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Padre José Carlos Luna foi ordenado sacerdote no dia 8 dezembro, 
Solenidade da Imaculada Conceição, em Missa presidida pelo Bispo 
Diocesano, Dom Gregório Paixão, na Catedral de Petrópolis. P. 8

Ordenado novo padre para a Diocese

Diocese em missão

O Bispo Diocesano, Dom Gre-
gório Paixão, presidiu a Missa 
de Natal no dia 25 de dezem-
bro na Catedral de Petrópolis, 
quando convidou a “nos tor-
namos manjedoura” para “re-
ceber verdadeiramente Jesus 
Cristo”. P. 9

Bispo preside Missa de Natal

A Assembleia Diocesana aconteceu no dia 10 de novembro de 2018, na Paróquia Santo Antônio, em Teresópolis, e marcou o início 
de todo trabalho missionário que acontecerá até novembro de 2019 na Diocese de Petrópolis.. P. 3

Em Dia Mundial do Pobre, Diocese ofere-
ce banho solidário em Petrópolis P. 4

Diocese tem 8 novos diáconos perma-
nentes e candidatos ao diaconato rece-
bem ministério de leitor e acólito P. 4
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VOZ DO PAPA

1. «A paz esteja 
nesta casa!»

Jesus, ao enviar 
em missão os seus discípulos, disse-lhes: 
«Em qualquer casa em que entrardes, dizei 
primeiro: “A paz esteja nesta casa!” E, se lá 
houver um homem de paz, sobre ele repou-
sará a vossa paz; se não, voltará para vós» 
(Lc 10, 5-6).

Oferecer a paz está no coração da missão 
dos discípulos de Cristo. E esta oferta é 
feita a todos os homens e mulheres que, no 
meio dos dramas e violências da história 
humana, esperam na paz. A «casa», de que 
fala Jesus, é cada família, cada comuni-
dade, cada país, cada continente, na sua sin-
gularidade e história; antes de mais nada, 
é cada pessoa, sem distinção nem discrimi-
nação alguma. E é também a nossa «casa 
comum»: o planeta onde Deus nos colocou 
a morar e do qual somos chamados a cuidar 
com solicitude.

Eis, pois, os meus votos no início do novo 
ano: «A paz esteja nesta casa!»

2. O desafio da boa política
A paz parece-se com a esperança de que 

fala o poeta Carlos Péguy; é como uma 
flor frágil, que procura desabrochar por 
entre as pedras da violência. Como sabe-
mos, a busca do poder a todo o custo leva 
a abusos e injustiças. A política é um meio 
fundamental para construir a cidadania e 
as obras do homem, mas, quando aqueles 
que a exercem não a vivem como serviço à 
coletividade humana, pode tornar-se instru-
mento de opressão, marginalização e até 
destruição.

«Se alguém quiser ser o primeiro – diz 
Jesus – há de ser o último de todos e o 
servo de todos» (Mc 9, 35). Como assina-
lava o Papa São Paulo VI, «tomar a sério 
a política, nos seus diversos níveis – local, 
regional, nacional e mundial – é afirmar 
o dever do homem, de todos os homens, 
de reconhecerem a realidade concreta e o 
valor da liberdade de escolha que lhes é 
proporcionada, para procurarem realizar 
juntos o bem da cidade, da nação e da hu-
manidade».

Com efeito, a função e a responsabilidade 
política constituem um desafio permanente 
para todos aqueles que recebem o mandato 
de servir o seu país, proteger as pessoas 
que habitam nele e trabalhar para criar as 
condições dum futuro digno e justo. Se for 
implementada no respeito fundamental pela 
vida, a liberdade e a dignidade das pessoas, 
a política pode tornar-se verdadeiramente 
uma forma eminente de caridade.

3. Caridade e virtudes humanas para 
uma política ao serviço dos direitos huma-
nos e da paz

O Papa Bento XVI recordava que «todo 
o cristão é chamado a esta caridade, con-
forme a sua vocação e segundo as possi-
bilidades que tem de incidência na pólis. 
(…) Quando o empenho pelo bem comum 
é animado pela caridade, tem uma valên-
cia superior à do empenho simplesmente 
secular e político. (…) A ação do homem 

sobre a terra, quando é inspirada e susten-
tada pela caridade, contribui para a edifica-
ção daquela cidade universal de Deus que 
é a meta para onde caminha a história da 
família humana». Trata-se de um programa 
no qual se podem reconhecer todos os 
políticos, de qualquer afiliação cultural ou 
religiosa, que desejam trabalhar juntos para 
o bem da família humana, praticando as 
virtudes humanas que subjazem a uma boa 
ação política: a justiça, a equidade, o res-
peito mútuo, a sinceridade, a honestidade, 
a fidelidade.

A propósito, vale a pena recordar as 
«bem-aventuranças do político», propos-
tas por uma testemunha fiel do Evangelho, 
o Cardeal vietnamita Francisco Xavier 
Nguyen Van Thuan, falecido em 2002:

Bem-aventurado o político que tem uma 
alta noção e uma profunda consciência do 
seu papel. Bem-aventurado o político de 
cuja pessoa irradia a credibilidade. Bem-
aventurado o político que trabalha para 
o bem comum e não para os próprios in-
teresses. Bem-aventurado o político que 
permanece fielmente coerente. Bem-aven-
turado o político que realiza a unidade. 
Bem-aventurado o político que está com-
prometido na realização duma mudança 
radical. Bem-aventurado o político que 
sabe escutar. Bem-aventurado o político 
que não tem medo.

Cada renovação nos cargos eletivos, cada 
período eleitoral, cada etapa da vida pública 
constitui uma oportunidade para voltar à 
fonte e às referências que inspiram a justiça 
e o direito. Duma coisa temos a certeza: a 
boa política está ao serviço da paz; respeita 
e promove os direitos humanos fundamen-
tais, que são igualmente deveres recíprocos, 
para que se teça um vínculo de confiança e 
gratidão entre as gerações do presente e as 
futuras.

4. Os vícios da política
A par das virtudes, não faltam infeliz-

mente os vícios, mesmo na política, devidos 
quer à inépcia pessoal quer às distorções no 
meio ambiente e nas instituições. Para to-
dos, está claro que os vícios da vida política 
tiram credibilidade aos sistemas dentro dos 
quais ela se realiza, bem como à autoridade, 
às decisões e à ação das pessoas que se lhe 
dedicam. Estes vícios, que enfraquecem o 
ideal duma vida democrática autêntica, são 
a vergonha da vida pública e colocam em 
perigo a paz social: a corrupção – nas suas 
múltiplas formas de apropriação indevida 
dos bens públicos ou de instrumentalização 
das pessoas –, a negação do direito, a falta 
de respeito pelas regras comunitárias, o en-
riquecimento ilegal, a justificação do poder 
pela força ou com o pretexto arbitrário da 
«razão de Estado», a tendência a perpetuar-
se no poder, a xenofobia e o racismo, a re-
cusa a cuidar da Terra, a exploração ilimita-
da dos recursos naturais em razão do lucro 
imediato, o desprezo daqueles que foram 
forçados ao exílio.

