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Eutanásia: um crime contra a vida - Pt II

Ordenação Presbiteral dos Diáconos
Lucas Aredes, Bruno Andrade e Saul Agripino 

Instituto Teológico promove Seminários de Bioética

Página 5

Cuidar da vida em tempo de Eleições Dos tantos distanciamentos

O Instituto Teológico “Dom Hermí-
nio Malzone Hugo” da Diocese de Go-
vernador Valadares promoveu três Se-
minários Temáticos de Bioética no mês 
de outubro de 2020, de forma presencial 
e online, sempre às segundas-feiras, das 

19h00 às 21h00, com a apresentação de 
alunos do 2º Ano de Teologia, a participa-
ção de uma pessoa especialista na área tra-
tada e a mediação do Pe. Francisco Vidal.

Os temas abordados foram os seguin-
tes: “Homoafetividade”, por Tiago Prado, 

Romério Silva e Dra. Tânia Chambela, 
no dia 05; “Pena de Morte”, por Dou-
glas Xavier e Dr. Saulo Mansur, no 
dia 19; “Suicídio”,  por Eudvanio Dias,   
Valdistone Marçal e Dr. Francis Morei-
ra, no dia 26.

Cuidar da vida é percorrer pelos cami-
nhos da ética e, considerando que a ética 
cristã tem cumprido um importante lugar na 
construção dos sistemas de vida ao longo da 
história, podemos afirmar que este cuidado 
com a vida tem que passar pela dimensão 
da ética, da espiritualidade, da ecologia, da 
economia e da política em profunda sinto-
nia entre si.

Olá! Espero que você esteja em paz!
Quantas são as consequências da pande-

mia de COVID-19? Até onde vão os prejuízos 
e as perdas provocadas pela disseminação 
deste vírus? Além das sequelas deixadas 
no organismo de tantas pessoas e das vidas 
ceifadas pela atuação do vírus no corpo, é 
possível medir e nomear o alcance dos de-
vastadores efeitos provocados por esta crise 
humana que nos assolou no ano de 2020?

“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.

A carta cita alguns fatores que limitam a 
capacidade de acolher o valor da vida.
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Opinião

Cuidar da vida em tempo de Eleições

Por Pe. Nelito Dornelas

Irmãs Azuis

Acolhida das Irmãs Azuis na Paróquia de Lourdes

Cuidar da vida é percorrer pelos caminhos 
da ética e, considerando que a ética cristã 
tem cumprido um importante lugar na cons-
trução dos sistemas de vida ao longo da his-
tória, podemos afirmar que este cuidado com 
a vida tem que passar pela dimensão da ética, 
da espiritualidade, da ecologia, da economia 
e da política em profunda sintonia entre si.

Podemos afirmar, sem dúvida, que a ética 
nasce do coração, da pessoa em sua totalida-
de, em todos os seus relacionamentos, pois 
o coração é o lugar da habitação do divino, e 
por isso é a residência do amor. É nele que 
a divindade deposita seus segredos, que nos 
informa sobre o bem e o mal, e é a partir 
dele, que estabelecemos relações com os 
outros, que sejam capazes de se transforma-
rem em uma ética de responsabilidade. 

A responsabilidade revela o caráter ético 
da pessoa. Ela escuta os apelos da realidade 
ao seu redor, aos ditames da consciência, da 
divindade que o habita, do coração e o torna 
capaz de oferecer uma resposta qualificada, 
que não é uma mera resposta fácil e irrefle-
tida, mas fruto de reflexão e investigação so-
bre o que é mais justo, necessário e possível, 
bem como o que convém ser feito em cada 
situação da vida, sempre para a promoção 
do bem comum.

Responsabilidade tem a ver com a obe-
diência à voz da consciência e ao princípio 
da realidade, que nasce do discernimento, 
da escuta, do diálogo, da valorização e do 
respeito a todas as formas de vida, dos sen-
timentos e necessidades do outro, conside-
rando sua história pessoal e coletiva. 

