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Especial

Reunião

Repensando o Credo Amor próprio: o risco de tomar a parte 
pelo todo ou o fazer pelo ser

No dia 24 de setembro de 2020, às 20h00, 
foi promovido pela Pastoral Familiar Dio-
cesana uma palestra online sobre o tema 
“SUICÍDIO: UM CHAMADO À SAÚDE”, 
proferida pela psicóloga Érica Frois, que é 
especializada em terapia cognitiva aplicada à 
família.

Ela abordou alguns sinais comportamen-
tais por meio dos quais a família e os amigos 
podem perceber a intenção da pessoa e po-
dem prevenir o suicídio.

Diante de tais comportamentos de al-
guém, Érica orientou três atitudes: que a 
família converse, sem julgamento, num mo-
mento calmo e apropriado; que fique em 
constante contato; que proteja e busque o 
apoio profissional.

“O coronavírus está afetando a saúde men-
tal de muitas pessoas. Estudos recentes mos-
tram um aumento da angústia, ansiedade e 

depressão, especialmente entre os profissionais 
de saúde. Somadas às questões de violência, 
transtornos por consumo de álcool, abuso de 
substâncias e sentimento de perda, tornam-
se fatores importantes que podem aumentar 
o risco de uma pessoa decidir tirar a própria 
vida”, afirmou a psicóloga.

Érica comentou também sobre o traba-
lho do Centro de Valorização da Vida (CVV), 
informando os contatos e a forma como tra-
balha: QUERO CONVERSAR (https://
www.cvv.org.br/chat/) ou CVV (188).

Dom Félix participou o tempo todo da 
palestra, com algumas intervenções muito 
interessantes, e informou que a Rádio Mun-
do Melhor tem feito permanentemente uma 
conscientização e sensibilização do ouvinte 
sobre os sinais comportamentais do suicí-
dio, em apoio ao belíssimo trabalho realiza-
do pelo CVV.

Por Zezé e Ruth - Casal Coordenador Diocesano da Pastoral Familiar

Palestra online sobre sinais
comportamentais do suicídio

Nunca foi fácil conceituar e expressar 
com clareza o significado da fé cristã. Cada 
geração foi desafiada a dar as “razões de sua 
esperança” (1 Pd 3,15) à sociedade na qual 
as comunidades cristãs estão mergulhadas. 
Como Jesus de Nazaré é, ao mesmo tempo, 
um ser histórico e contemporâneo, assim 
também é o credo cristão.

Olá! 
Desejo alegria e paz para você!
O amor que sentimos por nós mesmos 

precisa ser tornar objeto de reflexão e pon-
deração. Conforme refletimos em outro ar-
tigo (A medida certa do amor próprio), cada 
pessoa deve desenvolver um olhar racional e 
equilibrado sobre si a fim de viver mais feliz.

A Equipe Formadora do Seminário Dio-
cesano de Valadares promoveu, no dia 27 de 
setembro de 2020, das 08h00 às 13h00, um 
Encontro Vocacional para os rapazes que se 
preparam para sua admissão ao Seminário 
em 2021. Participaram: Alex (Catedral), Fe-
lipe (Itanhomi), Juscelino (Porto), Leando 
(Ilha) e Samuel (Sardoá).

Os vocacionados tiveram uma palestra 
com Pe. Vidal e com a Psicóloga Kariny. Dom 
Félix almoçou com os formadores, seminaris-
tas e vocacionados e, a seguir, junto com Pe. 
Marcus Vinicius e Pe. Lucas Henrique falou a 
estes sobre “Discernimento Vocacional”.

Encontro Vocacional para 
Candidatos ao Seminário

No dia 28 de setembro de 2020, das 
09h30 às 11h30, foi realizada a segunda 
reunião online dos Bispos da Província de 
Mariana (Dom Airton, Dom Emanuel, Dom 
Félix e Dom Marco Aurélio), com o objetivo 
de tratar de assuntos comuns relativos às 
quatro dioceses e de discutir uma proposta 
concreta para o Estatuto da CNBB.

Reunião dos Bispos da
Província de Mariana
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Opinião

Repensando o Credo

Por Pe. Nelito Dornelas

Missa de Abertura do 31º Cenáculo na Catedral

Cenáculo da RCC

A Renovação Carismática Católica realizou o 31º Cenáculo (1º 
cenáculo online, por causa da pandemia), no dia 13 de setembro 
de 2020. Foram vários eventos durante o dia: show com Eliana 
Ribeiro, às 10h00, e pregação com Renato Alves, às 14h00. A Missa 
de Abertura foi celebrada na Catedral de Valadares, às 07h00. 
Presidiu-a Dom Félix, Bispo Diocesano, e concelebrou-a Pe. Marcus 
Vinícius, Diretor Espiritual da RCC.

Nunca foi fácil conceituar e expressar 
com clareza o significado da fé cristã. 
Cada geração foi desafiada a dar as “razões 
de sua esperança” (1 Pd 3,15) à socieda-
de na qual as comunidades cristãs estão 
mergulhadas. Como Jesus de Nazaré é, ao 
mesmo tempo, um ser histórico e contem-
porâneo, assim também é o credo cristão.

O teólogo Jon Sobrino afirma que “o 
cristianismo é o movimento histórico que 
carrega a fé em Jesus Cristo, que a cristo-
logia explicita. E a cristologia aprofunda a 
fé que impulsiona historicamente o cristia-
nismo em meio às contingências humanas... 
Na situação atual as diversas igrejas se con-
frontam com a mesma tarefa, a não ser que 
se conformem com a repetição das fórmu-
las dogmáticas, atitude apenas na aparên-
cia mais ortodoxa... O fato de o dogma ter 
colocado limites claros à direção do desen-
volvimento da cristologia não suprime, em 
absoluto, o esforço de cada comunidade em 
tornar concreto, quer dizer, real, o significa-
do universal de Cristo expresso no dogma”.