5. A boa política promove a participação 
dos jovens e a confiança no outro

Quando o exercício do poder político 
visa apenas salvaguardar os interesses de 
certos indivíduos privilegiados, o futuro 
fica comprometido e os jovens podem ser 
tentados pela desconfiança, por se verem 
condenados a permanecer à margem da so-
ciedade, sem possibilidades de participar 
num projeto para o futuro. Pelo contrário, 
quando a política se traduz, concretamente, 
no encorajamento dos talentos juvenis e das 
vocações que requerem a sua realização, a 
paz propaga-se nas consciências e nos ros-
tos. Torna-se uma confiança dinâmica, que 
significa «fio-me de ti e creio contigo» na 
possibilidade de trabalharmos juntos pelo 
bem comum. Por isso, a política é a favor 
da paz, se se expressa no reconhecimento 
dos carismas e capacidades de cada pessoa. 
«Que há de mais belo que uma mão esten-
dida? Esta foi querida por Deus para dar e 
receber. Deus não a quis para matar (cf. Gn 
4, 1-16) ou fazer sofrer, mas para cuidar e 
ajudar a viver. Juntamente com o coração e 
a inteligência, pode, também a mão, tornar-
se um instrumento de diálogo».

Cada um pode contribuir com a própria 
pedra para a construção da casa comum. A 
vida política autêntica, que se funda no di-
reito e num diálogo leal entre os sujeitos, 
renova-se com a convicção de que cada 
mulher, cada homem e cada geração encer-
ram em si uma promessa que pode irradiar 
novas energias relacionais, intelectuais, cul-
turais e espirituais. Uma tal confiança nunca 
é fácil de viver, porque as relações humanas 
são complexas. Nestes tempos, em particu-
lar, vivemos num clima de desconfiança 
que está enraizada no medo do outro ou 
do forasteiro, na ansiedade pela perda das 
próprias vantagens, e manifesta-se também, 
infelizmente, a nível político mediante ati-
tudes de fechamento ou nacionalismos que 
colocam em questão aquela fraternidade de 
que o nosso mundo globalizado tanto pre-
cisa. Hoje, mais do que nunca, as nossas 
sociedades necessitam de «artesãos da paz» 
que possam ser autênticos mensageiros e 
testemunhas de Deus Pai, que quer o bem e 
a felicidade da família humana.

6. Não à guerra nem à estratégia do 
medo

Cem anos depois do fim da I Guerra 
Mundial, ao recordarmos os jovens mortos 
durante aqueles combates e as populações 
civis dilaceradas, experimentamos – hoje, 
ainda mais que ontem – a terrível lição das 
guerras fratricidas, isto é, que a paz não 
pode jamais reduzir-se ao mero equilíbrio 
das forças e do medo. Manter o outro sob 
ameaça significa reduzi-lo ao estado de 
objeto e negar a sua dignidade. Por esta 
razão, reiteramos que a escalada em termos 
de intimidação, bem como a proliferação 
descontrolada das armas são contrárias à 
moral e à busca duma verdadeira concór-
dia. O terror exercido sobre as pessoas mais 
vulneráveis contribui para o exílio de popu-
lações inteiras à procura duma terra de paz. 
Não são sustentáveis os discursos políticos 
que tendem a acusar os migrantes de todos 

os males e a privar os pobres da esperança. 
Ao contrário, deve-se reafirmar que a paz 
se baseia no respeito por toda a pessoa, in-
dependentemente da sua história, no respei-
to pelo direito e o bem comum, pela criação 
que nos foi confiada e pela riqueza moral 
transmitida pelas gerações passadas.

O nosso pensamento detém-se, ainda e de 
modo particular, nas crianças que vivem nas 
zonas atuais de conflito e em todos aqueles 
que se esforçam por que a sua vida e os seus 
direitos sejam protegidos. No mundo, uma 
em cada seis crianças sofre com a violên-
cia da guerra ou pelas suas consequências, 
quando não é requisitada para se tornar, ela 
própria, soldado ou refém dos grupos arma-
dos. O testemunho daqueles que trabalham 
para defender a dignidade e o respeito das 
crianças é extremamente precioso para o 
futuro da humanidade.

7. Um grande projeto de paz
Celebra-se, nestes dias, o septuagésimo 

aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, adotada após a II Guer-
ra Mundial. A este respeito, recordemos 
a observação do Papa São João XXIII: 
«Quando numa pessoa surge a consciência 
dos próprios direitos, nela nascerá forçosa-
mente a consciência do dever: no titular de 
direitos, o dever de reclamar esses direitos, 
como expressão da sua dignidade; nos de-
mais, o dever de reconhecer e respeitar tais 
direitos».

Com efeito, a paz é fruto dum grande pro-
jeto político, que se baseia na responsabili-
dade mútua e na interdependência dos seres 
humanos. Mas é também um desafio que 
requer ser abraçado dia após dia. A paz é 
uma conversão do coração e da alma, sendo 
fácil reconhecer três dimensões indisso-
ciáveis desta paz interior e comunitária:

- a paz consigo mesmo, rejeitando a in-
transigência, a ira e a impaciência e – como 
aconselhava São Francisco de Sales – cul-
tivando «um pouco de doçura para consigo 
mesmo», a fim de oferecer «um pouco de 
doçura aos outros»;

- a paz com o outro: o familiar, o amigo, 
o estrangeiro, o pobre, o atribulado..., tendo 
a ousadia do encontro, para ouvir a mensa-
gem que traz consigo;

- a paz com a criação, descobrindo a gran-
deza do dom de Deus e a parte de respon-
sabilidade que compete a cada um de nós, 
como habitante deste mundo, cidadão e ator 
do futuro.

A política da paz, que conhece bem as fra-
gilidades humanas e delas se ocupa, pode 
sempre inspirar-se ao espírito do Magni-
ficat que Maria, Mãe de Cristo Salvador e 
Rainha da Paz, canta em nome de todos os 
homens: A «misericórdia [do Todo-Podero-
so] estende-se de geração em geração sobre 
aqueles que O temem. Manifestou o poder 
do seu braço e dispersou os soberbos. Der-
rubou os poderosos de seus tronos e exal-
tou os humildes (...), lembrado da sua mi-
sericórdia, como tinha prometido a nossos 
pais, a Abraão e à sua descendência, para 
sempre» (Lc 1, 50-55).

A boa política está a serviço da paz
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ASSEMBLEIA DIOCESANA E COMIDI

Dom Gilson Andrade fala sobre a missão

Com o lema “Fazei tudo o que 
Ele vos disser” (Jo 2,5) e com o 
tema central a Missão, aconteceu 

no dia 10 de novembro de 2018, a 
Assembleia Diocesana, reunindo 
mais de mil pessoas na Paróquia 

Santo Antônio, Paquequer, em 
Teresópolis, Decanato Santa Tere-
sa. A assembleia marcou o inicio 
de todo trabalho missionário da 
Diocese de Petrópolis que aconte-
cerá até novembro de 2019.

Os trabalhos foram iniciados 
com a entrada da Capela Nossa 
Senhora do Amor Divino, com o 
Bispo Diocesano, Dom Gregório 
Paixão (OSB) conduzindo a ora-
ção inicial. A palestra principal 
da Assembleia, com orientações 
e reflexão sobre a importância do 
trabalho missionário, a missão 
no Pontificado do Papa Francis-
co, assim como uma apresenta-
ção histórica do Plano Pastoral 
da Diocese, foram apresentados 
pelo Bispo Coadjutor de Nova 
Iguaçu, Dom Gilson Andrade da 

Silva. Ele ainda falou sobre o Sí-
nodo dos Bispos, que aconteceu 
de 3 a 38 de outubro, no Vatica-
no, apresentando os pontos prin-
cipais do documento final. 

Sobre o Plano Pastoral da Dio-
cese, Dom Gilson Andrade lem-
brou que nos primeiros anos se 
buscou algo bem prático, apre-
sentando numa pequena folha 
tudo que era preciso realizar ao 
longo do ano. De acordo com 
ele, durante sua passagem pela 
Arquidiocese de São Salvador, 
como Bispo Auxiliar, nos encon-
tros de formação sobre plano 
pastoral, as pessoas falavam da 
necessidade de ser algo prático, 
não mais documentos imensos, 
mais algo que indicava o que fa-
zer e como fazer.

