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Paróquia de Liberdade - Arquidiocese de Juiz de Fora

Vinde e
Vede

Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento
PARÓQUIA EM MOVIMENTO

E ASSIM VIVENCIAMOS E CELEBRAMOS A
NOSSA FÉ EM TEMPOS DE PANDEMIA.

Nosso ﬁque atento para 2021 ﬁcará de acordo com as normas e regras do Ministério da Saúde
devido ao novo Corona vírus. Se você deseja participar presencialmente entre em contato CONOSCO,
na secretaria PAROQUIAL Tel. 32-32931275
E CONTINUE ACOMPANHANDO CONOSCO PELAS REDES SOCIAIS E NOSSOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento
SBJL WebTV

@santuariobasilicasbjl

Rádio Rede FM de Minduri 95.5
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EM SINTONIA COM A IGREJA

NOTÍCIAS
PARÓQUIA
1- ) Estavam os cristãos se preparando para celebrar a Páscoa de 2020 quando se espalhou
pelo universo doença respiratória conhecida como “Coronavírus” (Covid/19). Com rapidez, se
transformou em pandemia e o mundo se recolheu em isolamento social.
No meio de tanta incerteza, o informativo paroquial também ﬁcou suspenso, desde a Edição
75, de abril. Agora a Paróquia retoma esta forma de comunicação, de modo virtual, publicando-a neste site, como já fazia. Quando passar a pandemia a distribuição voltará a ser, também, individual.
2) A Paróquia não parou. Nesses oito meses de distanciamento social, ainda que sem a presença de ﬁéis ou com número reduzido deles, foram realizadas celebrações litúrgicas da
Semana Santa e tríduo Pascal, bem como o Jubileu do Bom Jesus do Livramento em setembro, no Santuário Basílica tendo sido feitas de modo virtual celebração de Missa, dentro do
calendário paroquial, com consequente transmissão no canal SBJL Webtv do YouTube (quase
2,5 mil inscritos), facebook, site e, aos domingos, às 10 horas, também pela Rádio REDE FM
95,5, de Minduri-MG. Evangelizar sempre!

ARQUIDIOCESE
Nesses oito meses de pandemia, muita coisa boa aconteceu na Arquidiocese de Juiz de Fora,
da qual fazem parte a Paróquia e o Santuário Basílica de Liberdade.
1)- Destaca-se, por sua importância eclesial, a ordenação de cinco sacerdotes: Padres João
Carlos, Leandro Monaia, Kaio Cerqueira, Jorge Lopes e Willians Ferreira; estes dois últimos são
membros da Comunidade Magniﬁcat.
2) Apesar do isolamento social, a Arquidiocese conseguiu promover por vídeoconferência o
retiro espiritual anual de padres e diáconos permanentes.
Também foi possível, em 1º de outubro, celebrar a Missa da Unidade para Bênção e consagração dos santos óleos, cerimônia que não pôde ser realizada na 5ª feira Santa por causa da
pandemia. Presidida pelo Sr. Arcebispo, a missa teve signiﬁcativa presença de padres, diáconos e seminaristas, seguindo-se rigorosamente as regras de segurança para a saúde individual ou coletiva dos participantes.

VATICANO
1)- Em outubro, Papa Francisco escreveu para o mundo carta Encíclica alertando que todos
devemos ser fraternos para construir mundo pacíﬁco e com mais justiça.
2)- Nomeado para a Nunciatura Apostólica do Brasil o arcebispo e diplomata italiano Dom
Giambattist Diquatro, em substituição a Dom Giovanni d’Agnelo, transferido para a Rússia.
Entre em contato conosco e venham conhecer este lugar de Bênçãos,
a capital da misericórdia.

Coordenador: Pe. Ivair Carolino
Colaboradores: Diversos
ARTE: Gráﬁca Nossa Senhora Aparecida
Tiragem: DIGITAL
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PALAVRA DO PADRE