Para quem se dispõe a viver a fé cristã, 
na fidelidade a Jesus, faz bem refletir so-
bre este pensamento testemunho de João 
Batista Libânio: “Eu sonho com um outro 
credo que se apoiaria, não sobre as defini-
ções dogmáticas, mas no exemplo do pai do 
‘filho pródigo’, no salário da décima primei-
ra hora, no perdão à mulher adúltera. Esse 
credo não apelaria por uma adesão verbal 
e ‘intelectual’; ele suscitaria uma atração 
humana e uma intensa simpatia. O ‘Verbo 
Encarnado’ não tem mais nenhum impacto 

sobre nossos espíritos, mas a voz que indica 
o cuidado das crianças, que promete a fe-
licidade aos humildes e que coloca o amor 
acima de todos os valores, sempre será escu-
tada por todos os homens e mulheres e em 
todos os tempos. Este será um credo concre-
to. Ele emana dos evangelhos sinóticos... O 
seu excesso de humanidade, de bondade, de 
misericórdia manifestou-se em relação aos 
pecadores e pobres. Viveu entre eles. Fez-se 
pobre com os pobres. Com esse comporta-
mento chocou os ‘bem pensantes’ da socieda-
de, a ponto de chamá-lo de endemoninhado 
(cf. Mc 3,22)”.

É na tentativa de colaborar com este 
“novo credo” que o Documento de Apare-
cida (CELAM 2007), ao abordar sobre a 
opção pelos pobres, afirma que, “Se essa 
opção está implícita na fé cristológica, os 
cristãos, como discípulos missionários, são 
chamados a contemplar, nos rostos sofredo-
res de nossos irmãos, o rosto de Cristo que 
nos chama a servi-lo neles: ‘Os rostos sofre-
dores dos pobres são os rostos sofredores de 
Cristo” (DAp, 393).

No dizer de Jean Onimus, deve-se “re-
colocar Jesus em primeiro lugar, vê-lo viver; 
ouvir, enquanto ainda for possível, o tom de 
sua palavra, suas cóleras, suas impaciên-
cias, mas também seus momentos de afeição 
e de piedade... Não mais um Deus visitan-
do a terra, mas um ser totalmente humano 
que vem nos revelar – exatamente por ser 
humano – o que há de totalmente-outro no 
fundo de nós, o que há, talvez, efetivamente 
de divino”.

Edward Schillebeeckx afirma que 
“Deus se revelou em Jesus, conforme a con-
cepção cristã, valendo-se do não-divino do 
seu ser-homem... Jesus partilhou conosco na 
cruz da fragilidade de nosso mundo. Mas 
este fato significa que em sua absoluta liber-
dade e antes de todo tempo, Deus determi-
na quem e como quer ser no seu ser mais 
profundo, a saber, um Deus dos homens, 
companheiro de aliança em nosso sofrer e 
em nossa absurdidade, e companheiro de 
aliança também no que realizamos de bem. 
Ele é, em seu próprio ser, um Deus por nós”.

São Boaventura nos adverte para que 
“Ninguém creia que lhe baste a leitura sem 
a unção, a especulação sem a devoção, a 
investigação sem a admiração, a atenção 
sem a alegria, a atividade sem a piedade, a 
ciência sem a caridade, a inteligência sem 
a humildade, o estudo sem a graça divina, 
a pesquisa humana sem a sabedoria inspi-
rada por Deus”.

Que todo nosso esforço de tornar Jesus 
nosso contemporâneo, seja acompanhado 
de uma verdadeira experiência com a pes-
soa de Jesus, lembrando sempre que ex-
periência é uma palavra composta: ex-peri
-encia. Ex é sair de, peri é dar uma volta no 
entorno de, encia  é a aquisição da ciência, 
do dom da sabedoria. E cada experiência 
impulsiona a outras e mais outras numa 
perspectiva dialética. Não tenhamos medo 
de nos lançarmos na experiência da fé, 
“para que o mundo creia” (Jo 17, 21).

Mês da Bíblia

MOBON realiza Estudo Online do Deuteronômio

Em setembro de 2020, Mês da Bíblia, o Movimento da Boa 
Nova (MOBON) realizou quatro lives de estudo sobre o Livro do 
Deuteronômio, com o tema “Abre a tua mão para o teu irmão!” 
(Dt 15,11). No dia 07 de setembro, o tema de estudo foi “Os 
mandamentos da lei de Deus e experiência religiosa e memória 
histórica”, abordado por Dom Félix, com mediação de Pe. Nelito e 
animação musical do casal Rogério e Gisele.
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações. 20º Artigo de Dom Antônio Carlos Félix sobre a “Urgência da Renovação Paroquial”.

A Paróquia no Concílio Vaticano II
 01, quinta
06h30: Missa na Filosofia.
08h00: Reunião do Conselhor Diretor da Rádio na 

Cúria.
19h30: Missa da Festa da Padroeira na Paróquia 

Santa Terezinha.
 02, sexta
06h30: Missa na Catedral. 
 03, sábado
15h00: Live sobre o novo Diretório para a Catequese 

com Pe. Vanildo e Marlene Silva.
19h30: Missa de Abertura da Festa de Nossa 

Senhora Aparecida na Paróquia da Ilha.
 04, domingo
Dia da Coleta do Óbolo de São Pedro.
07h00: Missa na Catedral.
17h00: Missa da Festa de São Francisco de Assis 

no Bairro Planalto.
 05, segunda
06h30: Missa na Filosofia. 
 06, terça
06h30: Missa na Teologia.
10h00: Reunião da Diretoria do Instituto na 

Teologia.
14h00: Reunião da Equipe Formadora na Teologia.
 07, quarta
06h30: Missa no Propedêutico.
 08-15, quinta a quinta
Viagem para o Sul de Minas.
 10, sábado
15h00: Live sobre o novo Diretório para a Catequese 

com Lucimara Trevizan e Aline Amaro.
 16, sexta
06h30: Missa na Catedral.
 17, sábado
10h00: Ordenação Presbiteral do Diácono Lucas 

Aredes em Santa Rita do Ituêto.
 18, domingo
Dia da Coleta para as Missões.
07h00: Missa na Catedral.
16h00: Seminário sobre Família e Juventude na TV 

Kefas.
 20, terça
06h30: Missa na Teologia.
 21, quarta
06h30: Missa no Propedêutico.
 22, quinta
06h30: Missa na Filosofia.
 23, sexta
06h30: Missa na Catedral. 
 24, sábado
08h00: Manhã de Espiritualidade para Candidatos 

ao Diaconato Permanente e Esposas no 
Centrel.

10h00: Ordenação Presbiteral do Diácono Bruno 
Andrade em Periquito. 