Durante a Assembleia Dioce-
sana, Padre Jovane Carmo, As-
sessor Eclesiástico do Conselho 
Missionário Diocesano (Comidi) 
apresentou o Conselho e sua pro-
posta de trabalho para 2019. “O 
Comidi não é uma nova pasto-
ral na Diocese, mas deseja dar as 
ferramentas necessárias para que 
todas as pastorais diocesanas e 
nós mesmos possamos nos tornar 
missionários”, afirmou Dom Gre-
gório Paixão, bispo diocesano.

Padre Jovane iniciou afirmando 
que o maior incentivador para 
sermos missionários é o próprio 
Jesus, quando afirma “Ide por 
todo mundo e pregai o Evange-
lho a toda criatura”. Apresentou 
também como definição de mis-
são as palavras do Papa Francis-
co, quando afirma que “missão é 
sair de si. É ir ao encontro de nos-
so próximo. Levar aos irmãos e 
irmãs tudo aquilo que recebemos 
de Deus”. 

Citou ainda os fundamentos bí-
blicos do trabalho missionário, 
partindo do trabalho de Jesus, 
que percorria toda região de Isra-

el levando a mensagem de Deus. 
Falou sobre a missão nos Atos dos 
Apóstolos, onde “vemos declara-
da a missão no mandato que Cris-
to deu aos seus discípulos: Sereis 
minhas testemunhas em Jerusa-
lém, em toda a Judeia e Samaria, e 
até os confins do mundo”.

Falou sobre a Missão nos Docu-
mentos do Concílio Vaticano II. 
“A Igreja esforça-se por anunciar 
o Evangelho a todos os homens.  
Faz a partir das exigências ínti-
mas da própria catolicidade e em 
obediência à ordem de seu Fun-
dador”. É dever de seus sucesso-
res perenizar esta obra, para que 
a Palavra de Deus corra e seja 
glorificada e seja por toda a terra 
anunciado e instaurado o Reino 
de Deus”.  

Depois de passar pelo Docu-
mento de Aparecida e citar vá-
rias frases e comentários do Papa 
Francisco incentivando a missão 
em todo Igreja, mas que seja uma 
ação de dentro para fora, Padre 
Jovane apresentou o que é o Co-
midi, sua estrutura e as propostas 
de trabalho para 2019 na Diocese.

COMIDI é apresentado 
na Assembleia Diocesana

Com objetivo de apresentar três 
propostas para o Programa Na-
cional Missionário da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), os Conselhos Missioná-
rios Diocesanos (Comidis) de nove 
dioceses do Regional Leste 1, esti-
veram reunidos no dia 17 de no-
vembro de 2018, na Diocese de Pe-
trópolis. O encontro foi orientado 
pelo assessor nacional da Comis-
são Episcopal Pastoral para Ação 
Missionária e a Cooperação Inte-
reclesial da CNBB, Padre Antônio 
Niemiec, membro das Pontifícias 
Obras Missionárias (POM).

Ao final da assembleia dos Co-
midis do Regional Leste 1, reali-
zado na Paróquia Santo Antônio, 
no Alto da Serra, foram aprovados 
três propostas: formação missio-
nária, juventude e Ad Gentes. Os 
representantes das dioceses apre-
sentaram também algumas ações 

de trabalho para as três propostas.
Padre Antônio lembrou que o 

Papa Francisco (clique para ler a 
carta), ao convocar o mês extraor-
dinário para missão em outubro 
de  2019, enviou uma carta a to-
dos os bispos pedindo que o pro-
cesso de formação missionária ti-
vesse inicio em outubro de 2018. 
“Nós já começamos e em nível de 
Brasil, houve o lançamento na-
cional do processo de formação”, 
comentou.

Os representantes do Comidi 
da Diocese de Petrópolis, coorde-
nados pelo Padre Jovane da Rosa 
Carmo, participaram do encontro, 
que contou com a presença do Pa-
dre Alexander de Brito Silva (Pa-
róquia de Raiz da Serra) e Padre 
José Celestino (Paróquia do Alto 
da Serra). Também estiveram pre-
sentes religiosas e o diácono per-
manente Sérgio Gonzalez.

Comidis realizam assembleia 
regional em Petrópolis
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DIOCESE

O bispo diocesano, Dom Gregório 
Paixão (OSB) presidiu a missa de 
ordenação diaconal permanente de 
oitos homens casados, no dia 29 de 
setembro de 2018. Em sua homilia, 
o bispo lembrou que diácono é o 
serviço do anúncio do Evangelho e 
agradeceu a eles pelo sim dado e as 
suas famílias. Foram ordenados di-
ácono: Agostinho Ricerdo Campos 
da Silva, Edilson Christóvão Perei-
ra, Geraldo Luiz Guedes de Paiva, 
José Antônio Mantovani, Mauricio 
Gonçalves, Paulo Cesar da Costa, 
Roberto de Oliveira Fracho e Rober-
to Valério Rosa.

A ordenação diaconal aconteceu 
na Catedral São Pedro de Alcântara 

e estava lotada com os familiares e 
amigos dos novos diáconos. A mis-
sa foi concelebrada por diversos pa-
dres da Diocese, entre eles o Vigário 
Geral, Monsenhor Paulo Daher e 
o reitor do Seminário Diocesano e 
Diretor da Escola Diaconal, Padre 
Luiz Henrique.

Os diáconos permanentes da Dio-
cese e os que estão se preparando e 
já receberam os ministérios de Acó-
lito e Leitor, também participaram 
da missa, assim como os seminaris-
tas diocesano. Dom Gregório Pai-
xão que é mais importante é estar 
disponível para o outro e saber ca-
minhar com ele, lembrando que foi 
isto que Jesus Cristo.

Bispo ordena oito diáconos permanentes

Dom Gregório Paixão (OSB), bis-
po da Diocese de Petrópolis, presi-
diu no dia 8 de setembro de 2018, 
a missa na Igreja Santo Antônio, no 
Alto da Serra, quando foi conferido 
o ministério de Leitor e Acólito a 19 
homens que estão se preparando 
para serem Diáconos Permanentes. 
“Possam ser leitores e acólitos a ser-
viço do Senhor na Igreja. Olhando 
para o exemplo de Maria pelo seu 
imaculado nascimento entendemos 
o que devemos fazer. Aquilo que ela 
realizou como discípula do Pai, vo-
cês devem ter o mesmo comporta-
mento e escolha que teve a Virgem 
Maria, esta aberto a vontade do Pai, 
pois tudo é feito para ele”, afirmou 
o bispo diocesano.

Além dos amigos e familiares 

dos novos leitores e acólitos, esta-
vam presentes o Vigário Geral da 
Diocese, Monsenhor Paulo Daher, 
o pároco do Alto da Serra, Padre 
José Celestino, o reitor do Seminá-

rio Diocesano, Padre Luiz Henrique 
e os padres Sebastião Condé, João 
Marcos, Jovane da R. Carmo, Jair 
Aparecido de Oliveira, Rodrigo Al-
berti, Renato Gomes de Andrade, 

Manoel da Silva Gouvêa e Willyam 
da Silveira Ferreira. Diáconos Per-
manentes da Diocese também es-
tiveram presentes e ajudaram na 
missa.

Os novos Leitores são: Miguel 
da Silva Porto, Carlos Coelho Cer-
queira, Marcos Antônio de Moura, 
Valdecir Cândido da Silva, Claudio 
José Amaral, José Elias dos Santos, 
Marcio João Ferreira, Marcos Fer-
nando Mendes de Brito, Wallace de 
Souza Nascimento, Paulo Cesar da 
Silva Jesus, Flavio da Silva Paiva.

