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Roteiro: 
Peregrinação Arquidiocesana

06 de fevereiro a 2 de março
FORANIA SÃO VICENTE 

03 de março a 05 de abril
FORANIA SÃO MIGUEL 

06 de abril a 01 de maio
 

FORANIA BOM JESUS  

FORANIA SANTA ANA 
31 de maio a 22 de junho

FORANIA SÃO JOSÉ 

FORANIA MÃE DE DEUS 
22 de outubro a 19 de novembro

FORANIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

24 de julho a 22 de agosto

23 de agosto a 24 de setembro

FORANIA NOSSA SENHORA DAS DORES 

23 de junho a 23 de julho

FORANIA SANTA TERESINHA 

FORANIA NOSSA SENHORA DO LÍBANO 

02 de maio a 30 de maio

25 de setembro a 21 de outubro

19 de dezembro
FORANIA SANTO ANTÔNIO 

FORANIA SANTA LUZIA 
20 de novembro a 18 de dezembro



Maria, 
Mãe da Igreja 

rogai por nós!



Santos: 

Santo Antônio

inspirações vocacionais

Vocação sacerdotal e religiosa
Padroeiro arquidiocesano

São João Maria Vianney
Vocação sacerdotal diocesana

Padroeiro dos párocos

Vocação sacerdotal e religiosa

São Pio de Pietrelcina Santa Teresinha
Vocação religiosa

Padroeira das missões

São Luis e Santa Zélia
Vocação matrimonial e leiga

Beata Isabel Cristina
Vocação laical

Padroeira do Viacariato da juventude
da Arquidiocese de Juiz de Fora



Santo 
Antônio

Vocação sacerdotal e religiosa
Padroeiro arquidiocesano

 Espero que este aniversário significativo 
desperte, especialmente nos religiosos 
franciscanos e nos devotos de Santo 
Antônio em todo o mundo, o desejo de 
experimentar a mesma inquietação santa 
que levou Santo Antônio a percorrer as 

e s t r a d a s  d o  m u n d o 
testemunhando, através da 
palavra e ação, para o amor de 
Deus. Que seu exemplo de 
participação nas dificuldades 
das famílias, dos pobres e 
desfavorecidos, bem como sua 
paixão pela verdade e pela 
justiça, ainda hoje desperte em 
nós um compromisso generoso 
de nos doar como sinal de 
f r a t e r n i d a d e .  P e n s o 
principalmente nos jovens: 
esse santo, tão antigo, mas tão 
moderno e brilhante em suas 
idéias, pode ser um modelo 
para  as  novas  gerações 
seguirem, para que sua jornada 
seja frutífera.

(Carta do Papa Francisco por ocasião 
dos 800 anos da vocação de Santo 
Antônio, 15 de fevereiro de 2020)



São
João Maria

Vocação sacerdotal diocesana
Padroeiro dos párocos

Vianney

 Portanto, o centro de toda a sua vida era a 
Eucaristia, que celebrava e adorava com devoção e 
respeito. Outra característica fundamental desta 
figura sacerdotal extraordinária era o ministério 
assíduo das confissões. Reconhecia na prática do 
sacramento da penitência o cumprimento lógico e 
natural do apostolado presbiterial, em obediência 
ao mandato de Cristo: "A quem perdoardes os 
pecados, serão perdoados, e a quem não os 
perdoardes, não serão perdoados" (cf. Jo 20, 23).

 O Santo Cura d'Ars manifestou sempre uma 
elevadíssima consideração pelo dom recebido. 
Afirmava: "Oh! Como é grande o Sacerdócio! Não o 
compreenderemos bem, a não ser no Céu... Se o 
compreendêssemos na terra, morreríamos, não de 
susto, mas de amor!" (Abbé Monnin, Esprit du Curé 
d'Ars, pág. 113). Além disso, quando era criança 
confiara à mãe: "Se eu fosse sacerdote, gostaria de 
conquistar muitas almas" (Abbé Monnin, Procès de 
l'ordinaire, pág. 1064). E assim foi. No serviço 
pastoral, tanto simples quanto extraordinariamente 
fecundo, este pároco anónimo de uma aldeia 
perdida do sul da França conseguiu identificar-se a 
tal ponto com o próprio ministério, que se tornou, 
também de maneira visível e universalmente 
reconhecível, alter Christus, imagem do Bom 
Pastor que, contrariamente ao mercenário, dá a 
vida pelas suas ovelhas (cf. Jo 10, 11). Seguindo o 
exemplo do Bom Pastor, ele deu a vida nas 
décadas do seu serviço sacedotal. A sua existência 
foi uma catequese viva, que adquiria uma eficácia 
extremamente singular quando as pessoas o viam 
celebrar a Missa, deter-se em adoração diante do 
tabernáculo ou transcorrer muitas horas no 
confessionário.

(Papa Bento XVI, audiência geral, 05 de agosto de 2009)



Vocação sacerdotal e religiosa

 E que dizer da sua vida, incessante combate 
espiritual sustentado com as armas da oração, 
centrada nos quotidianos sagrados gestos da 
Confissão e da Missa? A Santa Missa era o centro 
de toda a sua jornada, a preocupação quase 
ansiosa de todas as horas, o momento de maior 
comunhão com Jesus, Sacerdote e Vítima. Sentia-
se chamado a participar na agonia de Cristo, 
agonia que continua até ao fim do mundo. 

