Sul de Minas. Sua região de 

abrangência envolve mais de 70 municí-
pios, alcançando quase 1,5 milhão de habi-
tantes. A demanda é de 5 a 6 mil bolsas de 
hemocomponentes por mês.
 A unidade fica na Rua Barão de 
Cataguases, s/nº, no Centro, e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos 
sábados, das 7h às 12h. Os interessados em 
somar com a campanha precisam agendar 
a doação no site da fundação ou através do 
aplicativo MGapp – Cidadão.

DIÁCONOS TRANSITÓRIOS DIVULGAM LOCAIS DE 
ORDENAÇÕES PRESBITERAIS

 Os Diáconos Transitórios 
Rafael Coelho do Nascimento e Ro-
bert César Teixeira anunciaram os lo-
cais de suas Ordenações Presbiterais. 
Ambos optaram por receber o segun-
do grau do Sacramento da Ordem em 
suas paróquias de origem: São Vi-
cente de Paulo, em Coronel Pacheco 
(MG), e Nossa Senhora de Fátima, no 
Bairro Barbosa Lage.
 O primeiro a ser ordenado 
será o Diácono Robert: ele recebe o 
Presbiterado em 19 de março, às 9h, 
na Quadra da Escola Estadual Clorin-
do Burnier, em Juiz de Fora. Já a or-
denação do Diácono Rafael será uma 
semana depois, no dia 26, também às 
9h, na Quadra de Esportes Josemar 
Placidino de Souza. As duas cerimô-
nias serão transmitidas ao vivo pela 

WebTV “A Voz Católica”. 

Retiro espiritual

 Os diáconos transitórios par-
ticipam, de 7 a 11 de março, de reti-
ro espiritual em preparação para suas 
ordenações presbiterais. O momento 
de reflexão acontecerá na Casa de En-
contros Sagrado Coração, em Juiz de 
Fora, e terá como pregador o Padre 
José Sávio Ricardo.
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Homenagem Especial Dom George KhouryDom George Khoury
Bispo da Eparquia Greco-Melquita Nossa Senhora do Paraíso

 Nomeado Bispo da Eparquia Greco-Melquita 
Nossa Senhora do Paraíso em 17 de junho de 2019, 
Dom George Khoury é natural da cidade de Safita, no 
Estado de Tartous, noroeste da Síria. Nascido em 1970, 
cursou faculdade de letras em Al-Baath Universidade-
-Homs, formando-se em 1992. Atuou como professor de 
língua inglesa nas escolas das periferias de sua cidade 
natal.
No final de 1994, entrou no convento de São Paulo, tam-
bém em Safita, onde estudou Teologia de 1994 a 1998. 
Foi ordenado diácono em 1998 por Dom Michael Yatim 
e sacerdote, em 1999, por Dom Farès Maakaroun. Em 
2000, pela autorização do Patriarca Makssimos Hakim, 
foi enviado ao Brasil.
 Desde então, atuou como Pároco na Catedral 
Nossa Senhora do Paraíso, em São Paulo. Em 2003, foi 

transferido para a Paróquia São Basílio e Nossa Senho-

ra do Perpétuo Socorro, no Rio de Janeiro. Em janeiro 

de 2009, recebeu o título de Monsenhor. Possui espe-

cialização em Sagradas Escrituras e pós-graduação em 

Docência do Ensino Religioso pela faculdade Futura, de 

Votuporanga. 

 Antes de sua chegada, a Eparquia Greco-Me-

lquita Nossa Senhora do Paraíso estava vacante desde 

fevereiro de 2018, quando o Papa Francisco autorizou a 

transferência de Dom Joseph Gébara para a Arquiepar-

quia Greco-Melquita de Petra e Filadélfia, na Jordânia. 
Desde então, a Eparquia no Brasil estava sendo condu-

zida pelo Bispo Auxiliar de São Paulo Dom Sérgio de 

Deus Borges, designado como Administrador Apostóli-

co em 23 de maio de 2018.

