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DOM JUVENAL RORIZ CSsR
+13 de DEZEMBRO 1994
Dom Juvenal Roriz, arcebispo emérito de Juiz de fora – MG, nasceu em
Goiás – GO, antiga capital do Estado, a 12 de outubro de 1920. Eram
seus pais Nazareno Roriz e Bárbara Lobo Roriz. Entrou para o PréSeminário de Pindamonhangaba a 11 de junho de 1932. No dia 05 de
janeiro de 1934 passou para o Seminário Santo Afonso, em Aparecida –
SP. Durante o ano de 1939 fez o noviciado em Pindamonhangaba, onde
também fez a profissão religiosa na C.Ss.R. a 02 de fevereiro de 1940. O
Seminário Maior foi feito em Tietê, de 1940 a 46. Foi ordenado sacerdote
em São João da Boa Vista – SP por Dom Manuel da Silveira D’Elboux,
Arcebispo de Ribeirão Preto – SP. Iniciou sua vida apostólica como
vigário coadjutor em Aparecida – SP. A 06 de novembro de 1947 viajou
para Roma, onde laureou-se em Filosofia pela Pontifícia Universidade
Gregoriana. Regressou ao Brasil no segundo semestre de 1950.(P 1
P) Até 1953 foi professor de Filosofia, no Seminário Maior de Tietê e
Sócio dos Estudantes.(P 2 P) De 1953 a 1956 morou em Roma, como
Secretário do Pe. Geral e Vice Procurador Geral. Regressando ao Brasil,
retomou suas aulas de Filosofia. Em 1958, no primeiro semestre fez o 2º
noviciado, em Pindamonhangaba, preparando-se para as Missões Populares. Pregou missões em vários
Estados do Brasil. De 1960 a 1962 foi pároco da 1ª paróquia redentorista de Brasília – DF, retornando depois às
missões. Em 1964 foi nomeado o 1ºP PVice-Provincial da Vice-Província de Brasília, ficando nesse cargo até
28 de outubro de 1966, quando foi nomeado, pela Santa Sé, Prelado de Rubiataba, em Goiás. Em Rubiataba
trabalhou muito para organizar a Prelazia. A 15 de agosto de 1967 foi nomeado pelo Papa Bispo titular de
Lemelefa, sendo ordenado bispo pelo Sr. Núncio Apostólico Dom Sebastião Baggio, no dia 11 de outubro de
1967. Tomou posse em Rubiataba na qualidade de Bispo-Prelado. A 13 de maio de 1978 foi nomeado Arcebispo
de Juiz de Fora MG. Enquanto era Arcebispo de Juiz de Fora, Dom Roriz teve um enfarte, em Itaici, ao participar
da Assembléia Geral da CNBB. A 07 de julho de 1990 o Papa João Paulo II aceitou o pedido de renúncia de
Dom Roriz ao governo pastoral da Arquidiocese. O Arcebispo Emérito foi morar em Goiânia, em um
apartamento. Nos últimos tempos Dom Roriz estava sofrendo da vista e já não enxergava bem. Participou com
entusiasmo dos festejos do Centenário, em Aparecida, de 28 a 30 de outubro de 1994.(P 3 P) Mas Dom Roriz
sentia que não estava bem. No dia 12 de dezembro, os médicos acharam que deviam operá-lo novamente do
coração. No dia seguinte, durante a cirurgia, ele não resistiu e veio a falecer. Dom Juvenal Roriz criou a ViceProvíncia de Brasília e acompanhou seu crescimento até tornar-se Província de Goiás. Ele fez da Igreja de
Rubiataba uma Igreja Missionária e alegrou-se com a transformação da Prelazia em Diocese. Aí teve que
construir tudo: patrimônio, formar o clero, arranjar religiosas, cuidar do Seminário Diocesano, etc. Ele deixou
para a Igreja o Instituto Missionário Mãe de Deus, que depois se tornou Sociedade de Vida Apostólica. Dom
Juvenal Roriz foi sepultado em Rubiataba a 14 de dezembro de 1994. Estava com 74 anos de idade, 54 de
Profissão Religiosa, 48 de sacerdócio e 27 de episcopado.(P 4 P) (Arquivo Provincial)
(P 1 P)Dom Roriz foi o primeiro membro da Província a alcançar oficialmente o título de doutor. (nota do editor)
(P 2 P)Sócio dos Estudantes era o título que se dava, na época, ao auxiliar do Prefeito dos Estudantes, o
responsável primeiro pela formação dos clérigos. ( nota do editor)
(P 3 P)Era o Centenário da vinda dos Redentoristas para o Brasil. (nota do editor)
(P 4 P)Dom Roriz, além de muito inteligente e vivo, era alegre, expansivo, brincalhão, irreverente mesmo,
gostando de aprontar molecagens com as quais se divertia, dando boas risadas ao contá-las. Durante os anos
que foi professor de Filosofia, empenhou-se na elevação do nível de formação de nossos clérigos. (nota do
editor)
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