Os novos Acólitos: Ivanio Pinto, 
Geraldo Marques da Silva, Pedro 
José, Alberto de Araújo, João Marce-
lo Tedesco da Costa, Alexandre Pes-
soa da Silva, Paulo Cesar da Silva, 
Rafael Sutter de Oliveira.

Ministério de leitor e acólitos a futuros diáconos permanentes

Cerca de 115 seminaristas de 
todo o Estado do Rio estiveram 
presentes entre os dias 28 e 30 de 
setembro de 2018, em Teresópo-
lis, para um trabalho missionário 
envolvendo diversas comunida-
des. O trabalho, que teve à frente 
o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, 
Dom Joel Portela, começou na sex-
ta, dia 28, com missa de abertura 
na Matriz de São Pedro. Já o sába-
do, 29, foi de trabalho de campo 
e o encerramento no Domingo na 
Matriz de Santo Antônio, no Alto.

As diversas comunidades que 
acolheram os seminaristas ofere-
ceram além da hospitalidade aos 

jovens, toda a condição para que 
o trabalho fosse realizado. Os se-
minaristas desenvolveram ativi-
dades nas comunidades contando 
também com a atuação de agentes 
pastorais e lideranças das comu-
nidades. Na Matriz de Santo An-
tônio aconteceu ainda catequese 
para um grupo de Ministros e tam-
bém para equipe de Liturgia, com 
convite aberto a todos os agentes 
do Decanato, realizado por Dom 
Joel. O bispo ainda celebrou missa 
na noite de sábado na Capela de 
São Vicente, na Beira Linha.

O encerramento das missões 
aconteceu com missa na manhã 
de domingo, na Matriz de Santo 
Antônio, presidida por Dom Joel 
e concelebrada pelo pároco, Padre 
Jorge Luiz, e também pelos padres 
Luiz Henrique e Tiago José, que 
dirigem o Seminário Diocesano.

Seminaristas em Missão em 
Teresópolis

Cerca de 450 Congregados Ma-
rianos de todo o Estado do Rio de 
Janeiro se reuniram no dia 16 de 
setembro de 2018, na quadra do 
Colégio São Paulo em Teresópolis 
para realizar o Encontro Regional, 
que serviu também para a apresen-
tação e posse da nova diretoria. A 
missa de encerramento foi presi-
dida pelo Bispo Diocesano, Dom 
Gregório Paixão.

Reunindo homens e mulheres das 
mais diversas idades, os Congre-
gados participaram de formação 
com o Padre Manoel Gouvêa e ou-
viram os diversos presidentes das 
Federações. O Santo Terço rezado 
nas dependências da Matriz de 
Santo Antônio precedeu a palavra 
final do novo presidente Regional, 
Orlando Carlos, que apresentou a 
equipe que atuará no próximo Tri-
ênio.

Na missa de encerramento, cele-
brada pelo Bispo Diocesano, o gru-
po de trabalho foi apresentado a 
toda a comunidade e tomou posse 
oficialmente, das mãos do bispo.

Em sua homilia, Dom Gregório 
assinalou a importância da au-
tenticidade na caminhada cristã, 
e de como é importante sabermos 
quem somos, para que possamos 
ser conforme Deus quer de nós. 
Citou o exemplo da Virgem Maria, 
que pela abertura ao Espírito Santo 
teve sua vida dirigida para a mis-
são a ela confiada, e assim ela tam-
bém orienta o povo de Deus como 
grande exemplo a ser imitado.

Congresso Estadual dos 
Congregados Marianos
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A Pastoral da Comunicação da 
Diocese de Petrópolis realizou, no 
dia 30 de setembro de 2018, o seu 
8º Mutirão de Comunicação, com 
o tema “Fake News: da lógica da 
serpente à era digital”, com a pre-
sença do jornalista Alexandre Vare-
la do site “O Catequista”. O bispo 
diocesano, Dom Gregório Paixão 
esteve presente e falou aos agentes 
da Pascom, alertando-os sobre os 
riscos das notícias falsas, suas con-
sequências e como um agente cris-
tão da comunicação deve se portar 
para evitar transmiti-las.

Dom Gregório ressaltou que o 
importante é sempre anunciar e di-
vulgar a verdade, que é Jesus Cris-
to. “Não existe nada mais maravi-
lhoso que comunicar a alegria do 
Evangelho, as graças que Deus nos 
dá, pois este deve ser a missão do 
cristão comunicador. Precisamos 
ter pessoas que tenham um olhar 
positivo sobre a vida. Devemos 
sempre comunicar a verdade que é 

Cristo” afirmou.
O encontro começou com a mis-

sa, celebrada pelo coordenador 
diocesano da Pascom, Padre Ale-
xandre Brandão, na Igreja São José 
do Itamarati, Decanato São Pedro 
de Alcântara, onde aconteceu o 8º 
Muticom. Padre Brandão agrade-

ceu todo o trabalho que vem sendo 
realizado pelos agentes da Pascom 
nas paróquias.

O tema central do Muticom foi 
apresentado por Alexandre Vare-
la, único jornalista credenciado na 
Sala da Imprensa do Vaticano, sem 
está residindo em Roma. Durante 

a sua apresentação, frisou que é 
importante ao comunicador católi-
co verificar as fontes primárias da 
informação e saber o contexto em 
que tal frase foi dita.

Ele apresentou diversos exemplos 
sobre notícias falsas e chamou aten-
ção para os três tipos de fake news: 
mentira, narrativa e erro. Na sua 
afirmação estas três formas causam 
grande dano quando divulgada 
sem as pessoas buscarem a verdade.

Como ocorre deste o primeiro 
Muticom, à tarde, os agentes da 
Pascom participam de oficinas. A 
primeira foi com Mateus Fagun-
des, agente da Pascom e estudante 
de Markenting, que apresentou as 
várias formas para se aproveitar ao 
máximo e avaliação da divulgação 
pelo Facebook. A segunda foi com 
Paulo Siqueira, que falou sobre li-
derança, apresentando diversos 
conceitos, mas frisa que a prepara-
ção para tudo na vida começa de 
dentro para fora.

Muticom da Diocese de Petrópolis debate fake news

Aconteceu no dia 27 de outubro 
de 2018, o Congresso Diocesano da 
Infância e Adolescência Missioná-
ria da Diocese de Petrópolis (IAM), 
na Paróquia de São Jorge, no Bair-
ro Independência em Petrópolis. 
Participaram do encontro cerca de 
100 crianças e adolescentes, junto 
com seus assessores de várias pa-
róquias.

O Assessor Diocesano, Padre Lu-
demir Leonardo Teodoro fez uma 
linda mensagem para os pequenos 
missionários. As crianças e ado-
lescentes saíram em missão, onde 
conheceram um pouco da realida-
de dos cinco continentes. Gabriela 
que foi em missão para Madagas-
car, mostrou a triste realidade da 
África.

Irmã Redenção (Irmãs de Belém) 
falando da América, lembrou do 
povo da Venezuela e rezou com 
eles pelos refugiados. Glaucia da 
Paróquia de Santa Rita, falou da 

Europa e ainda ensinou a rezar a 
Ave Maria em Francês. Constanti-
no da Paróquia de Santo Antônio 
em Nova Marilha em Magé, falou 
da Oceania e também rezou pelas 
crianças de lá.

Irmã Olinda (FDCC) mostrou um 
pouco da realidade do seu país, 
Timor leste e rezou por todas as 
crianças e adolescentes da Ásia.

Tivemos uma grande acolhida 
com muito carinho pela Paróquia 
de São Jorge e pelo Padre Rodrigo 
Celso.