 25, domingo
07h00: Missa na Catedral.
08h00: Encontro Vocacional no Seminário da 

Teologia.
 27, terça
06h30: Missa na Teologia.
 28, quarta
06h30: Missa no Propedêutico.
19h30: Missa da Festa de São Judas Tadeu (GV).
 29, quinta
06h30: Missa na Filosofia.
 30, sexta
06h30: Missa na Catedral.
 31, sábado
10h00: Ordenação Presbiteral do Diácono Saul 

Agripino em Alvarenga.

O Concílio Vaticano II não tem um docu-
mento ou uma parte específica sobre paró-
quia, contudo, apresenta uma chave de lei-
tura muito importante: a Igreja Particular. A 
Constituição dogmática sobre a Igreja, a Lu-
men Gentium, embora não contenha o termo 
paróquia, refere-se a ela em todos os textos, 
porque a Igreja existe de forma universal e 
particular. A Igreja Universal está presente 
na Igreja Local. A paróquia é a concretização 
histórica que torna visível a Igreja. É onde to-
dos os que nela participam fazem a experiên-
cia de ser Igreja – com uma multiplicidade de 
dons, carismas e ministérios. 

O Concílio reflete sobre a Igreja Local par-
tindo da Eucaristia e insiste no valor da Igreja 
reunida em assembleia eucarística. Ela é fon-
te e cume de toda a vida cristã, onde se reali-
za a unidade de todo o Povo de Deus. Outra 
perspectiva para a redescoberta da Igreja Lo-
cal aborda a natureza missionária da Igreja. 
O Concílio também destacou a condição e a 
dignidade de todos os batizados.

A paróquia, porém, não é a Igreja Local no 
sentido estrito, pois ela está em rede com as 
demais paróquias que formam a diocese, que 
é a Igreja Local. Para o Concílio, portanto, a 
paróquia só pode ser compreendida a partir 
da Diocese. Em termos eclesiológicos, pode-
se dizer que ela é uma “célula da diocese”, 
pois esta é apresentada como porção da Igre-
ja Universal; a paróquia, entretanto, é enten-
dida como parte da Diocese. 

Uma vez que a paróquia não é uma Igreja 
Local, ela encontra no conceito comunidade 
a autocompreensão de sua realidade históri-
ca. A paróquia, portanto, é uma comunidade 
de fiéis que, de alguma maneira, torna pre-
sente a Igreja, num determinado lugar. Essa 
comunidade se expressará na comunhão.

Assim, a Igreja, que prolonga a missão de 
Jesus, há de ser compreendida primeiramen-
te como comunhão, pois sua raiz última é o 
mistério insondável do Pai, que, por Cristo 
e no Espírito, quer que todos os homens e 
mulheres participem de sua vida de infinita 
e eterna comunhão, na liberdade e no amor, 
vivendo como filhos e filhas, irmãos e irmãs. 
O Concílio Vaticano II acentuou essa compre-
ensão ao apresentar a eclesiologia em chave 
trinitária: “A Igreja é o povo de Deus reunido 
na unidade do Pai, do Filho e do Espírito San-
to”. A comunhão trinitária torna-se, então, 
fonte da vida e da missão da Igreja, modelo 
de suas relações e meta última de sua pere-
grinação.

Nessa perspectiva, é preciso perceber a 
riqueza do que se entende por comunhão. 
O significado primeiro remete à comunhão 
com Deus. Os membros de uma comunida-
de de fé, pelo encontro com o Senhor, antes 

de tudo, querem estar em comunhão com 
Deus Uno e Trino. Como os discípulos, cada 
cristão é, inicialmente, chamado à comunhão 
com o Senhor. Na liturgia batismal, a profis-
são de fé expressa em comunidade é a res-
posta de adesão a Deus que se revela misté-
rio de comunhão trinitária. Por isso, desde o 
início, a experiência de fé é essencialmente 
um chamado à comunhão com a Trindade, 
pois a comunhão com Deus se desdobra na 
comunhão com os bens salvíficos que Ele 
nos oferece, sobretudo a Eucaristia.

A comunhão com Deus se desdobra na 
comunhão com os bens salvíficos que ele 
nos oferece, especialmente a Eucaristia. São 
Paulo nos ensina: “O pão que partimos não 
é comunhão com o corpo de Cristo? Porque 
há um só pão, nós, embora muitos, somos 
um só corpo, pois todos participamos desse 
único pão” (1Cor 10, 16b-17). Agostinho qua-
lifica a Eucaristia como “sinal de unidade e 
vínculo de amor”, e o Concílio Vaticano II a 
apresenta como “fonte e ápice de toda a vida 
cristã” na relação com os outros sacramentos 
e, especialmente, com a Palavra, pois a Igre-
ja “sempre venerou as divinas Escrituras, 
da mesma forma como o próprio Corpo do 
Senhor, já que, principalmente na Sagrada 
Liturgia, sem cessar, toma da mesa tanto da 
palavra de Deus quanto do Corpo de Cristo o 
pão da vida e o distribui aos fiéis”.

Logo, a Igreja é mistério, sinal e instru-
mento de comunhão. Ela tem sua origem na 
Santíssima Trindade. Na história ela se espe-
lha na comunhão trinitária, e seu destino é a 
comunhão definitiva com Deus Uno e Trino. 
Para realizar sua missão no mundo, a Igreja 
precisa de uma constituição estável, que há 
de ter por base a “comunhão”, característica 
necessária a todas as formas de organização 
da vida eclesial. 

A comunidade entendida no horizonte da 
comunhão tem, portanto, força profética no 
mundo contemporâneo marcado por traços 
profundos de individualismo. Quando se pro-
põe uma nova paróquia como comunidade de 
comunidades, mais do que imaginar ou criar 
novas estruturas, trata-se de recuperar as 
relações interpessoais e de comunhão como 
fundamento para a pertença eclesial. Não há 
outro elemento de natureza teológica mais 
importante para alimentar a configuração 
eclesial do que a comunhão.