Tornar-se uma pessoa eticamente respon-
sável é tarefa extremamente trabalhosa e 
perseverante, que pressupõe tanto a humil-
dade de acolher, quanto a coragem sincera 
de rejeitar as muitas ofertas enganadoras e 
traiçoeiras que lhes são apresentadas a todo 
tempo, em benefício próprio e para seu delei-
te pessoal, sobretudo em tempo de eleições. 

A responsabilidade nasce desta capaci-
dade de resposta sincera e refletida, que se 
transforma em ações concretas, que sejam 

solidárias e fraternas com as pessoas, so-
bretudo os pobres e excluídos, protegendo a 
natureza, a vida, o meio ambiente, a Terra e 
a vida social de seu município, renovando a 
esperança e a dignidade das pessoas. Matar 
a esperança das pessoas e na criação divina 
é matar a própria vida. A responsabilidade 
ética supõe um compromisso sincero com 
a verdade, a justiça e o bem estar coletivo, o 
bem comum.

Avancemos conscientes de que somos pe-
dreiros, não mestres de obra. Assim afirma 
São Oscar Romero: 

De vez em quando, dar um passo atrás 
nos ajuda a tomar uma perspectiva melhor, 
o Reino não está além de nossos esforços, se 
não dentro, mas além de nossa visão. Duran-
te nossa vida, só realizamos uma minúscula 
parte dessa magnífica empreitada que é a 
obra de Deus. Cada parte do que fazemos está 
sempre inacabada. O que significa que o Rei-
no está sempre diante de nós. 

Nenhuma declaração diz tudo o que po-
deria dizer. Nenhuma oração pode expressar 
plenamente nossa fé, nenhuma confissão traz 
a perfeição, nenhuma visita pastoral traz a 
integridade. Nenhum programa realiza a 
missão da Igreja. Em nenhum esquema de 
metas e objetivos inclui o todo. Isso é o que 
tentamos fazer: plantamos sementes que um 
dia crescerão. 

Regamos sementes já plantadas sabendo 
que são promessas de futuro. Construímos 
bases que necessitarão um maior desenvolvi-
mento. Os efeitos dos fermentos que proporcio-
namos vão além de nossas possibilidades.

Não podemos fazê-lo tudo hoje, ao dar-nos 
conta dele, sentimos uma certa libertação. 
Ele nos capacita a fazer algo, e a fazê-lo mui-
to bem. Pode ser que seja incompleto, porém, 
é um princípio, um passo no caminho, uma 
ocasião para que entre a graça do Senhor e 
faça o resto. É possível que não vejamos nun-
ca os resultados finais, porém essa é a diferen-
ça entre o mestre de obras e o pedreiro. Somos 
pedreiros, não mestres de obra, ministros, não 
Messias. Somos profetas de um futuro que não 
é nosso. Amém!

Nestas eleições municipais, nas quais deci-
diremos nosso futuro, o poeta Mário Lago tem 
algo a nos ensinar com seu poema: Os campos 
da minha terra. Os campos da minha terra têm 
trigo e têm algodão. Os homens pobres da minha 
terra não têm cobertor quando faz frio, morrem 
pedindo um pouco de pão. Os campos da minha 
terra têm gado de carne boa, têm vacas de lei-
te bom. Os homens da minha terra sabem que 
o gado tem carne boa, mas custa caro, comem 
pirão. As crianças pobres da minha terra sabem 
que as vacas têm leite bom, mas custa caro, cres-
cem doentes ou morrem fracas sem nunca terem 
provado se o leite é bom. Os campos da minha 
terra têm árvores que parecem braços que es-
tão segurando os céus, tão grandes são. Os ho-
mens da minha terra moram em casas de barro 
e taipa, não têm madeira para seu teto, nem 
sua cama, nem sua mesa. E comem, sentam, 
dormem no chão. Os homens pobres da minha 
terra morrem de frio quando faz frio, pois não 
têm lenha para seu fogão. Os campos da minha 
terra têm rios e têm cascatas, que dão para ma-
tar a sede de todos os desertos. E energia para 
iluminar os quatro cantos do mundo. Os ho-
mens pobres da minha terra vivem à margem 
daqueles rios. Moram à beira dessas cascatas. 
Mas não têm luz no seu barracão. Os campos da 
minha terra têm tudo que os outros campos das 
outras terras terão. Os homens pobres da minha 
terra são como os pobres das outras terras – Não 
têm nada! Mas terão!