“Rezamos o terço Missionário pe-
las crianças vítimas de violência. 
E finalizamos com a Santa missa, 
presidida pelo nosso Bispo, Dom 
Gregório Paixão (OSB). Vimos em 
cada rostinho à alegria de serem 
Missionários. De todas crianças e 
adolescentes do mundo, sempre 
amigos!”, afirmou Elisabeth Gon-
çalves Gonzalez, Coordenadora da 
IAM – Diocese de Petrópolis.

Congresso Diocesano da IAM

Em comemoração ao dia do 
professor, na manhã do dia 16 
de outubro de 2018, foi celebrada 
uma missa, na Catedral São Pe-
dro de Alcântara, presidida pelo 
bispo da Diocese de Petrópolis, 
Dom Gregório Paixão (OSB). Em 
sua homilia, o bispo ressaltou a 
importância do professor, frisan-
do que o testemunho é importan-
te na missão de ensinar, transfor-
mando vidas.

O bispo diocesano ressaltou a 
importância do trabalho do pro-
fessor, lembrando que por mui-
tos anos foi educador. Para ele é 
fundamental que cada professor 
tenha certeza e acredite na sua 
capacidade de transformação, 
principalmente pelo testemunho 
junto aos alunos. Ele ressaltou 
ainda que a palavra transforma 
e por isso sugeriu que tenham 

sempre em mente que pela edu-
cação é possível promover a jus-
tiça, a paz e o amor. 

“Vale a pena ser professor, acre-
ditem nisso e será possível trans-
formar a sociedade”, frisou o bis-
po.

A missa, além de professoras e 
professores de várias escolas mu-
nicipais, contou com a presença 
da secretária Municipal de Edu-
cação, Samea Ázara de Carvalho. 
Ela agradeceu a presença de to-
das as professoras e professores 
que puderam deixar as escolas e 
participar da missa. O chefe de 
Gabinete, Renan Campos parti-
cipou da missa representando 
o prefeito Bernardo Rossi. Ele 
agradeceu ao bispo pela celebra-
ção e parabenizou os professores 
pelo trabalho que realizam nas 
escolas.

Missa em ação de graças 
pelos professores
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Diocese celebra o Dia do Pobre 
e oferece banho solidário

O Vicariato da Caridade, com 
apoio das pastorais sociais, da 
Prefeitura e de instituições, pro-
moveu no domingo, dia 18 de no-
vembro de 2018, diversas ações 
para celebrar o segundo ano do 
Dia do Pobre. Este dia foi institu-
ído pelo Papa Francisco na Igreja, 
com objetivo de chamar atenção 
da sociedade para a situação dos 
pobres, principalmente aqueles 

que vivem na rua e a margem da 
sociedade.

Padre Rafael Soares, vigário dio-
cesano da caridade, disse que esta 
é uma das formas de colocar em 
prática a caridade e dar dignidade 
à população de rua. Com apoio da 
Missão Católica Ágape foi ofereci-
do o Banho Solidário, que foi um 
grande sucesso entre os moradores 
de rua. “Me senti muito bem. Fa-

zer a barba, cortar o cabelo e poder 
tomar banho aumentou a minha 
autoestima, pois me sinto com dig-
nidade. Tem muita gente que joga 
pedra na gente, mas tem pessoas 
que fazem a diferença nos acolhen-
do”, informou um morador de rua, 
identificado como Roberto.

Marco Antônio, fundador e coor-
denador da Missão Ágape, disse 
que a ideia do banho solidário foi 

inspirado no Papa Francisco, ao 
oferecer na Praça do Vaticano um 
local para que a população de rua 
pudesse tomar banho, fazer barba 
e cabelo e também lavar a roupa. 
Além do banho, Marco Antônio 
disse que vão oferecer aos mora-
dores de rua momento de oração, 
roupa limpa e a possibilidade do 
tratamento contra a dependência 
do álcool e outras drogas.

Bispo celebra missa no 
cemitério em Petrópolis

A celebração dos fiéis defuntos, 
2 de novembro de 2018, foi cele-
brada pelo Bispo Diocesano, Dom 
Gregório Paixão, no Cemitério 
Municipal de Petrópolis, quan-
do presidiu a missa, concelebra-
da pelo Padre Manoel Gouvêa, 
Pároco de Santa Rita de Cássia. 
Em sua homilia o bispo ressaltou 
a importância de se viver fazen-
do o bem, lembrando que é pelas 

obras que vamos ser lembramos.
Dom Gregório lembrou as diver-

sas placas existentes para lembrar 
as pessoas que morreram, sendo 
que alguns dão nome a praças e 
ruas. Ele chamou atenção para 
a história das pessoas que estão 
por trás das placas, frisando que 
o que importa para todos é o que 
a pessoa deixou de bom para que 
possamos lembrar.

Aconteceu de 23a 25 de novem-
bro de 2018, no sitio São Jose do 
Oriente (sítio do Seminário) o 
Retiro dos Diáconos Permanen-
tes da Diocese de Petrópolis. O 
retiro teve como tema: “Eis que 
estou no meio de vós como aque-
le que serve” (Lc 22,27) e foi pre-
gado pelo Pe. Mario José Couti-
nho, pároco da paróquia de São 
José de Itaipava, que participou 
até o final do retiro.

Durante o retiro aconteceu tam-
bém a reunião da CDDP onde os 
oito novos diáconos, que foram 
ordenados no mês de setembro 
foram incluídos para estarem 
ajudando nas pastorais sociais 
da Diocese e foi apresentado o 
calendário dos diáconos para o 
ano de 2019. Ao final do retiro a 
CDDP organizou um churrasco 
para o momento de confraterni-
zação. 

Diáconos permanentes em
 Retiro Anual
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Pastoral da Saúde fala sobre 
políticas públicas e defesa do SUS

No dia 17 de novembro de 
2018, aconteceu o Congresso 
Diocesano da Pastoral da Saú-
de, reunindo mais de 200 pes-
soas, no salão da Escola de En-
fermagem Santa Catarina. A 
missa foi presidida pelo Bispo 
Diocesano, Dom Gregório Pai-
xão (OSB) e concelebrada pelo 
Vigário Diocesano da Caridade, 
Padre Rafael Soares, Padre Ma-
noel Gouvêa, da Paróquia Santa 
Rita de Cássia e por outros sa-
cerdotes.

A celebração e todo o encon-
tro contou com a presença dos 
diáconos permanentes que 
acompanham as pastorais so-
ciais e em especial a Pastoral da 
Saúde. O bispo referencial do 
Regional Leste 1 da CNBB para 
Pastoral da Saúde, Dom Paulo 
Celso esteve presente durante a 
manhã e agradeceu o empenho 
e dedicação dos agentes da Pas-
toral no trabalho que realizam 
visitando doentes.

Dom Paulo Celso ressaltou a 
importância das reflexões ofe-
recidas por Monsenhor Geraldo 
Policarpo, Paróquia Nossa Se-
nhora do Amor Divino, do Pa-
dre Manoel Gouvêa, lembrando 
que “nós recebemos mais do 
que doamos na visita que fa-
zemos ao doente”. O bispo res-
saltou ainda que, na pessoa do 
doente está a presença de Jesus 
Cristo e quanto “mas fazemos 
para Ele nós crescemos”.

Como o congresso aconteceu 
na véspera do Dia Mundial do 

Pobre, celebrado no dia 18 de 
novembro, Dom Paulo Celso 
disse que o Papa Francisco, ao 
instituir esta celebração, quer 
que ninguém fique insensível a 
situação de sofrimento e pobre-
za que o povo passa.

A coordenadora diocesana da 
Pastoral da Saúde, Vera Troya-
ck agradeceu a participação dos 
agentes e dos palestrantes, lem-
brando que todos tem um papel 
muito importante no testemu-
nho que dão ao visitar os doen-

tes. Ela é suplente no Conselho 
Municipal de Saúde e defende a 
participação de outras agentes 
nos conselhos municipais.