Podemos, enfim, sintetizar a posição do 
Concílio sobre a paróquia em três direções: 
a passagem do territorial para o comunitário; 
do princípio único do pároco a uma comuni-
dade toda ministerial; e da dimensão cultual 
para a totalidade das dimensões da comu-
nhão e missão da Igreja.
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Filosofando

Por José Luciano Gabriel - Diácono Permanente da Diocese de Gov. Valadares/MG, Professor, Advogado.  Blog: jlgabriel.blogspot.com.br | e-mail: lugafap@yahoo.com.br

Festa do PadroeiroJubileu do Bom Jesus

Alpercata celebra o Jubileu 
do Senhor Bom Jesus

Comunidade Santo Agostinho
celebra Festa do Padroeiro

A Comunidade Católica de Alpercata ce-
lebrou com muita fé e alegria o Jubileu do 
Senhor Bom Jesus na Igreja Matriz, no dia 
14 de setembro de 2020, às 18h00, com Mis-
sa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Fé-
lix, com a participação de um expressivo nú-
mero de fiéis. Por causa da pandemia, foram 
tomados os cuidados necessários para evitar 
o contágio com o coronavírus, tais como: 
uso de máscara e de álcool em gel e distan-
ciamento físico entre as pessoas nos bancos.

A Comunidade Santo Agostinho, Paró-
quia Cristo Redentor, em Governador Va-
ladares, celebrou com júbilo a Festa de seu 
Padroeiro, no dia 28 de agosto de 2020, às 
19h30, com Missa presidida por Dom Fé-
lix, concelebrada por Pe. Antônio Geraldo 
Assis e Pe. Paulo Nascimento, com a parti-
cipação do Diác. Marcelo Romeiro, de se-
minaristas da Filosofia e de um expressivo 
número de fiéis.

Olá! 
Desejo alegria e paz para você!
O amor que sentimos por nós mesmos 

precisa ser tornar objeto de reflexão e pon-
deração. Conforme refletimos em outro ar-
tigo (A medida certa do amor próprio), cada 
pessoa deve desenvolver um olhar racional 
e equilibrado sobre si a fim de viver mais 
feliz.

A medida certa do amor próprio deve 
ser buscada por meio de aprendizagem di-
ária. Cada pessoa é aprendiz permanente 
nesta escola, portanto, cada dia é possível 
aperfeiçoar um pouco e superar eventuais 
limitações que até ontem nos marcaram ne-
gativamente. 

Duas lições, entre outras, são bastante 
interessantes nesta jornada de evolução de 
nosso ser: não tomar a parte pelo todo e 
não tomar o fazer pelo ser. 

Tomar a parte pelo todo é atribuir a todo 
nosso ser algo que diz respeito a alguma 
parte. Embora sejamos um ser uno e indivi-
sível, possuímos múltiplas dimensões e atu-
amos em áreas diferentes da vida. É muito 
comum (normal, talvez!), nos sairmos me-
lhor em algumas coisas e pior em outras; é 
comum nos destacarmos em algumas tare-
fas mais que em outras... é perfeitamente 
aceitável termos fragilidade com relação a 
alguns setores da vida.

Amor próprio: o risco de tomar a parte pelo todo ou o fazer pelo ser

O bom senso nos ensina que não de-
vemos atribuir a todo nosso ser algo que 
diz respeito a uma parte dele. Alguém que 
é excelente churrasqueiro pode não ter a 
menor noção de como se faz um bom doce 
de manga. Já imaginou a pessoa se achan-
do toda ruim por não saber fazer doce de 
manga! 

Sei que você deve ter achado o exemplo 
estranho, mas isso acontece com frequên-
cia: muitas pessoas atribuem a todo o seu 
ser algo que pertence apenas a um setor de 
sua vida. O amor verdadeiro por nós mes-
mos dialoga intimamente com esta capaci-
dade para perceber que não somos bons 
em tudo, mas também não somos ruins em 
tudo! Ser realista é sinal de inteligência. 

O segundo risco que devemos evitar é o 
de atribuir a nosso ser algo que revela, pelo 
menos incialmente, algum fazer, alguma 
ação. O fato de alguém ter sido impaciente 

numa determinada situação concreta não 
significa, necessariamente, que esta pessoa 
seja deselegante ou insensível. A pessoa 
agiu com impaciência, não é impaciente! 

O julgamento de todo o ser por atos iso-
lados gera uma auto exigência cruel e de-
sumana. Quem faz isso se torna demasia-
do duro consigo e cria obstáculos ao amor 
próprio; obstrui o trânsito das emoções e 
alimenta uma visão míope do próprio ser. 
Faz parte do ser humano agir, às vezes, 
com relativa desconformidade com o de-
sejável, aliás, ignorar que há contradições 
no existir é desumano e desumanizante. É 
autodestrutivo. Gera baixa autoestima. 

Então é isso: olhe aí para sua vida e re-
flita um pouco sobre como tem se tratado: 
Quais convicções ou opiniões você tem 
alimentado sobre si? Quão rígido tem sido 
com suas falhas e contradições? Que crité-
rios tem usado para se auto avaliar?

Lembre-se: alcançar uma forma saudá-
vel de se amar decorre das escolhas que fa-
zemos no cotidiano. Imagina como seria di-
fícil e ruim nutrir amor por alguém que pas-
sasse todo o tempo te desprezando! Agora 
imagina como é tão mais ruim e difícil se 
você mesmo fizer isso consigo! Aprenda a 
se ver com realismo, a não se julgar com 
exagerada exigência, a não tomar a parte 
pelo todo. Cultive e aperfeiçoe sua capaci-
dade de amar-se.

Padres da Diocese visitam 
Padre Vicente em Contagem

Visita

No dia 03 de setembro de 2020, às 
10h30, Dom Félix e os padres Euler, Mar-
cus Vinicius e Rodrigo fizeram uma breve 
visita ao Pe. Vicente na Casa de Repouso 
VIVARTE, situada na Rua Natal Veronez, 
500, Bairro Três Barras, em Contagem, 
onde ele se encontra internado. Segundo 
as cuidadoras que lá trabalham, Pe. Vicen-
te está muito bem de saúde, mas com di-
ficuldade de enxergar e de reconhecer as 
pessoas.
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A primeira palestra foi 
sobre “Sexualidade hu-
mana e harmonia sexual 
no casamento” com o 
casal  Winder e Patrícia, 
que apresentaram aos ca-
sais de noivos, com muita 
propriedade, os ensina-
mentos da Igreja contidos no Catecismo da 
Igreja Católica em relação a esse tema.