Os que assumem a política assumem a 
responsabilidade com o bem comum, que só 
será concretizado no cuidado para com todos, 
mas, sobretudo, para com aqueles que não 
têm quem cuide deles, os pobres e o meio 
ambiente. Deixar de lado o cuidado é violar 
aquilo que há de mais sagrado na vida social, 
o direito a uma vida digna para todos. Votar 
é confiar a alguns o poder de zelar pelo que 
é de todos, assumindo corresponsavelmente 
nossa postura ética. Daí a necessidade da éti-
ca na política, que é o princípio do constrangi-
mento, capaz de colocar limites aos impulsos 
egoístas que insistem em dominar e mover 
nossas ações.

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Valadares, doravante, 
contará com os serviços pastorais das Irmãs Azuis, que até então 
residiam e trabalhavam na Cidade dos Meninos, e que passarão a 
residir na casa ao lado da Capela do Espírito Santo.

As Irmãs Lenilda Vieira Mendes, Luzia Bongiovani e Maria Flora 
Rodrigues e a aspirante Alice Helena Arruda foram acolhidas na Igreja 
Matriz, no dia 25 de outubro de 2020, às 09h30, na Missa presidida 
por Dom Antônio Carlos Félix, Bispo Diocesano, e concelebrada pelo 
Pe. Sebastião Bonjour, com a participação do Diác. Juscelino. Irmã 
Angelina Bridi, Superiora Provincial, também se fez presente.
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Família: Esperança da Humanidade

 01, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa de Posse de Pároco do Pe. Plácido 

em Alpercata.
 02, segunda
07h00: Missa de Finados na Catedral.

 03, terça
06h30: Missa na Teologia.

 04, quarta
06h30: Missa no Propedêutico.

 05, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h15: Reunião do Conselho Diretor da Rádio 

na Cúria.
 06, sexta
06h30: Missa na Filosofia.

 08, domingo
07h00: Missa na Catedral.
15h00: Missa de Posse de Pároco do Frei João 

Ricardo em Aimorés.
 09, segunda
19h00: Seminário de Bioética sobre Saúde no 

Instituto Teológico.
 10, terça
06h30: Missa na Teologia.

 11, quarta
06h30: Missa no Propedêutico.

 12, quinta
06h30: Missa na Catedral.

 13, sexta
06h30: Missa na Filosofia.

 14, sábado
10h15: Reunião do Conselho Curador na Rádio.
 15, domingo
07h00: Missa na Catedral.

 16, segunda
19h00: Seminário de Bioética sobre Legítima 

Defesa e Tortura no Instituto Teológico.
 17, terça
06h30: Missa na Teologia.

 18, quarta
06h30: Missa no Propedêutico.
19h30: Missa na Paróquia Nossa Senhora das 

Graças.
 19, quinta
06h30: Missa na Catedral.

 20 sexta
06h30: Missa na Filosofia.

 21, sábado
10h00: Crisma na Paróquia Santa Terezinha.
18h00: Missa da Festa de Cristo Rei na Vila Isa.

 22, domingo
Dia da Coleta da Evangelização e Solidariedade.
07h00: Missa na Catedral.

 24, terça
06h30: Missa na Teologia.
19h30: Missa de Posse de Pároco do Pe. Anderson 

José em Itanhomi.
 25, quarta
06h30: Missa no Propedêutico.
09h00-17h00: Assembleia Geral da CNBB 

(online).
19h30: Missa de Posse de Pároco do Pe. 

Eduardo na Paróquia Santa Terezinha.
 26, quinta
06h30: Missa na Catedral. 
19h30: Missa de Posse de Pároco do Pe. Vandir 

na Paróquia do Trevo.
 27 sexta
06h30: Missa na Filosofia.
19h00: Missa de Apresentação do Pe. Saul em 

São Geraldo do Baixio.
 28, sábado
08h00: Encontro com os Candidatos ao Diaconato 

Permanente na Paróquia da Ilha.
 29, domingo
07h00: Missa na Catedral

Este tema, que expressa e reúne ele-
mentos fundamentais da família, abre a 
mente e o coração a amplas perspectivas 
que partem da certeza da presença do Se-
nhor na Igreja doméstica. Esta presença 
do Senhor, Cabeça da Igreja, que enche as 
casas de eminente energia, é a chave e a 
razão desta certeza, que dá consistência à 
esperança pela qual se aspira e se caminha 
em direção ao futuro que está nas mãos de 
Deus. O Papa João Paulo II afirmou que “o 
futuro da humanidade passa pela família” 
(FC 86).