Seguindo em Frente
Amados irmãos
e irmãs.
Damos início ao
ano de 2021. O
coração pulsa forte
alimentado pela
esperança pois a
esperança não
engana porque o
amor de Deus foi
derramado em
nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado.(Rm 5,5). Será
pelo cul vo desta virtude (a esperança) que a
humanidade viverá este ano que ainda se
apresenta com muitas incertezas pois no ano
passado começava na China uma epidemia de um
vírus - Covid 19- que ninguém imaginava que
rapidamente se tornaria uma pandemia.
O mundo todo foi afetado, mudando o ritmo
das a vidades e comportamento humanos.
E as a vidades eclesiais não ﬁcaram por fora...
Como foi di cil ver sendo suspensas as
celebrações, os importantes atos litúrgicos da
paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, as
fes vidades dos padroeiros, tudo sendo realizado
de forma virtual, com igrejas vazias, sem a
presença de ﬁéis, com a par cipação apenas de
poucas pessoas para auxiliarem nos atos litúrgicos
e na transmissão dos mesmos!!.
Com todos esses desaﬁos a missão de anunciar
o Evangelho não parou; foi e está sendo
necessário descobrir novas formas cria vas de
anunciar Jesus. A Paróquia de Liberdade, para
chegar aos lares e aos corações de homens e
mulheres, está se servindo de alguns meios de
comunicação: rádio, Tvs e internet em seu
mul forme alcance.
A pandemia revelou o valor do abraço que já
não pode ser dado; privou as pessoas da alegria de
conviver ou do encontro com entes queridos, com
irmãos e irmãs de caminhada.
Tudo isto está suspenso enquanto durar o
distanciamento e isolamento social para evitar
que o vírus se propague mediante o contato entre
pessoas. Esta é a orientação geral.
Mas o essencial no seguimento a Jesus –
acredito - é a fé que foi ou está sendo renovada. Ela
nos move e nos conduz à esperança; é vivendo a
esperança que somos levados a exercitar a maior
virtude que é a caridade, ou seja, o amor em ação.
Não queremos parar com nossos encontros
aqui neste informa vo paroquial “Vinde e Vede”
que já chegou à 75ª edição. Está retornando de
forma virtual, por redes sociais; assim que for
possível voltará a ser impresso e distribuído como
acontecia até mês de abril passado.
Desejo a vocês paroquianos, colaboradores,
dizimistas, romeiros e leitores do “Vinde e Vede”
um feliz 2021 com muita FÉ, ESPERANÇA E AMOR
no coração!
Pe. Ivair Carolino - Pároco e Reitor