 Inteiramente recolhido em Deus, levando 
sempre no seu corpo a paixão de Jesus, ele foi pão 
partido para os homens famintos do perdão de 
Deus Pai. Os seus estigmas, como os de 
Francisco de Assis, eram obra e sinal da 
misericórdia divina, que mediante a Cruz de Cristo 
remiu o mundo. Aquelas feridas abertas e 
sangrentas falavam do amor de Deus por todos, 
especialmente pelos doentes no corpo e no 
espírito. 

 Em sessenta anos de vida religiosa, 
transcorridos quase todos em San Giovanni 
Rotondo, ele dedicou-se inteiramente à oração e 
ao ministério da reconciliação e da direcção 
espiritual. O Servo de Deus Papa Paulo VI 
ressaltou-o muito bem: «Vede que fama teve o 
Padre Pio!... Mas por quê? ... Porque celebrava a 
Missa de maneira humilde, atendia às confissões 
desde a manhã até à noite, e era representante 
impresso dos estigmas de Nosso Senhor. Era um 
homem de oração e de sofrimento» (20 de 
Fevereiro de 1971). 

(São João Paulo II, homilia de beatificação 
de São Pio, 03 de maio de 1999)

SãoPio de Pietrelcina



Santa
Teresinha

Vocação religiosa
Padroeira das missões

 Teresa, a nova Santa, tendo absorvido fortemente 
esta doutrina evangélica, traduziu-a na prática da vida 
cotidiana: de fato, com a palavra e com o exemplo, 
ensinou às noviças do seu mosteiro esta via da infância 
espiritual, e a todos os outros por meio dos seus escritos: 
escritos que, difundidos em todo o mundo, ninguém lê sem 
querer reler mais e mais vezes, com alegria máxima para a 
alma e com fruto. Na verdade, esta puríssima menina, que 
floresceu no horto recluso do Carmelo, tendo 
acrescentado ao próprio nome o do Menino Jesus, 
expressou em si mesma a sua imagem, de modo que se 
diga que quem venera Teresa, venera e louva o divino 
exemplo que ela copiou em si mesma”.
 “Não surpreende, então, que nesta santa religiosa 

se tenha realizado o que disse Cristo: ‘Aquele que se fizer 
humilde como esta criança será maior no Reino dos céus’ 
(Mt 18, 4). De fato, aprouve à benevolência divina 
enriquecê-la com o dom de uma sabedoria quase singular. 

Tendo atingido largamente a verdadeira 
doutrina da fé por meio da instrução do 
Catecismo, a ascética, do áureo livro da 
Imitação de Cristo e a mística, dos livros de São 
João da Cruz, alimentando também sua mente 
e seu coração com a assídua leitura das 
Sagradas Escrituras, o Espírito de verdade lhe 
comunicou e manifestou o que coube esconder 
‘aos sábios e entendidos’ e revelar ‘aos 
pequeninos’. De fato, ela – segundo o 
testemunho do nosso Predecessor – foi dotada 
de tal ciência das coisas celestes a ponto de 
indicar aos outros a via correta da salvação. E 
esta participação abundante na divina luz e na 
divina graça acendeu em Teresa um incêndio 
tão grande de caridade que, portando-a 
continuamente quase fora do corpo, por fim, a 
consumou, de modo que, pouco antes de deixar 
a vida, pôde candidamente declarar que ‘não 
havia dado a Deus nada mais do que amor’.
(Papa Pio XI, homilia de canonização de 
Santa Teresinha, 17 de maio de 1925)



São Luis 
Santa Zélia

Vocação matrimonial e leiga

e

(Papa Bento XVI, 

 São Luiz e Santa Zélia... 
« a c o m p a n h a r a m  e 
compartilharam, com a sua 
oração e  mediante  o  seu 
testemunho evangél ico,  o 
caminho da filha, chamada pelo 
Senhor a consagrar-se a Ele sem 
reservas entre as paredes do 
C a r m e l o .  F o i  a l i ,  n o 
escondimento da clausura, que 
Santa Teresinha concretizou a 
sua vocação: "No coração da 
Igreja, minha mãe, eu serei o 
a m o r "  ( M a n u s c r i t s 
autobiographiques, Lisieux, 
1957, pág. 22). Pensando na 
Beat ificação dos cônjuges 
Martin, apraz-me evocar mais 
uma intenção, que me está muito 
a peito: a família, cujo papel é 
fundamental na educação dos 
filhos para um espírito universal, 
aberto e responsável em relação 
ao mundo e aos seus problemas, 
assim como na formação das 
v o c a ç õ e s  p a r a  a  v i d a 
missionária». 

Angelus 19 de outubro de 2008)



Beata
Isabel Cristina

Vocação laical
Padroeira do Viacariato da juventude

da Arquidiocese de Juiz de Fora

 “Ontem, em Barbacena, 
foi beatificada Isabel Cristina 
Mrad Campos. Esta jovem 
mulher foi morta em 1982 aos 
20 anos de idade, em ódio à 
fé, por ter defendido sua 
dignidade como mulher e o 
valor da castidade. Que seu 
exemplo heroico inspire 
especialmente os jovens a 
darem testemunho generoso 
de sua fé e de sua adesão ao 
Evangelho. Um aplauso à 
nova Beata!”

(Papa Francisco, Angelus, 11 de 
dezembro de 2022)



Pastoral Vocacional

Vicariato da Juventude

Arquidiocese de Juiz de Fora
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