O tema tem uma perspectiva cristológi-
ca que enriqueceu, neste campo específico, 
a reflexão e a oração da Igreja por ocasião 
da preparação ao Jubileu do Ano 2000 e 
que tem como tema: “Jesus Cristo, único 
Salvador do mundo, ontem, hoje e sempre” 
(TMA 40).

O assunto a ser tratado é “A família: dom 
e compromisso, esperança da humanida-
de”, que foi o tema do Encontro Mundial 
das Famílias e do Congresso Teológico
-Pastoral.

Esse tema enquadra-se num momen-
to histórico, depois da celebração do Ano 
da Família, que permitiu ponderar mais 
profundamente as amplas possibilidades 
da família, assim como os desafios e as di-
ficuldades que enfrenta. No 1º Congresso 
Teológico-Pastoral, de outubro de 1994, em 
Roma, o tema central foi: “A Família: cora-
ção da civilização do amor”.

Convém advertir que vamos enfocar 
aqui a família, fundada sobre o matrimônio, 
como instituição natural, com seus fins e 
bens específicos, célula primordial da so-
ciedade, cuja verdade está enraizada no 
coração e na experiência dos povos – faz, 
portanto, parte do seu patrimônio cultural 
– realidade que se abre a todos os povos, de 
todos os tempos, fiéis ou não fiéis. A nossa 
reflexão não se limitará apenas àquilo que 
é abordável pela razão, mas de forma es-
pecial, temos bem presente a dimensão sa-
cramental do matrimônio com a abundante 
riqueza que nos oferece a fé. Isto foi eviden-
ciado pelo Concílio Vaticano II (GS 49).

Pastoral Familiar

No dia 08 de outubro, a Igreja celebra 
o Dia do Nascituro. O Bispo da Diocese 
de Rio Grande (RS) e Presidente da Co-
missão para a Vida e a Família da CNBB, 
Dom Ricardo Hoepers, recorda que este é  
“o grande momento de dizermos: obrigado 
Senhor pela vida, por este grande milagre 
que acontece em cada ser humano que vem 
à existência.”

Dom Ricardo também recorda que a 
vida é dom e compromisso. Este compro-
misso que se concretiza, por ocasião deste 
dia, na defesa da vida desde a concepção e 
durante toda a gestação, entendendo que 
ali é uma vida que tem direito a nascer.

Neste ano de 2020, o tema da Semana 
Nacional da Vida retoma a Campanha da 
Fraternidade “Vida: dom e compromisso”. 
Em nossa Diocese, a abertura foi realizada 
pelo nosso Bispo Diocesano, Dom Antônio 
Carlos Félix, no dia 01 de outubro, na Pa-
róquia Santa Terezinha.

Durante toda semana, foram intensos 
os trabalhos nas paróquias com bênção 
das grávidas, dos jovens, dos idosos, dos 

Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro
Diocese de Valadares

Por Zezé e Ruth - Casal Coord. da Pastoral Familiar

enfermos e de toda a família. Também 
foram refletidos vários temas, tais como: 
aborto, isolamento do idoso, suicídio e eu-
tanásia.

Ainda tivemos uma live com a psicólo-
ga Valdineia Pereira que, juntamente com 
Dom Félix, abordou o tema “A Vida é Mis-
são: Eis-me aqui, envia-me”, e enfatizaram 
que é necessário ter compromisso com 
propósito.

Tivemos a participação do Casal Refe-
rencial pró-Vida no Regional Leste II, Con-
ceição e Euflásio.

Fonte: Artigo sobre “Família: Dom e Compromisso, Esperança da Humanidade”, do Cardeal Alfonso López Trujillo.
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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 PadroeiroVocação

Dos tantos distanciamentos

Manhã de Espiritualidade
para Candidatos ao Diaconato

Espiritualidade

Olá!
Espero que você esteja em paz!