PASCOM: COMUNICANDO A FÉ
A Pastoral da Comunicação
nasceu da necessidade da Igreja
Católica comunicar-se por todos
os meios possíveis: impressos,
televisão, rádio, internet e até
mesmo pelas redes sociais.
Tudo isso é missão da PASCOM.
Mas acredite: comunicar não é
“só comunicar”! O trabalho que
e s t a Pa s t o ra l d e s e nv o l v e
engloba a comunicação entre
pastorais, movimentos,
comunidades e ﬁéis para fazer
integração de todos com o clero
e anunciarem ao mundo as mesmas palavras de amor que
Jesus nos ensinou. Esses são os conceitos da PASCOM em geral,
que, na verdade, tem seu fundamento no mandato de Jesus...
“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”.
(Mc 16,15).
Ideal que toda paróquia tenha sua Pascom.
Na Paróquia/Santuário/Basílica de Liberdade, sob este
mesmo impulso da palavra de Jesus, uma ainda pequena
equipe de leigos vem trabalhando com dedicação para
desenvolver suas a vidades e levar a mensagem de Jesus de
dentro para fora do templo e chegar aos lares de paroquianos,
romeiros e devotos de tantos lugares.
Neste mês, este Informa vo quer mostra a você as várias
formas de trabalho da Pascom no Santuário/Basílica Bom Jesus
do Livramento e o sistema de transmissão de celebrações e
momentos oracionais.
Tudo começa em meados de 2018, de forma simples,
limitada e com poucos recursos, movida a Paróquia e a equipe
pelo desejo de mostrar o que acontece no Santuário e a
devoção ao Bom Jesus do Livramento. De início, aconteceu um
processo de transmissão das celebrações da MISSA dominical
das 10 horas, conhecida como “missa dos romeiros”. Na
sequência, em agosto, celebramos os 100 anos da fundação do
Apostolado da oração na paróquia. De lá pra cá, o processo vem
dando certo e os corações dos membros da PASCOM vem se
enchendo de zelo e vontade de melhorar equipamentos e
aperfeiçoar o conhecimento nessa missão de transmi r atos
litúrgicos e propagar o evangelho.
Hoje, pelas redes sociais, as missas e celebrações litúrgicas
estão saindo “ao vivo” de dentro do Santuário Basílica e
chegando a mais de 5480 seguidores no Face book, 1500 no
Instagram e quase 2500 inscritos em nosso canal no You-tube
(SBJL Webtv). Além disso, em parceria, a Rádio REDE FM 95,5
de Minduri chega a mais de 20 cidades da região transmi ndo a
cada domingo a MISSA das 10h.
Esses sistemas já eram usados na Igreja mas se tornaram o
principal meio de comunicação, durante a pandemia Covid-19.
Certo que ainda há muito que fazer e bastante a se
apreender. Mas é justo que, encerrando 2.020, manifestemos
nossos agradecimentos a todos os membros da PASCOM. Para
2.021 rogamos Bênçãos do Bom Jesus e intercessão de Santa
Clara (patrona da equipe) para todos os trabalhos aqui no
Santuário Basílica. Que possamos juntos alcançar muitos
corações e almas para Deus e promover seu reino no hoje da
história que ﬁca marcada pela pandemia do covid 19 que nos
forçou ao isolamento e distanciamento social; mas, pelos
meios de comunicação, nos une fortemente na fé.
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TESTEMUNHO DE FÉ
Eu, Padre Ivair
Carolino,
e s t o u
ocupando
este espaço
da coluna
“TESTEMUNH
O DE FÉ”
porque aqui
quero deixar
relatado meu sen mento de angús a trazida
pela pandemia do Corona vírus. Quando ela
chegou, meu coração de sêr humano me fez
perguntar a mim mesmo: de que modo iríamos
manter as pesadas despesas paroquiais do dia a
dia por causa do isolamento necessário imposto
às pessoas e a possível queda da par cipação na
vida da Igreja!... Olhando para traz, vejo com
alegria que conseguimos atravessar o ano 2020
sem entrar no vermelho. Pode-se chamar a isto
de “milagre da par lha do DÍZIMO.”
Sei e proclamo que foi graças à ﬁdelidade da
contribuição abençoada dos DIZIMISTAS e
colaboradores que estamos superando as
diﬁculdades deste tempo di cil para todos. Vejo
que a ﬁel e generosa oferta de vocês tem feito
com que até aqui o Senhor tenha nos
S U S T E N TA D O e , t e n h o c e r t e z a , n o s
SUSTENTARÁ.
Graças a Deus e a você... Todos nós, como
ﬁlhos do Senhor, precisamos experimentar dos
milagres de Deus. Quem não é dizimista, pode
fazer sua adesão a par r de agora, como forma
de agradecer e par cipar desse gesto suave de
ser dizimista...
No conhecido texto bíblico da doação e
par lha (mul plicação dos pães) a gente
descobre e entende como uma oferta (não
importando seu tamanho) pode atrair o milagre
do Senhor para nossas vidas.
Vejamos: uma oferta pode atrair o milagre
quando…ENTENDEMOS QUE O MILAGRE É
MUITO MAIOR DO QUE AQUILO QUE DAMOS
AO SENHOR
André, irmão de Pedro informa a Jesus que
havia um rapaz que nha 5 pães e 2 peixes e ele
oferta aqueles pães e peixes. André não
entende o que Jesus ia fazer e pergunta: “mas
isto o que é para tanta gente?” Essa é uma
pergunta que brota na mente de muitas pessoas
que desejam abençoar a obra de Deus mas não
entendem sua grandeza. E se perguntam: “Será
que minha oferta faz diferença?” Ou então
pensam “eu não vou ofertar dízimo porque o
meu é tão pouco”.
Não importa o quanto ofertamos ao
Senhor; os milagres de Deus em nós sempre
serão maiores do que damos a Ele. É só você
olhar para sua vida e verá que aquilo que Deus
faz por você não tem preço.
Tenho procurado palavras para agradecer a
sua generosidade, mesmo nestes tempos
di ceis! Obrigado! Obrigado de todo coração
também à equipe de voluntárias e voluntários e
CEPAE que, comigo, se preocupam em
honrarmos com os compromissos ﬁnanceiros. A
força vem da oração! Faço, de coração e alma,
este registro na certeza de que você, meu irmão
e minha irmã, vai nos ajudar a con nuar
caminhando para podermos, juntos, atravessar
este 2021 com fé e esperança de que dias
melhores virão. Este é o meu “testemunho”!