O coordenador nacional da 
Pastoral da Saúde, Alex Go-
mes da Mota esteve presente 
no Congresso e falou aos agen-
tes sobre as três dimensões da 
Pastoral: solidária, comunitária 
e político-institucional. Ele fri-
sou que os agentes da Pastoral 
da Saúde precisam levar a pre-
venção e promoção da saúde e a 

participar dos conselhos muni-
cipais de saúde.

O Congresso da Pastoral da 
Saúde contou ainda com a parti-
cipação do ex-secretário munici-
pal de Saúde, o vereador Silmar 
Fortes, que falou sobre políti-
cas públicas e do presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, 
Rogerio Lima Tosta, ressaltou a 
importância de todos defende-
rem o Sistema Único de Saúde 
(SUS), por ser o melhor sistema 
de saúde do mundo.

Dom Gregório participa de Assembleia do Regional Leste 1
Dom Gregório Paixão (OSB) 

participou entre os dias 22 e 24 
de novembro de 2018, da 17ª 
Assembleia do Regional Leste 
1 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), quan-
do foi discutido as Urgências 
da Ação Evangelizadora em vis-
ta das novas Diretrizes, Sínodo 
da Juventude e Campanha da 
Fraternidade de 2019, que tem 
como tema Políticas Públicas.

Durante a assembleia, Dom 
Gregório foi assessorado pelo 
coordenador Diocesano Pasto-
ral, Padre Ernande Nascimen-
to, o assessor eclesiástico para 
o Setor Juventude, Padre Luiz 
Henrique, reitor do Seminário 
Diocese, e por duas leigas dio-
cesanas.

Ao final do encontro, os bispos 
do Regional Leste 1, com a co-

ordenador do arcebispo do Rio 
de Janeiro, Dom Orani Tempes-
te, divulgaram uma carta aos 
leigos e leigas do regional. Na 
carta, os bispos agradecem a vo-

cação dos fiéis leigos e leigas e 
os trabalhos realizados por eles 
em toda Igreja.

O tema Urgências da Ação 
Evangelizadora em vista das no-

vas Diretrizes Gerais foi apre-
sentado por Dom Joel Portella 
Amado, Bispo Auxiliar de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. Em 
sua apresentação ele falou as ur-
gências são: Estado permanente 
de missão, Comunidade de co-
munidades, Iniciação à vida cris-
tã, Animação bíblica da vida e da 
pastoral e Serviço à vida. Dividi-
dos em grupos os participantes 
responderam a um questionário. 

A apresentação sobre o Síno-
do da Juventude foi apresenta-
do por Dom Gilson Andrade da 
Silva, Bispo coadjutor de Nova 
Iguaçu, que participou do Síno-
do no Vaticano, que aconteceu 
em outubro. O tema da Cam-
panha da Fraternidade de 2019, 
Políticas Públicas foi apresenta-
do por Dom Luiz Antônio Lopes 
Ricci, Bispo Auxiliar de Niterói. 
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Diocese Bispo ordena mais um sacerdote 
para Diocese de Petrópolis

O diácono José Carlos Luna foi ordenado sa-
cerdote da Diocese de Petrópolis, na manhã 

do dia 8 de dezembro de 2018, festa de Nossa 
Senhora da Conceição, com missa presidida 

pelo bispo diocesano, Dom Gregório Paixão 
(OSB), na Catedral São Pedro de Alcântara em 
Petrópolis. “Obrigado Virgem Maria por me 
colocar no seu colo entre os seus filhos pre-
diletos”, afirmou o neo-sacerdote José Carlos 
ao concluir sua fala de agradecimento a todos 
que o ajudaram a se formar, lembrando de 
forma especial seus pais e seus irmãos.

A missa de ordenação contou com a presen-
ça de todos os padres diocesanos, religiosos e 
religiosas e fiéis de várias paróquias da Dio-
cese,, principalmente de São Pedro, onde des-
cobriu sua vocação. A Catedral, mesmo sendo 
sábado, ficou lotada com a presença de fami-
liares e amigos do neo-sacerdote, José Carlos.

Em sua homilia, Dom Gregório Paixão falou 
da importância da Virgem Maria, da sua sim-
plicidade e seu amor a Cristo. Ele direcionou 
boa parte da sua homilia para falar da história 
do Padre José Carlos, da importância da sua 
família, sua luta e seu amor a Deus. Ao final, 
Dom Gregório Paixão pediu para que o Padre 
José Carlos seja um sacerdote de Deus para o 
povo.

Paróquia de Raiz da Serra acolhe 
encontro regional de católicos na polítca

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição 
de Raiz da Serra, Decanato São José de An-
chieta, sediou, no 1º de dezembro de 2018, 
o encontro regional da Pastoral dos Políti-
cos Católicos Cristãos do Regional leste 1 da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). Participaram cerca de cem pesso-
as, entre elas o vereador de Teresópolis, Te-
nente Jaime e o encontro foi coordenado por 
Dom Roberto Francisco F. Paz, bispo refe-
rencial do regional para Pastoral dos Políti-
cos Católicos e Bispo de Campos de Goyta-
cazes, que presidiu a missa de abertura do 
encontro.

O pároco de Raiz da Serra, Padre Alexander 
de Brito manifestou sua alegria por receber 
o encontro da Pastoral e colocou a Paróquia 
a disposição para outras reuniões. Ele falou 
da importância deste trabalho e justificou a 
ausência do bispo diocesano, Dom Gregório 
Paixão (OSB), informando que ele tinha ou-
tros compromissos no mesmo horário e por 
isso não podia estar presente.

Durante o encontro Dom Roberto fez uma 
reflexão sobre o tempo litúrgico do Adven-
to, lembrando que é um momento de espe-
rança e reconciliação. Ele também apresen-
tou uma análise da conjuntura pós-eleitoral, 
as perspectivas e desafios, lembrando que é 
preciso defender o pluralismo e afirmando 
que foi a primeira vez onde uma eleição foi 
ganha com a utilização das redes sociais.

O bispo chamou atenção para os proble-
mas ocorridos durante a campanha eleito-
ral, quando muitas famílias ficaram dividi-
das e amigos se distanciaram. Ele afirmou 
que a política não pode ser motivo de de-
sunião entre as pessoas, principalmente 

nas famílias. Manifestou preocupação com 
a hegemonia das fake news, frisando que é 
preciso ter critérios com relação as notícias 
divulgadas e que ao longo do período elei-
toral houve uma preocupação em ver ape-
nas o lado negativo dos candidatos do que 
em apresentar propostas.

Dom Roberto frisou a necessidade de con-
tinuar combatendo a corrupção, porém, 
chamou atenção para a forma como este 
combate tem sido feito e sugeriu como lei-
tura o livro “O espetáculo da corrupção”. 
Para ele é preciso aprimorar cada vez mais 
os instrumentos contra a corrupção, mais é 

preciso saber como fazer e uma das formas 
apontadas pelo bispo é a participação po-
pular nas decisões por meio dos conselhos 
municipais e acompanhamento das ações 
do Legislativo e Executivo.

Ele destacou como um ponto positivo da 
eleição foi à afirmação e demonstração clara 
que o povo brasileiro não aceita a destrui-
ção da família e quer a defesa da vida em 
todos os seus aspectos. Para Dom Roberto o 
próximo ano com os novos governos Fede-
ral e Estadual será de mudanças e a Pastoral 
por meio de seus encontros vai continuar 
ajudando as pessoas.
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Dom Gregório Paixão: Natal, a alegria que desceu do céu
“Nós nos tornamos manjedoura quando 

abrimos nosso coração para receber ver-
dadeiramente Jesus Cristo, a Palavra que 
existia desde o início dos tempos. Para que 
assim, ela possa existir definitivamente em 
nossas vidas e nos fazer homens e mulheres 
felizes”, afirmou o Bispo de Petrópolis, Dom 
Gregório Paixão (OSB).