Quantas são as consequências da pan-
demia de COVID-19? Até onde vão os pre-
juízos e as perdas provocadas pela disse-
minação deste vírus? Além das sequelas 
deixadas no organismo de tantas pessoas e 
das vidas ceifadas pela atuação do vírus no 
corpo, é possível medir e nomear o alcance 
dos devastadores efeitos provocados por 
esta crise humana que nos assolou no ano 
de 2020?

Certamente você está pensando em 
algumas coisas que poderiam ser compu-
tadas no legado da pandemia, mas o mais 
provável é que muita coisa ainda fique de 
fora de sua lista: na verdade, ainda é cedo 
para dimensionar todos os impactos que 
estamos vivenciando em decorrência desta 
pandemia.

Entre as muitas questões que podemos 
trazer à tona, vale a pena refletir sobre os 
problemas dos distanciamentos. A princí-
pio, o distanciamento entre as pessoas figu-
ra como principal estratégia de controle da 
proliferação do vírus. As autoridades sani-
tárias demonstraram que as aglomerações 
e as proximidades entre as pessoas comba-
tem do lado do vírus, logo o distanciamento 
é arma indispensável na batalha contra o 
novo corona vírus. 

Os distanciamentos sociais levaram, en-
tretanto, a outros distanciamentos ou evi-
denciaram alguns distanciamentos que já 
existiam, mas que ficavam velados, escondi-
dos, camuflados nas narrativas de uma nor-
malidade absurdamente anormal. 

Primeiro é interessante pensar que o dis-
tanciamento social leva a outros distancia-
mentos capazes de expor os indivíduos a situ-
ações complexas e até patológicas: a solidão, 
a falta de sentido real para vida; o vazio de 
algo consistente que sustente o ser para além 
dos afazeres sociais... a fugacidade e a fini-
tude do existir. A brevidade da vida. Ao ter 
que conviver apenas consigo, ou no máximo 
com um grupo muito pequeno de familiares, 
muitas pessoas estão se dando conta de que 
se encontram distanciadas de si mesmas, as-
sim, o distanciamento social escancara um 
outro distanciamento mais grave e mais difí-
cil de suportar: o distanciamento de si!

Há uma segunda coisa intrigante ligada 
a outros distanciamentos. Muita gente tem 
percebido que estava distante demais de con-
dições dignas de vida ao perceberem a pre-
cariedade a que estavam acostumados a su-
portar. De repente muitas famílias se deram 
conta da gravidade de não ter água na tor-
neira para lavar as mãos; de não ter dinheiro 
para comprar o pão para o café da manhã se 
não puderem sair à noite para conquistá-lo; 
de não terem qualquer garantia no emprego 
e de não terem a quem recorrer. A pandemia 
revela o quão distante de uma vida humana-
mente digna tanta gente tem vivido. É a reve-
lação de outro tipo de distanciamento!

Um terceiro distanciamento que causa 
perplexidade é o que existe entre as narra-
tivas político-econômicas e a vida concreta 
da maior parte da população. Políticos ir-
responsáveis tratando com negligência, in-
fantilidade e sarcasmo barato a pandemia; 
políticos desviando, corruptamente, verbas 
que deveriam ser empregadas em estraté-
gias de enfrentamento das consequências 
da COVID-19. Politização da pandemia e 
instrumentalização das desgraças por ela 
provocadas em favor de interesses escusos 
e contrários aos interesses da sociedade. Já 
pensou nesta distância que a pandemia nos 
tem permitido perceber?

À medida que a pandemia vai passando, 
quais distanciamentos você quer que dimi-
nuam?

Paróquia São Judas Tadeu
celebra seu Padroeiro

Encontro Vocacional para 
Candidatos ao Seminário

A Escola Diaconal da Diocese de 
Valadares promoveu no Centrel, no dia 24 
de outubro de 2020, das 08h00 às 12h00, 
uma Manhã de Espiritualidade para os 
Candidatos ao Diaconato Permanente e 
suas Esposas, que foi conduzida pelo padre 
escolápio Arilson de Oliveira e constou 
de Oração Inicial, Palestra, Momento de 
Partilha e Celebração do Perdão.