“ESTOU COM O CORAÇÃO PARTIDO, SILENCIEM AS ARMAS”,
 DIZ PAPA FRANCISCO

 Desde o início da invasão russa na Ucrâ-

nia, em 24 de fevereiro, o Papa Francisco tem 

feito apelos quase diários pelo fim da guerra, 

denunciando o “massacre” da população civil e 

a transformação de cidades ucranianas em “ce-

mitérios”. Antes mesmo de a invasão militar ser 

efetivada, o Santo Padre já havia convocado, para 

2 de março (Quarta-feira de Cinzas), um Dia de 

Oração e Jejum pela Paz no país.

 Em seu Angelus dominical no dia 27, 

Francisco voltou a fazer um apelo em defesa do 

fim da guerra e alertou que a humanidade corre o 

risco de desaparecer. Ele disse que a guerra “não 

pode ser algo inevitável” e que as pessoas “não 

devem se habituar” com conflitos armados.

 “Quem faz a guerra, quem provoca a 

guerra, esquece a humanidade. Não parte do 

povo, não olha para a vida concreta das pessoas, 

mas coloca acima de tudo os interesses de parte 

e de poder. Confia na lógica diabólica e perversa 

das armas, que é a mais distante da vontade de 

Deus. E distancia-se das pessoas comuns, que de-

sejam a paz; e que em cada conflito são as verda-

deiras vítimas, que pagam com a própria pele as 

loucuras da guerra. Penso nos idosos, em quan-

tos nestas horas procuram refúgio, nas mães em 

fuga com os seus filhos... São irmãos e irmãs para 

quem é urgente abrir corredores humanitários e 

que devem ser acolhidos”, disse o Pontífice.

 Recordando outros conflitos ao redor do 

mundo, o Papa pediu: “Que as armas se calem! 

Deus está com os pacificadores, não com quem 

usa a violência. Pois quem ama a paz, como afir-

ma a Constituição italiana, «repudia a guerra 

como instrumento de ofensa contra a liberdade 

de outros povos e como meio de resolução das 

disputas internacionais» (Art. 11)”.

CATEDRAL DISPONIBILIZA ATENDIMENTO 
DE DIREÇÃO ESPIRITUAL

 A Catedral Metropolitana de Juiz de Fora divulgou, re-
centemente, o início do serviço de Direção Espiritual com o Padre 
Elílio de Faria Matos Júnior, o mais novo vigário paroquial. O 
atendimento acontecerá todas as sextas-feiras, das 8h30 às 10h e 
das 15h30 às 17h. 
 Em entrevista, o sacerdote explicou que todo padre é, em 
virtude de seu ministério, um aconselhador ou diretor espiritual e 
que todo cristão pode recorrer a essa ajuda. “A prática do aconse-
lhamento ou da direção espiritual se funda na necessidade de abrir 
espaço para a luz divina, que nos permite caminhar como seres 
humanos criados à imagem de Deus e chamados ao seu Reino e 
aos seus aposentos mais íntimos. Muitos encontram num sacerdo-
te, numa pessoa consagrada ou num leigo experimentado alguém 
que pode ajudar na percepção da luz de Deus e no discernimento 
em vista da realização da vontade do Pai, que quer que todos se 
salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Valer-se do acon-
selhamento ou da direção espiritual é uma possibilidade aberta a 
todo cristão que sinta a necessidade ou perceba a fecundidade de 
compartilhar com o outro a sua caminhada espiritual.”
 Padre Elílio ainda afirmou que o interesse é crescente por 
essa assistência. “O ser humano vive na abertura para o infinito do 
Ser, e é nessa abertura que ele sente o apelo de Deus. O ser huma-
no é humano exatamente por isto: porque vive na abertura infinita, 
sentindo a atração do Bem e o fascínio da Beleza, ainda que nem 
sempre saiba nomear essa abertura. Nossa atração ao Ser, ao Bem 
ou a Deus é o que está por detrás do interesse constante de busca 
espiritual. Depois, no Brasil, têm surgido movimentos de evange-
lização que dão revestimento concreto à busca. O papel do diretor 
ou aconselhador espiritual não é o de decidir pela pessoa, mas o 
de ajudá-la a captar por si mesma a luz de Deus, seja nas grandes 
e decisivas ocasiões da vida, seja na vivência cotidiana”, concluiu 
o sacerdote.
 Os interessados em buscar direção espiritual devem ir à 
secretaria da Catedral para manifestar seu interesse no horário de 
atendimento do padre. Não é necessário agendamento.  