PALAVRA DO ARCEBISPO
(MENSAGEM PARA O TEMPO LITÚRGICO DO NATAL DO
SENHOR JESUS, EM TEMPO DE PANDEMIA)
“Não tenhais
medo! Eu vos
anuncio uma
grande alegria,
que será para
todo o povo: hoje, na cidade de Davi,
nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo
Senhor (Lc 2, 10-11).

O Natal de Nosso Senhor Jesus
Cristo cons tui a segunda maior
celebração litúrgica do ano para os
cristãos, sendo a primeira a Páscoa da
Ressurreição. Nada e ninguém pode
diminuir seu signiﬁcado e sua
importância para aqueles que têm fé e
amam a Cristo. A Mãe Igreja conclama
os ﬁéis, para que, todos os anos, da
melhor forma, par cipem destas
importantes solenidades religiosas,
onde se experimenta a ternura, a paz,
o compromisso de caridade e solidariedade com todos, sobretudo para
com os mais vulneráveis.
GRATIDÃO AOS REVERENDÍSSIMOS
PADRES
Quero agradecer sensivelmente
aos caríssimos Padres pelo exemplo
de cuidados expressos nestes nove
meses de preocupações provocadas
pela pandemia da Covid-19, e no ciar,
com grata sa sfação, que não
encontrei entre eles, neste tempo,
nenhum ato de irresponsabilidade ou
descuido no cumprimento das
orientações arquidiocesanas, sempre
em sintonia e parceria com os protocolos dados pelo Poder Público.
Durante este tempo, as restrições
foram crescendo, e chegamos ao ﬁm
do ano certos do dever pastoral e
sinodal cumpridos, com a sensação de
que protegemos e salvamos muitas
vidas, com a graça de Deus e a intercessão de Maria, a Mãe do Senhor. Ao
ﬁnal deste ano, constatamos que nós
vemos que renunciar a muitas coisas
e o ﬁzemos com coragem, desapego e
boa vontade, depositando muita
conﬁança em Deus, movidos pelo
sen mento de solidariedade e amor
cristão. O bonito acolhimento das
medidas restri vas na remuneração,
sendo diminuído, temporariamente,
o valor da côngrua dos padres e dos
bispos, se eleva ao céu como oferta
agradável ao Senhor, à maneira dos
presentes ofertados pelos Santos Reis
Magos.
Estamos atravessando o vale
escuro, mas nunca desanimados,
tendo vencido os desaﬁos e caminha-

do ﬁrmes para frente, certos de que
Deus nunca falha no Seu amor
misericordioso para conosco.
ATUAIS DETERMINAÇÕES
Considerando que os comitês
municipais para enfrentamento da
Covid-19 lançaram novos protocolos a
serem obedecidos neste período,
mesmo com medidas, em alguns
lugares, incompreensíveis, que pesam
sobre cultos e templos religiosos e
facilitam para outros setores onde o
perigo de contágio é maior;
considerando que a Igreja tem
sido historicamente exemplar na
proteção da vida, da saúde e da
dignidade humanas, mormente neste
período de pandemia, não só colaborando com as autoridades sanitárias,
mas exigindo até mesmo medidas
mais rigorosas que as propostas pelo
Poder Público;
cada paróquia deve observar
ﬁelmente aquilo que for prescrito
pelas autoridades municipais locais.
Procure, com máximo cuidado, exigir
fraternalmente dos ﬁéis que cumpram com rigor os cuidados já conhecidos e usados, por nós, como descrito
acima, e as novas prescrições para
evitar o contágio e a propagação do
vírus.
NOSSOS VOTOS
Colho a ocasião para enviar aos
caríssimos ﬁeis e leitores do Vinde e
Vede deste Santuário Basílica os meus
mais expressivos votos de Boas
Festas, com muita saúde e muita paz,
sempre iluminados pela Luz que vem
do céu.
Que Nosso Bom Deus nos
presenteie com vacina eﬁcaz, neste
novo tempo que estamos para
começar.
Por ﬁm, ofereço um pequeno
pensamento do Papa Francisco, dito
na Oração do Angelus do I Domingo do
Advento: “O amor de Deus nos
ilumina. Não existe pandemia e não
há crise que apaguem a Luz que vem
do alto” (Papa Francisco, Angelus 06.12.20).
A todos, envio a Bênção de Deus,
por intercessão da Bea ssima Virgem
Maria e de São José.
Feliz, Santo e
abençoado Ano Novo!
Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