O Seminário de Valadares promoveu, em 
25 de outubro de 2020, das 08h00 às 13h00, 
um encontro para os rapazes que se prepa-
ram para sua admissão em 2021. Partici-
param: Alex (Catedral), Felipe (Itanhomi), 
Juscelino (Porto), Leando (Ilha) e Samuel 
(Sardoá). Os vocacionados tiveram palestra 
com Pe. Vidal, Pe. Marcus Vinícius e Dom 
Félix e um teste de autoconhecimento com 
a Psicóloga Kariny.

A Paróquia São Judas Tadeu, em Go-
vernador Valadares, celebrou com muita 
fé e entusiasmo a Festa do seu Padroeiro 
no dia 28 de outubro de 2020, às 19h30, 
com a Missa presidida por Dom Félix, 
concelebrada por Pe. José Gonsalves (Pe. 
Juca) e participada pelo Diác. José Lucia-
no, seminaristas e um expressivo número 
de fiéis.
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Ordenação Presbiteral

Ordenação Presbiteral do Diácono Lucas Aredes

Ordenação Presbiteral do Diácono Bruno Andrade

Ordenação Presbiteral do Diácono Saul Agripino

No dia 17 de outubro de 2020, às 10h00, 
em Santa Rita do Ituêto (MG), Dom Antônio 
Carlos Félix, Bispo Diocesano, presidiu Mis-
sa Solene da Ordenação Presbiteral do Diáco-
no Lucas Santos Aredes, que foi concelebra-
da por 25 padres e participada por 5 diáconos, 

1 religiosa, 22 seminaristas, familiares e ami-
gos do ordinando, e por uma representação 
de fiéis das comunidades da paróquia.

Parabéns, Padre Lucas Aredes! Que 
Deus lhe conceda fidelidade e perseveran-
ça na missão!

No dia 24 de outubro de 2020, às 10h00, 
em Periquito (MG), Dom Félix, Bispo Dio-
cesano, presidiu Missa Solene da Ordena-
ção Presbiteral do Diácono Bruno Andra-
de de Souza, que foi concelebrada por 
34 padres e participada por 06 diáconos, 

26 seminaristas, familiares e amigos do or-
dinando, e por um número expressivo de 
fiéis das Paróquias de Periquito e Itanhomi.

Parabéns, Padre Bruno Andrade! Que 
Deus lhe conceda fidelidade e perseveran-
ça na missão!

No dia 31 de outubro de 2020, às 
10h00, na Igreja Matriz de Nossa Senho-
ra da Saúde, em Alvarenga (MG), Dom 
Félix, Bispo Diocesano, presidiu a Missa 
Solene da Ordenação Presbiteral do Diác. 
Saul Agripino da Silva Santos, que foi con-

celebrada por 22 padres e participada por 
03 diáconos, 22 seminaristas e por deze-
nas de fiéis de Alvarenga, Aimorés e São 
Geraldo do Baixio.

Parabéns, Pe. Saul! Que Deus lhe con-
ceda fidelidade e perseverança na missão!
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Pastoral Familiar

Morrer para viver

O Setor Pré Matrimonial da Pastoral Familiar realizou um Seminário 
sobre o tema “Famílias e Juventudes” no dia 18 de outubro de 2020, 
das 16 às 20 horas, no estúdio da TV Kefas, que o transmitiu ao vivo e 
pelas suas mídias sociais.

O evento foi brilhantemente conduzido pelo casal Sílvia e Gilberto 
Pereira e contou com as seguintes participações: Dom Félix procedeu 
à Abertura e conduziu a Oração pela Juventude; José Soares e Ruth 
pontuou a importância desse evento; Pe. José Sebastião Gonçalves 
destacou os principais pontos da Exortação Apostólica “Christus 
Vivit”; Pe. Fabrício conduziu com muita propriedade e desenvoltura o 
debate com um casal da Pastoral Familiar e com jovens da Juventude 
Escolápia e da RCC; Carla Perez rezou o Terço com a participação 
online do EAC da Catedral. O evento foi concluído com a Novena do 
Bom Pastor e a Missa Dominical.