Ele fez está afirmação na homilia da missa 
celebrada, na manhã do dia 25 de dezembro 
de 2018, às 11h30, na Catedral São Pedro de 
Alcântara. A missa foi concelebrada pelo Pá-
roco da Catedral, Padre Adenilson Ferreira 
e pelo vigário paroquial e reitor da Univer-
sidade Católica de Petrópolis, Padre Pedro 
Paulo e assistida pelos diáconos permanen-
tes Marco e Luciano.

No início de sua homilia, Dom Gregório Pai-
xão lembrou de um fato da sua infância, quan-
do era levado a uma praça de sua cidade pelo 
seu pai para ver a árvore de natal. “Meu pai, 
como um bom catequista me ensinava que 
toda aquela beleza deste período era por causa 
da vinda de Nossa Senhora Jesus Cristo”.

Dom Gregório Paixão aproveitando a histó-
ria de sua família e sua experiência de forma-
ção sobre o Natal, afirma que com o passar 
dos anos passou a ter a certeza que o “natal 
sempre foi a presença de Deus, que quis di-
minuir, cortar totalmente a distância entre o 
céu e a terra”.

“Agora Deus está presente em nosso meio. 
O natal sempre foi para mim a certeza que 
a alegria desceu do céu para transformar o 
coração da humanidade tão desejosa de uma 

felicidade constante”, afirma o Bispo Dio-
cesano. Para Dom Gregório Paixão o cristão 
precisa ver o natal como a presença de Deus 
que vendo as trevas do mundo decidiu ilu-
minar com sua presença.

O Bispo ressalta ainda que o menino quis 
está em nossos braços, frisando que Deus é 
carente dos homens e mulheres, como somos 
carentes dele. “Deus não quis aparecer para 
nós como imperador, pois teríamos medo 
seu poder. Não quis aparecer como um mo-
ralista justiceiro, por que todos nós teríamos 
medo de nos aproximar daquele que veio 
para nos julgar. Não apareceu para nós como 
alguém muito importante, pois iríamos nos 

sentir muito pequenos. Ele veio como crian-
ça pulando nos nossos braços. Veio como 
criança quebrando o silêncio mortal de uma 
casa que muitas vezes não consegue mais se 
comunicar. Ele veio para nós como criança 
desejosa única e  exclusivamente para que 
olhando para ele entendamos as coisas do 
céu e da terra. Ele veio como Deus, mas veio 
como homem para nos compreender”, afir-
ma o bispo.

Dom Gregório Paixão ressalta ainda que 
precisamos ser luz, acender em nós a chama 
deste Cristo que veio iluminar as nossas vi-
das para que possamos iluminar a vida do 
outro.

O 193º aniversário de nascimen-
to do Imperador Dom Pedro II foi 
celebrado no dia 2 de dezembro 
de 2018, na Catedral São Pedro 
de Alcântara em missa presidida 
pelo Bispo Diocesano, Dom Gre-
gório Paixão (PSB). A Família Im-

perial foi representada por Dom 
Pedro Carlos de Orleans e Bra-
gança e contou com a presença de 
várias autoridades civis e milita-
res, como o comandante Tenente 
Coronel do Batalhão de Infantaria 
Leve Dom Pedro II, Ronald Ale-

xandre Mandim de Oliveira.
O Instituto Histórico de Petró-

polis (IHP) marcou presença na 
solenidade, não apenas com o 
presidente, Fátima Argon, mais 
com vários de seus membros. O 
representante da Família Impe-

rial, Dom Pedro Carlos não es-
condeu sua emoção e satisfação 
pela homenagem ao Imperador, 
destacando que estavam ali tudo 
que ele defendia e amava o povo 
e as instituições brasileiras.

Em sua homilia, Dom Gregório 
Paixão ressaltou a importância 
de Dom Pedro II para o Brasil e 
seu grande amor por Petrópolis 
e seu povo. O bispo ainda lem-
brou algumas características do 
Imperador, como ser um homem 
de oração, simples e dedicado à 
cultura. Ao final da missa, todos 
foram para o Mausoléu da Famí-
lia Imperial, onde foi se concluiu 
a homenagem ao Imperador.

No mausoléu, entre as pesso-
as convidadas a falar, o Tenente 
Coronel, Ronald Alexandre Man-
dim de Oliveira manifestou seu 
contentamento pelo momento e 
pela homenagem ao patrono do 
Batalhão de Petrópolis. Ele desta-
cou a importância do Imperador 
como um estatista, contando que, 
durante o período que atuou fora 
do Brasil, em países da América, 
constatou o quanto Dom Pedro II 
era respeitado.

Missa em homenagem ao Imperador Dom Pedro II
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VIDA E FAMÍLIA

Prefeitura em Petrópolis acolhe 
Missa em defesa da vida

No dia 8 de outubro de 2018, em 
comemora ao Dia do Nascituro, 8 
de outubro, a Comunidade Jesus 
Menino e a Comissão Diocesana 
em Defesa da Vida, organizaram 
uma celebração na sede da Pre-
feitura de Petrópolis. A missa foi 
presidida pelo Vigário Diocesano 
da Caridade, Padre Rafael Soares 
e contou com a presença do Chefe 
de Gabinete do prefeito Bernardo 
Rossi, Renan Campos.

A celebração na sede da Prefeitu-
ra foi uma conquista da Comuni-
dade Jesus Menino que vem lutan-
do em defesa da vida, pois assumiu 
para si a missão de lutar contra a 
aprovação do aborto no Brasil. 

Com apoio de vários movimentos 
pró-vida e pessoas contrárias ao 
aborto, a comunidade, por meio de 
seu fundador, Tonio e de vários de 
seus membros consagrados e ami-
gos, tem levado a defesa da vida 
em todos os cantos do país.

A comunidade aguarda um co-
municado do Papa Francisco sobre 
o aborto no Brasil, pois entregou 
no Vaticano diversos documentos 
da situação do país com relação 
ao aborto. No início deste ano, du-
rante encontro com o secretário do 
Papa, a Comunidade Jesus Menino 
foi informada que os documentos 
estão sendo analisados.

A Câmara Municipal de Pe-
trópolis recebeu no dia 7 de se-
tembro de 2018, a sexta edição 
da Vida pede Independência, 
com a celebração da missa e 
adoração, presidida pelo dire-
tor espiritual da Comunidade 
Jesus Menino, Padre Reginal-
do Pereira Pinto. O presiden-
te da Câmara, vereador Roni 
Medeiros e a presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa 
da Vida, vereadora Gilda Bea-
triz estiveram presentes, assim 
como membros e filhos da Je-
sus Menino e fiéis de várias pa-
róquias.

O fundador da Comunidade 
Jesus Menino e idealizar da 
Vida pede Independência, Tô-
nio ressaltou a importância do 
evento para todo o movimento 
em defesa da vida. Ele destacou 
ainda que “nestes seis anos da 
Vida pede Independência, re-
alizado na Câmara Municipal, 
não foram aprovados nenhuma 
lei contra a vida em Petrópo-
lis. Esta é à força da oração e 
da presença de Deus nesta casa 
responsável por fazer as leis”.