Essa palestra é uma das etapas da pre-
paração para a vida matrimonial e teremos 
mais duas palestras nos dias 23 e 30 de se-
tembro, completando esse 2º encontrão onli-
ne. Assim, a Pastoral Familiar contribui para 
ajudar os noivos na decisão da vocação ao 
matrimônio, pois, mesmo durante esta pan-
demia, não deixaram de pedir à Igreja esse 
Sacramento que é uma bênção na vida con-
jugal e familiar.

Agradecemos também ao nosso Casal 
Coordenador Diocesano da Pastoral Fami-
liar, Zezé e Ruth, que estiveram presentes na 
live e agradeceram a participação dos noivos 
que estão em preparação para o Sacramen-
to do Matrimônio e para a Vida Conjugal e 
Familiar, agradeceram também os nossos 
casais acolhedores de noivos, que se empe-
nham e dedicam seu tempo na preparação 
dos casais de noivos de nossa Diocese de 
Governador Valadares.

Novo Diretor Espiritual
da Pastoral Familiar

Pastoral Familiar

No dia 16 de setembro de 2020, das 20h00 
às 21h30, aconteceu o 2º Encontrão presen-
cial online com os noivos de nossa Diocese 
que estão em preparação para receberem o 
Sacramento do Matrimônio. O Bispo Dio-
cesano, Dom Antônio Carlos Félix, esteve 
presente, acolheu todos os participantes e 
concedeu uma bênção especial aos casais de 
noivos.

A Pastoral Familiar vem cumprindo seu 
papel na preparação dos noivos por acolhi-
mento nas casas dos casais acolhedores e, 
devido a COVID-19, estamos realizando a 
formação dos noivos de modo online.

O 2º Encontrão online teve a presença 
de 53 casais de noivos que buscam o Sa-
cramento do Matrimônio e desejam, as-
sim, constituir uma nova família com as 
bênçãos de Deus, que faz sua morada nes-
ta nova família.

No dia 19 de setembro de 2020, às 14h00, 
reuniu-se no salão da Paróquia Cristo Re-
dentor a Comissão Diocesana da Pastoral 
Familiar, com nosso Bispo Diocesano, Dom 
Antônio Carlos Félix, que fez a apresentação 
do novo Diretor Espiritual Diocesano, Padre 
Eduardo Vasconcelos, que atuará com o Di-
ácono Gerson Martins.

Na oportunidade, os casais coordenadores 
do Núcleo de Formação e Espiritualidade, do 
CENAVI e dos Setores pré matrimonial, pós 
matrimonial e casos especiais relataram suas 
ações no decorrer de 2019 e 2020.

Foi informado ao Padre Eduardo que a 
Pastoral Familiar completou, em 2019, 25 
anos de criação em nossa Diocese e que fo-
ram realizados vários eventos para comemo-
rar esta data. Foram apresentadas também 
as atuais demandas, projetos e expectativas 
da Pastoral Familiar.

2º Encontrão presencial online de Noivos 

Por Gilberto e Sílvia - Setor Pré-Matrimonial da Pastoral Familiar Por Zezé e Ruth - Casal Coord. Diocesano da Pastoral Familiar

Retiro Espiritual

Diáconos se preparam para 
Ordenação Presbiteral

Os diáconos transitórios da Diocese 
de Governador Valadares (Bruno Andra-
de de Souza, Lucas Santos Aredes e Saul 
Agripino da Silva Santos) fizeram o Reti-
ro Espiritual em preparação à Ordenação 
Presbiteral no Centrel, nos dias 07 a 11 de 
setembro de 2020, sob a orientação do Pe. 
Marcus Vinícius Vespasiano Ferreira, for-
mador do Seminário da Filosofia.

Dom Félix,  presidiu a Missa de Encer-
ramento do Retiro Espiritual, no dia 11 de 
setembro, às 11h00.

Comissão

Reunião da Comissão para 
Proteção de Menores

Diaconato

Encontro com Candidatos ao 
Diaconato Permanente

No dia 19 de setembro de 2020, das 
08h00 às 11h30, no Galpão da Paróquia 
da Ilha, aconteceu o 6º Encontro dos Can-
didatos ao Diaconato Permanente, que foi 
conduzido pelo Diác. José Luciano, com a 
presença e apoio de Dom Félix e Pe. Vidal.

O encontro constou de seis apresen-
tações de temas do livro “O Diaconato no 
pensamento do Papa Francisco: uma Igreja 
pobre para os pobres”, de autoria do Diác. 
Enzo Petrolino. Cada grupo preparou e 
apresentou um tema, fez uma oração e can-
tou uma música sobre o mesmo.

Dom Félix convocou uma reunião com 
Comissão para Proteção de Menores para o 
dia 25 de setembro de 2020, às 10h00, na Cú-
ria Diocesana, com a finalidade de estudar 
as orientações sobre abuso de menores por 
membros do clero diocesano e religioso.

O Bispo esteve presente em tal reunião, 
mas delegou ao Presidente da Comissão, 
Pe. Andersom Sousa a condução da mes-
ma. Estiveram presentes: Dra. Carla Regi-
na, Dr. Cleriston, Dr. Diác. José Luciano, 
Dra. Kariny Peçanha; Dr. Ricardo Gaiotti e 
Dra. Tânia Chambela.
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Pastoral Catequética

Encontro de Formação online sobre o Novo Diretório para a Catequese

“O Reino de Deus não consiste em palavras, mas em atos.” (1Cor 4, 20)

No dia 19 de setembro de 2020, das 15h00 
às 16h30, com alegria e espiritualidade ele-
vada, a Pastoral Catequética da Diocese de 
Governador Valadares iniciou a apresentação 
dos principais temas do novo Diretório para a 
Catequese para catequistas. 

A Coordenadora Diocesana da Pastoral 
Catequética, Rita Baldim, fez a abertura do 
evento online, que foi transmitido pelo Face-
book da Diocese de Governador Valadares. 
Em seguida, nosso Bispo Diocesano, Dom 
Antônio Carlos Félix, conduziu breve mo-
mento de oração para início das atividades. 