No dia 18 de outubro de 2020, das 10h30 às 12h00, no Salão da 
Catedral, aconteceu a Reunião do Centro de Acolhimento à Vida 
(CENAVI), organismo ligado à Pastoral Familiar.

Estiveram presentes: o Bispo diocesano, Dom Félix; o Diretor 
Espiritual do CENAVI, Pe. Vidal; o Casal Coordenador Diocesano 
da Pastoral Familiar, José Soares e Ruth; o Casal Coordenador do 
CENAVI, Conceição e Euflásio; Gilberto Pereira, Coordenador do 
Setor Pré; e algumas instrutoras do Método de Ovulação Billings 
(MOB).

O objetivo da reunião foi ouvir as experiências e as dificuldades 
das instrutoras e pensar em possíveis soluções para os desafios 
enfrentados na atualidade por elas. Ao final, Dom Félix deu algumas 
orientações pastorais para os Casais Instrutores.

CENAVI realiza reunião para
avaliar sua caminhada

TV Kefas transmite o Seminário
“FAMÍLIAS e JUVENTUDES”

“Se o grão de trigo, caído na terra, não 
morrer, fica só; se morrer, produz muito fru-
to. Quem ama a sua vida, irá perdê-la; mas 
quem odeia a sua vida neste mundo, irá con-
servá-la para a vida eterna”  (Jo 12, 24-25).

A Igreja Católica, além de celebrar o 
santo do dia, festas e solenidades litúrgicas, 
dedica uma devoção particular a cada mês, 
sendo que a escolha dessa devoção é base-
ada em alguma celebração litúrgica especial 
ou algum acontecimento histórico. Novem-
bro é dedicado às almas do Purgatório, pois 
no dia 2 rezamos pelos fieis falecidos, já que 
as almas, por si mesmas, não podem conse-
guir purificação: elas dependem e esperam 
por nossas orações, penitências e missas ce-
lebradas em intenção delas. Mas precisamos 
morrer para nós mesmos e viver para Cristo, 
ainda nesta vida terrena, para podermos al-
cançar a vida eterna.

É necessário morrer para o pecado, para 
a discórdia, para o ódio, para o vício, para a 
maledicência, para a discriminação, para o 
egoísmo e para tudo o mais que nos leva ao 
caminho largo da perdição eterna. Quando 
sepultamos as coisas que o mundo oferece 
e que nos tiram do caminho que leva ao 
céu, é que renascemos para uma vida nova 
em Cristo, vida plena e abundante, capaz de 
produzir frutos de justiça e paz! É preciso 

entregar o precioso dom da vida que Deus 
nos deu a serviço da vida do outro, usando 
todos os recursos necessários, para que o 
outro tenha um encontro pessoal com Je-
sus e, a partir desse encontro, ele também 
possa doar a vida a serviço de outra vida...

Mas não é nada fácil renunciar desejos e 
vontades pessoais em prol do bem-estar do 
outro. Nossa natureza humana grita e quer 
se sobrepor ao sobrenatural que habita em 
nós. Deus nos deu o livre-arbítrio, para que 
escolhamos ou não seguir seus ensinamen-
tos, fazer ou não o que ele nos pede. É ne-
cessário abrir-se à ação do Espírito Santo, ter 
comunhão com o Pai Eterno através de uma 
vida de oração, como Jesus nos ensinou. Se 
alimentarmos o mal, ele irá governar nossas 
ações. O bem cresce à medida que é cultiva-
do. Nossa intimidade com o Senhor aumen-
ta, quando oramos, escutamos e fazemos o 

que ele nos orienta. É preciso renunciar a si 
mesmo e abraçar a cruz, para seguir Jesus: 
único caminho que leva ao Pai.

