
 
Mensagem do Arcebispo Metropolitano de Montes Claros 

Dom João Justino de Medeiros Silva 

 

Saúdo a todo o Povo de Deus da Arquidiocese de Montes Claros neste dia em que o 

Papa Francisco, ao aceitar a renúncia de Dom José Alberto Moura, nomeou-me Arcebispo 

Metropolitano.  

Agradeço ao Santo Padre seu zelo apostólico pela sede metropolitana de Montes 

Claros e renovo minha comunhão com ele, que preside o colégio episcopal como bispo de 

Roma.  

Uma especial palavra de agradecimento dirijo a Dom José Alberto Moura que, 

durante quase doze anos, serviu esta Arquidiocese, não medindo nenhum esforço para 

visitar as paróquias e comunidades, percorrendo de norte a sul, de leste a oeste, esta extensa 

Arquidiocese. Sua presença, marcada pela simplicidade e descontração, deixou marcas no 

coração acolhedor do povo norte-mineiro. O Senhor da Messe o recompense e o sustente 

neste tempo em que seu ministério como arcebispo emérito será exercido em novo ritmo.  

Desde maio do ano passado, quando aqui cheguei, tenho me dedicado à missão de 

conhecer as pessoas e a realidade das 64 paróquias presentes nos 40 municípios que 

compõem a Arquidiocese de Montes Claros. Já me sinto plenamente membro desta Igreja e 

acolhido por todos. Vim para servir e “para dar testemunho da Luz” (cf. Jo 1,8b). Alegra meu 

coração de pastor encontrar padres e diáconos devotados ao serviço das comunidades, 

consagrados e consagradas integrados na missão evangelizadora, leigos e leigas assumindo 

sua vocação de membros vivos e ativos nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, 

nas associações. Como tenho feito desde que aqui cheguei, quero continuar próximo de 

todos e ser atento servidor de todos. Reconheço o grande potencial evangelizador da Igreja 

de Montes Claros, a riqueza de sua história mais que centenária e os desafios do tempo 

presente.  

Saúdo meus irmãos bispos das dioceses que compõem a Província Eclesiástica de 

Montes Claros: Dom Jorge Alves Bezerra, bispo de Paracatu, Dom José Moreira da Silva, 

bispo de Januária e Dom Ricardo Guerino Brusati, bispo de Janaúba. Caminhemos juntos.  

Saúdo, ainda, a todos os homens e mulheres de boa vontade. Aqui estou. Contem 

comigo para somar forças em favor da vida do povo norte-mineiro.  

O Senhor me conceda a graça de um coração que saiba escutar, como concedeu a 

seu servo Salomão (cf. 1Rs 3,9). Maria, Mãe da Igreja, padroeira da Arquidiocese de 

Montes Claros, acompanhe nosso ministério e nos dê a proteção de seu manto qual tenda 

que acolhe e abriga todos os seus filhos e filhas. E peço a todos que me incluam em suas 

orações. 
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