Logo após, o Diretor Espiritual da Pastoral 
Catequética, Pe. Gustavo Mendes, agradeceu 
aos participantes e palestrantes. Os temas 

Para a Igreja, outubro é o mês das mis-
sões e tem como objetivo conscientizar o 
batizado a levar Jesus a todos: “Ide por todo 
o mundo e pregai o Evangelho a toda cria-
tura.”(Mc 16, 15). Assim, a exemplo do 
Mestre, igualmente somos chamados para 
“anunciar a Boa Nova aos pobres, para sarar 
os contritos de coração, para anunciar aos ca-
tivos a redenção, aos cegos a restauração da 
vista, para restituir a liberdade dos oprimi-
dos”(Lc 4, 18-19). É missão de todo batiza-
do ser evangelizador. A vida é uma missão! 
Ser missionário não se resume meramente a 
falar e não agir, nem somente a fazer coisas: 
é algo que está dentro de seu coração e não 
tem como ser retirado. É saber olhar a dor do 
outro e não ficar inerte, pois a dor do outro é 
a sua dor. Jesus chorou a morte de Lázaro e o 
ressuscitou, compadeceu-se do sofrimento e 
expulsou sete demônios de Maria Madalena, 
oferecendo a ambos e a todos nós uma opor-
tunidade de recomeçar. Precisamos sempre 
interagir com o mundo e com as pessoas que 
estão à nossa volta, para que tudo esteja de 
acordo com o que Jesus nos ensinou e pediu. 
A exemplo dele, necessitamos saber acolher 
e cuidar, para despertarmos uma consciência 
missionária, sempre respeitando cada ser hu-
mano e sua individualidade, pois ele é único! 

Sabendo que “o Reino de Deus não consis-
te em palavras, mas em atos” (1Cor 4, 20), 
como fazer para que os ensinamentos de 
Cristo contidos das Sagradas Escrituras ga-
nhem vida e se concretizem em obras? Te-
mos que nos deixar ser guiados pelo Espírito 

Santo, para que o Reino de Deus aconteça, 
pois é através de nós, cristãos, que a Palavra 
de Deus é testemunhada, nos transforma e 
nos move para amar o próximo! Ela nos colo-
ca em sintonia para ouvir o outro sem julgar 
ou condenar. A Palavra nos impulsiona à pra-
tica da caridade e de todas as boas obras, que 
fazem com que vivenciemos aqui o reino de 
amor, justiça e paz. Mas, onde poderemos ser 
missionários? Em qualquer lugar onde esti-
vermos, para que as realidades concretas das 
pessoas que moram e trabalham conosco, 
as da comunidade de fé e toda a sociedade 
sejam transformadas, a partir do nosso teste-
munho cristão. Missão requer generosidade 
e gratuidade: muitas serão as adversidades e 
as perseguições, e o missionário precisa es-
tar preparado espiritualmente para os desa-
fios, para lutar contra o mal que consome a 
energia das pessoas. É necessário adaptar-se 
à realidade que o cerca. Fisicamente, neste 
momento pandêmico, não é recomendado 
aglomerar-se em lugar algum, nem mes-
mo em encontros cristãos. Porém, temos 
diversas ferramentas tecnológicas e redes 
sociais, que nos permitem anunciar a Boa-
Nova diretamente de nossas casas. Não po-
demos deixar que as tribulações impeçam o 
anúncio do Evangelho, nem que o medo seja 
impedimento para denunciarmos o mal!

Jesus era missionário, bom filho, obedien-
te a José e Maria; porém, quando ficou no 
Templo de Jerusalém após a Festa da Páscoa 
e seus pais não notaram isso, ele estava segu-
ro, na casa do Pai Eterno, enquanto os pais re-

tornavam em caravana, para casa. Cristo não 
demonstrou desobediência aos pais biológi-
cos por permanecer no Templo, apenas apro-
veitou a oportunidade para nos revelar que 
devemos louvar e amar a Deus sobre todas as 
coisas, e doar a vida pelo reino, ainda que nos-
sos pais ou amigos não compreendam nossa 
entrega, especialmente quando há dedicação 
total da vida, a exemplo dos ministros orde-
nados e religiosos missionários consagrados. 
Além disso, Jesus era sábio, e a sabedoria é 
a arte de saber viver em harmonia, social e 
politicamente, quer em casa, no trabalho, na 
comunidade de fé ou na sociedade em geral, 
manifestando a religiosidade e professando 
a fé com muito respeito e equilíbrio. Jesus 
anunciava a Boa-Nova e denunciava a opres-
são, a injustiça e tudo o que colocava o povo 
em situação de desigualdade. Ele indicava 
o caminho a percorrer, para praticarmos a 
justiça e todas as obras que fazem o Reino 
de seu Pai acontecer. A exemplo do Mestre, 
precisamos de sabedoria, pois no próximo 
mês elegeremos uma pessoa para governar 
a cidade e outras para legislar. Peçamos ao 
Espírito Santo para iluminar nossos votos, a 
fim de que escolhamos pessoas publicamen-
te idôneas, cujo testemunho de vida seja pau-
tado em boas ações já praticadas ao longo 
da vida, para o bem de todos, especialmente 
dos menos favorecidos e oprimidos.

“A Catequese e a missão evangelizadora da 
Igreja” e “O Catequista e sua formação”, ex-
traídos dos capítulos 1 a 4 do novo Diretório 
para a Catequese, foram desenvolvidos pela 
Coordenadora da Comissão Bíblico-Catequé-
tica do Regional Leste II, Lucimara Trevizan; 
pelo Assessor Diocesano da Pastoral Cate-
quética e Coordenador Diocesano de Pasto-
ral da Diocese da Campanha, Pe. Jean Poul 
Hansen; e pelo Membro da Comissão de Ca-
tequese do Regional Leste II, Pe. Almerindo 
da Silveira Barbosa, da Diocese de Luz. 

Ao final, Dom Félix fez suas considerações 
e acentuou a importância do novo Diretório 
para a Catequese e sua aplicação na vida pasto-
ral catequética. Ele agradeceu os palestrantes 

Lucimara, Pe. Jean, Pe. Almerindo, Rita Bal-
dim e Pe. Gustavo, bem como o André Neres, 
Assessor Diocesano da Pastoral da Comuni-
cação (PASCOM), que geriu os recursos téc-
nicos e metodológicos para o evento. 

Os próximos encontros serão no dia 03 
de outubro, com os temas “A catequese a 
serviço da iniciação à vida cristã” e “A cate-
quese e a pedagogia e metodologia da fé”, e 
no dia 10 de outubro, quando serão discuti-
dos os temas “A catequese diante dos cená-
rios contemporâneos” e a “A catequese e a 
cultura digital”, sempre às 15h00 através do 
facebook /diocesevaladares.