Tônio agradeceu o apoio da 
Câmara Municipal para reali-
zação do evento, destacando 
que desde o primeiro momento 
a proposta foi bem aceita pe-
los vereadores. “É importante 
destacar que nossa presença e 
participação garantiram a re-
provação da ideologia de gêne-
ro na Educação, no Plano Mu-
nicipal da Educação e outras 

ações, pois é fundamental que 
respeitemos a vida em todos os 
seus momentos”.

O presidente da Câmara fa-

lou da importância do evento, 
destacando que o Legislativo 
sempre está de portas abertas 
para manifestações que promo-
vam a paz e defenda o direito a 
vida. Roni Medeiros frisou que 
“enquanto eu for presidente a 
Vida pede Independência vai 
acontecer na Câmara e acredi-
to que este é o pensamento dos 
demais vereadores, pois a pre-
sença de Deus é importante”.

Padre Reginaldo Pereira res-
saltou a importância da defesa 

da vida em todos os momen-
tos, “seguindo a vida que nos 
deu a vida, Jesus Cristo. Deus 
nos deu uma grande oportuni-

dade. Ao vir ao mundo, assu-
mindo uma condição humana 
para nos dá a vida nos devolve 
a graça. Jesus desde seu nasci-
mento sofreu muitos atentados, 
sendo o primeiro deles quando 
Herodes mandou matar todos 
os primogênitos”. Padre Regi-
naldo afirma que a Igreja de-
fende a vida de todos aqueles 
que não têm condições de fazer 
sozinhos, como as crianças no 
útero da mãe e também de ido-
sos e crianças em risco social.

Após a missa aconteceu à 
adoração ao Santíssimo Sacra-
mento, com a benção do prédio 
da Câmara, incluindo o gabi-

nete do presidente e de todos 
os vereadores. O Ministério de 
Música Colo de Mãe animou 
a missa e conduziu a música 
durante a adoração. Os filhos 
da Comunidade Jesus Menino, 
Alex e Felipe cantaram uma 
música onde pede que o abor-
to não seja aprovado no Brasil. 
Também foi apresentado o tra-
balho de um grupo que acolhe 
as mulheres que pensam em 
fazer o aborto, com objetivo de 
convencê-las a não fazer.

Vida pede Independência celebra missa 
na Câmara Municipal de Petrópolis
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CULTURA

Pastoral da Criança celebra 30 anos 
na Diocese de Petrópolis

Os agentes da Pastoral da Crian-
ça da Diocese de Petrópolis cele-
braram, no mês de outubro de 
2018, os 30 anos de sua presença 
na Diocese com uma missa cele-

brada, na Catedral São Pedro de 
Alcântara, presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Gregório Paixão 
(OSB). “Quero lembrar uma mu-
lher que foi capaz de largar a se-

gurança da medicina, largar tudo, 
uma mulher que colocou toda a 
sua existência para recuperar fí-
sica e espiritual das crianças. Essa 
mulher é Zilda Arns, uma verda-
deira mártir da vida”, comentou 
Dom Gregório Paixão, lembrando 
que ela foi uma das fundadoras da 
Pastoral da Criança. 

Ressaltando o trabalho da Pasto-
ral da Criança, o bispo diocesano 
lembrou que não falta dinheiro no 
Brasil para as ações fundamentais 
na área educação, saúde, segu-
rança e outras. Mas, segundo ele, 
infelizmente abundou no país a 
ganância e a corrupção que mata 
as crianças e impede as pessoas de 
terem aquilo que lhes é de direito. 

Em meio a esta triste realidade, 

segundo Dom Gregório Paixão 
surge uma mulher que não ape-
nas critica, mas faz alguma coisa, 
doa sua existência para dar vida às 
crianças e a partir de seu trabalho 
nasce a Pastoral da Criança. “Esta 
Pastoral nasce no Brasil e vem para 
Petrópolis onde realiza um traba-
lho fundamental de grande im-
portância indo nos mais diversos 
lugares para levar vida as crianças 
e as suas famílias”, afirmou Dom 
Gregório Paixão. 

A missa contou com a presen-
ça de agentes da Pastoral de toda 
Diocese de Petrópolis e foi conce-
lebrada pelo pároco da Catedral, 
Padre Adenilson Ferreira, e pelo 
Vigário Diocesano da Caridade, 
Padre Rafael Soares. 

A Pastoral da Criança, organismo de ação social da 
CNBB, alicerça sua atuação na organização da comu-
nidade e na capacitação de líderes voluntários que ali 
vivem e assumem a tarefa de orientar e acompanhar as 
famílias vizinhas em ações básicas de saúde, educação, 
nutrição e cidadania tendo como objetivo o “desenvol-
vimento integral das crianças, promovendo, em fun-
ção delas, também suas famílias e comunidades, sem 
distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, 
credo religioso ou político” (Artigo 2º do Estatuto).

Visão: Trabalhamos por um mundo sem mortes 
materno-infantis evitáveis e onde todas as crianças, 
mesmo as mais vulneráveis, viverão num ambiente fa-
vorável ao seu desenvolvimento” (Cf. Isaías capítulo 65, 
a partir do versículo 16).

Missão: “Para que todas as crianças tenham vida em abun-
dância” (Cf. Jo 10, 10).

A missão da Pastoral da Criança é promover o desenvolvimento das 

crianças, à luz da evangélica opção preferencial pelos 
pobres, do ventre materno aos seis anos, por meio de 
orientações básicas de saúde, nutrição, educação e ci-
dadania, fundamentadas na mística cristã que une fé e 
vida, contribuindo para que suas famílias e comunidades 
realizem sua própria transformação.

Crenças: Partilha e Solidariedade; Deus se revela pre-
ferencialmente aos pobres; Fé é Vida: vivenciar a fé, por 
meio de ações concretas na comunidade; A glória de 
Deus é a vida.

Valores: Adesão à missão da Pastoral da Criança; 
Ética (transparência, honestidade, justiça, equidade); 
Simplicidade; Não discriminação; Compromisso com os 
resultados; Perseverança; Valorização das crianças, ges-
tantes e das famílias; Alegria em servir; Multiplicar o sa-
ber; Ir ao encontro, buscar proximidade.

Fonte: pastoraldacrianca.org.br

Pastoral da Criança

Livro conta história de 275 anos 
da Capela de Santo Aleixo

No dia 13 de outubro de 2018, foi 
lançado o livro “A Capela do Povo: 
275 anos de História e Devoção a 
Santo Aleixo”, que conta a histó-
ria do templo que deu origem ao 
2º distrito do município de Magé. 
A publicação, com 96 páginas, foi 
escrita em coautoria pela arquiteta 
Tainá Marchon, pelo historiador 
Felipe Ribeiro e pelo Diácono Vag-
ner Lima, que também é historia-
dor.

O evento teve início com a cele-
bração da Santa Missa, na histórica 

Capela de Santo Aleixo, construída 
entre os anos de 1743 e 1747. Em 
seguida, no salão paroquial, foi 
promovido o lançamento do livro, 
com a presença dos autores. 

A publicação comemorativa apre-
senta narrativas arquitetônicas, his-
tóricas e culturais sobre o templo 
religioso dedicado a Santo Aleixo, 
produzidas a partir de uma série 
de pesquisas acadêmicas, porém 
em uma linguagem bastante aces-
sível e agradável. O prefácio foi 
redigido pelo Bispo da Diocese de 

Petrópolis, Dom Gregório Paixão.
O livro custa R$ 20,00 e está dis-

ponível na Secretaria Paroquial, 
junto a Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, em Andorinhas. Em 
breve, serão disponibilizados ou-
tros pontos de venda.

Toda a renda do livro será re-
vertida para a própria Paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição 
e Santo Aleixo. Mais informações 
pelo telefone 2630-1138, e-mail sto-
aleixo@diocesepetropolis.org.br ou 
Facebook @iparoquial.
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