Por Pe. Gustavo Mendes
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Por Dom Félix , Bispo Diocesano

Eutanásia: um crime contra a vida - Parte I

Dom Félix celebra na ADQF 
Cidade dos Meninos

Missa e almoço de
despedida de Irmã Júlia

ADQF

Despedida

A Associação de Assistência aos Depen-
dentes Químicos e Familiares (ADQF) já está 
funcionando a todo vapor na Cidade dos Me-
ninos. Nessa nova unidade serão acolhidos 
somente homens, cabendo à unidade Bom 
Pastor acolher somente mulheres.

No dia 06 de setembro de 2020, às 11h00, 
Dom Félix celebrou Missa na Capela da ins-
tituição para a direção da ADQF, os benfeito-
res, as Irmãs Azuis e os acolhidos. Logo após 
a Missa, foi servido um delicioso almoço para 
todos os presentes.

No dia 20 de setembro de 2020, às 11h00, 
na Cidade dos Meninos, em Valadares, Dom 
Félix presidiu a Missa de despedida de Irmã 
Júlia daquela instituição na qual serviu por 38 
anos, uma vez que as Irmãs Azuis vão assu-
mir outra missão em nossa Diocese, enquan-
to Irmã Júlia volta para Santa Catarina. 

A Missa foi concelebrada por Pe. Lucas 
Henrique, com a participação das irmãs, de 
seminaristas, de monitores e monitoras e dos 
acolhidos da ADQF. Após a Missa, foi servido 
um delicioso almoço na casa das religiosas.

Dom Félix aproveitou a ocasião para assi-
nar a rescisão do convênio entre Diocese e Ir-
mãs Azuis e o novo convênio entre Paróquia 
de Lourdes e Irmãs Azuis.

“Samaritanus bonus” é a carta da Con-
gregação para a Doutrina da Fé “sobre o 
cuidado das pessoas nas fases críticas e ter-
minais da vida”, que foi aprovada pelo Papa 
Francisco e publicada em 22/09/2020. Visa 
o apoio às famílias e aos profissionais da 
saúde.

Atualidade do Bom Samaritano

O texto, que reafirma a posição já ex-
pressa várias vezes pela Igreja sobre o as-
sunto, tornou-se necessário devido à mul-
tiplicação de casos de crônica e ao avanço 
da legislação que em um número crescente 
de países autoriza a eutanásia e o suicídio 
assistido de pessoas gravemente doentes, 
mas também dos que vivem sós ou com 
problemas psicológicos.

O objetivo da carta é fornecer indica-
ções concretas para atualizar a mensagem 
do Bom Samaritano. Também quando “a 
cura é impossível ou improvável, o acompa-
nhamento médico, enfermeiro, psicológico 
e espiritual, é um dever imprescindível, já 
que o oposto constituiria o desumano aban-
dono do doente”.

Incurável não significa incuidável

“Curar se for possível, cuidar sempre”. 
Estas palavras de João Paulo II explicam 
que incurável não é jamais sinônimo de in-
cuidável. O cuidado até o fim, “estar com” 
o doente, acompanhando-o, escutando-o, 
fazendo-o sentir-se amado e desejado, é o 
que pode evitar a solidão, o medo do sofri-
mento e da morte, e o desânimo que vem 
junto: elementos que hoje estão entre as 
principais causas dos pedidos de eutanásia 

ou de suicídio assistido. Ao mesmo tempo, 
é sublinhado que “são frequentes os abusos 
denunciados pelos próprios médicos pela 
supressão da vida de pessoas que jamais 
teriam desejado para si a aplicação da eu-
tanásia”.

Toda a carta está centralizada no sentido 
da dor e do sofrimento à luz do Evangelho 
e do sacrifício de Jesus: “a dor é suportá-
vel existencialmente apenas onde há espe-
rança” e a esperança que Cristo transmite 
ao sofredor e ao doente “é aquela da sua 
presença, da sua real proximidade”. Os 
cuidados paliativos não bastam “se não há 
ninguém que ‘esteja’ junto ao doente e lhe 
testemunhe o seu valor único e irrepetível”.

O valor inviolável da vida

“O valor inviolável da vida é uma verdade 
basilar da lei moral natural e um fundamento 
essencial da ordem jurídica” afirma a carta. 
“Assim como não se pode aceitar que outro 
homem seja nosso escravo, mesmo se no-lo 
pedisse, do mesmo modo não se pode esco-
lher diretamente atentar contra a vida de um 
ser humano, mesmo se este o requeresse”. 
Suprimir um doente que pede a eutanásia 
“não significa reconhecer a sua autonomia 
e valorizá-la”, mas, ao invés, significa “desco-
nhecer o valor da sua liberdade, fortemente 
condicionada pela doença e pela dor, e o va-
lor da sua vida”. Fazendo assim “decide-se 
no lugar de Deus o momento da morte”. Por 
isso, “aborto, eutanásia e suicídio voluntário 
corrompem a civilização humana, desonram 
mais aqueles que assim procedem do que os 
que os padecem; e ofendem gravemente a 
honra devida ao Criador”.

Aniversariantes

Parabéns,
aniversariantes!

Pe. Celino Alves Ferreira   05/10
Pe. Plácido Atílio Quixabeira  05/10
Pe. Raniere dos Anjos   09/10
Diácono José Luciano   09/10
Pe. Messias Valdivino   11/10
Pe. Euler Rodrigues   14/10
Pe. Geraldo Antônio Carvalho  14/10
Pe. José Nascimento (Zezinho)  15/10
Pe. Marcus Vinícius   20/10
Diácono João Alves Ferreira  23/10
Pe. Ricardo Mendes   27/10

Pe. José Sebastião Gonçalves  08/10
Pe. Gilberto Faustino Braz  13/10
Pe. Ricardo Mendes   18/10
Pe. Edivan Cardoso   29/10
Pe. Anderson José de Paula  30/10

Fonte: Site do Vaticano
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São Francisco de Assis

Casa da Palavra
A Palavra de Deus e os desafios à Semeadura

Filho de comerciantes, Francisco Bernar-
done nasceu em Assis, na Umbria, Itália, em 
1182. Nasceu em berço de ouro, pois a família 
tinha posses suficientes para que levasse uma 
vida sem preocupações. Não seguiu a profis-
são do pai, embora este o desejasse. Alegre, 
jovial, simpático, era mais chegado às festas, 
ostentando um ar de príncipe que encantava.

Mas mesmo dado às frivolidades dos 
eventos sociais, manteve em toda a juventude 
profunda solidariedade com os pobres. Pro-
clamava jamais negar uma esmola, chegando 
a dar o próprio manto a um pedinte por não 
ter dinheiro no momento. Jamais se desviou 
da educação cristã que recebeu da mãe, man-
tendo-se casto.

Francisco logo percebeu não ser aquela a 
vida que almejava. Chegou a lutar numa guer-
ra, mas o coração o chamava à religião. Um 
dia, despojou-se de todos os bens, até das 
roupas que usava no momento, entregan-
do-as ao pai, revoltado. Passou a dedicar-se 
aos doentes e aos pobres. Tinha vinte e cinco 
anos e seu gesto marcou o cristianismo. Foi 
considerado pelo papa Pio XI o maior imita-
dor de Cristo em sua época.

A partir daí viveu na mais completa mi-
séria, arregimentando cada vez mais segui-
dores. Fundou a Ordem dos Frades Fran-
ciscanos, em 1209, fixando residência com 
seus jovens companheiros numa casa pobre 
e abandonada. Pregava a humildade total e 
o amor aos pássaros e à natureza. Escreveu 
poemas lindíssimos homenageando-a, ao 
mesmo tempo, que acolhia, sem piscar, to-
dos os doentes e aflitos que o procuravam. 
Certa vez, ele rezava no monte Alverne com 
tanta fé que em seu corpo manifestaram-se 
as chagas de Cristo.

Achando-se indigno, escondeu sempre 
as marcas sagradas, que só foram desco-
bertas após a sua morte. Hoje, seu exemplo 

muito frutificou. Fundador de diversas or-
dens, seus seguidores ainda são respeitados 
e imitados. Franciscanos, capuchinhos, con-
ventuais são sempre recebidos com carinho 
e afeto pelo povo de todo lugar.

Morreu em 4 de outubro de 1226, com 44 
anos. Dois anos depois, o papa Gregório IX 
o canonizou. São Francisco de Assis viveu 
na pobreza, mas sua obra é de uma riqueza 
jamais igualada para toda a Igreja Católica e 
para a humanidade.

O Pobrezinho de Assis, por sua vida tão 
exemplar na imitação de Cristo, foi declarado 
o santo padroeiro oficial da Itália. Numa ter-
ra tão profundamente católica como a Itália, 
não poderia ter sido outro o escolhido senão 
são Francisco de Assis, que é, sem dúvida, 
um dos santos mais amados por devotos do 
mundo inteiro.

Assim, nada mais adequado ter ele sido 
escolhido como o padroeiro do meio ambien-
te. Por isso é que no dia de sua festa é come-
morado o “Dia Universal da Anistia”, o “Dia 
Mundial da Natureza” e o “Dia Mundial dos 
Animais”.

Na Parábola do Semeador, a primeira 
parte das sementes cai à beira do caminho 
e é comida pelos pássaros. Muitos ouvem a 
Palavra e não a compreendem. O maligno 
a rouba. A segunda parte cai em terreno 
pedregoso. Chega a nascer, mas, como não 
tem raiz profunda, é queimada pelo sol. Muitos 
até recebem a Palavra com alegria, mas não 
têm firmeza, são de momento, não mantêm a 
fidelidade. Cansam e se desestimulam diante 
das dificuldades da vida. A terceira parte 
cai entre espinhos, que crescem e sufocam 
a Palavra. As preocupações do dia a dia, a 
corrida pelo dinheiro, o consumismo e os 
cuidados do mundo sufocam a Palavra. Como 
se percebe, o Agricultor é zeloso, a Semente 
é fecunda e generosa, mas alguns terrenos 
apresentam desafios à semeadura.

Quando, pois, falamos de animação bíblica 
da vida e da pastoral, precisamos ter sempre 
diante de nós a importância de ir ao encontro 
de todos e realizar o primeiro anúncio. O 
“Pilar da Palavra” deve possibilitar o encontro 
pessoal e comunitário com Cristo e o seu 
anúncio ao mundo, que se transformará 
em nova adesão. Assim, o anúncio do 
querigma é uma necessidade nascida da 
própria natureza da fé, tornando-se, portanto, 

responsabilidade de todos os batizados, cada 
um em seu estado de vida e conforme sua 
vocação. Fundamental, contudo, é a relação 
profunda entre anúncio da Palavra de Deus 
e a coerência do testemunho cristão, entre 
querigma e caridade. Disso depende a 
credibilidade do anúncio.

Realizar o primeiro anúncio não significa 
apenas repetir incansavelmente os textos 
bíblicos que apresentam Jesus como Messias, 
encarnado, morto e ressuscitado para a nossa 
salvação. Esses textos são indispensáveis, 
não devendo, porém, ser tratados apenas 
como memorização. Precisamos perguntar: 
Estamos apenas diante de uma informação 
a ser memorizada ou temos efetivamente 
uma novidade, uma Boa Nova, capaz de 

transformar a existência? É preciso traduzir 
existencialmente o que é resumido na grande 
e fundamental sentença: “Jesus de Nazaré foi 
morto, ressuscitado e exaltado à direita de 
Deus Pai”.

Trata-se da apresentação da pessoa e 
da mensagem de Jesus Cristo, feita de tal 
modo que suscite nos corações de homens 
e mulheres de todos os tempos à pergunta 
fundamental: “Que devemos fazer?” Essa é 
a pergunta que brota do fascínio por Jesus 
Cristo, ao perceber seu amor radical, que não 
apenas doa a vida pelo irmão, mas também 
e principalmente por quem não merece. Por 
isso, é necessário em cada tempo e lugar e, 
portanto, também hoje discernir o que isso 
significa e implica para pessoas e povos. O 
que muda em nossa vida ao perceber Jesus 
como Messias? Como, pois, responder a um 
amor assim, se não for amando também? E 
responder a esse amor radical de Jesus Cristo 
significa aderir a Ele, tornar-se seu seguidor, 
deixando tudo, até mesmo os maiores valores 
que podemos ter. O primeiro anúncio não 
deve suscitar só memorização, mas adesão, 
seguimento, discipulado.
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