Às vezes, observamos outras pessoas, 
que parecem ser mais felizes, mais bem-
sucedidas, mais amadas e mais respeitadas 
do que nós, e nos esforçamos para sermos 
aceitos pelas regras e convenções deste 
mundo. Por isso, nos sentimos frustrados 
por não sermos tão populares. Ninguém 
sabe o que o outro suportou, para chegar 
na posição social em que se encontra, ou 
para ter bens materiais que lhe permite vi-
ver confortavelmente. Uma coisa é certa: 
você é um ser único, muito amado por Deus 
e precisa somente da aceitação d’Ele, para 
ser plenamente feliz. Se o Senhor lhe plan-
tou nesta família, neste trabalho, são nesses 
locais que você deve florescer e produzir 
muitos bons frutos, suportando e aceitando 
as pessoas com as quais se relaciona, com 
muito respeito e humildade. A semente é 
pequena, mas se morrer, germina e produz 
fruto: é a morte que gera a vida! Desenvol-
va e use os dons que Deus lhe deu, para 
que, nas maiores adversidades, você tenha 
a paz de Cristo em seu coração, floresça e 
consiga atravessar as provações, com dig-
nidade e fé. A sua meta é o céu: morra para 
este mundo. Deus basta!
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No 10 de outubro  de 2020, às 15h00, ocor-
reu o terceiro encontro online, através do Fa-
cebook da Diocese de Valadares, para apre-
sentação a Catequistas do novo Diretório para 
a Catequese, uma iniciativa da  Pastoral Cate-
quética de Governador Valadares.

A Coordenadora Diocesana da Pastoral 
Catequética, Rita Baldim, realizou a aber-
tura do evento e destacou o quão relevante 
foram os encontros para a caminhada cate-
quética. Em seguida, o Bispo Diocesano, 
Dom Antônio Carlos Félix, acolheu a todos 
com uma breve e tocante oração. Logo após, 
o Dirigente Espiritual da Pastoral Catequé-
tica, Pe. Gustavo Mendes, pontuou sobre a 
utilização dos meios digitais para o anúncio 
do Evangelho e como ferramenta catequé-
tica e agradeceu às palestrantes: Lucimara 
Trevisan e Aline Amaro.

Por Dom Félix , Bispo Diocesano

Eutanásia: um crime contra a vida - Parte II

Pastoral Catequética

Por Pe. Gustavo Mendes

AniversariantesADQF

Parabéns, aniversariantes!

Fonte: Site do Vaticano

“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.

Obstáculos que obscurecem o valor sagrado 
da vida

A carta cita alguns fatores que limitam 
a capacidade de acolher o valor da vida. O 
primeiro é o uso equivocado do conceito 
de “morte digna” em relação ao de “quali-
dade de vida”, com uma perspectiva antro-
pológica utilitarista. A vida é considerada 
“digna” somente em presença de determi-
nadas características psíquicas ou físicas. 
Um segundo obstáculo é uma errônea 
compreensão da “compaixão”. A verdadei-
ra compaixão humana “não consiste em 
provocar a morte, mas em acolher o do-
ente, em dar-lhe suporte nas dificuldades” 
oferecendo-lhe afeto e meios para aliviar o 
sofrimento. Outro aspecto é o individualis-
mo crescente, raiz da doença mais latente 
do nosso tempo: a solidão. Diante de leis 
que legalizam práticas eutanásicas surgem 
“às vezes dilemas infundados sobre a mo-
ralidade de ações que, na verdade, não são 
mais que atos devidos de simples atenção 
à pessoa, como hidratar e alimentar um do-
ente em estado de inconsciência, sem pers-
pectiva de cura”. 

O magistério da Igreja

Diante da disseminação de protocolos 
médicos de fim de vida, há a preocupação 
com “o amplamente divulgado abuso de 
uma perspectiva eutanásica” sem consulta 
ao paciente ou às famílias. Por esta razão, o 
documento reafirma como um ensinamen-
to definitivo que “a eutanásia é um crime 
contra a vida humana”, um “ato ineren-
temente maligno em qualquer ocasião e 
circunstância”. Portanto, qualquer coope-
ração imediata formal ou material é um pe-
cado grave contra a vida humana que ne-
nhuma autoridade “pode legitimamente” 
impor ou permitir. “Aqueles que aprovam 
leis sobre eutanásia e suicídio assistido 
são, portanto, cúmplices do pecado grave” 
e são “culpados de escândalo porque tais 
leis contribuem para deformar a consciên-
cia, mesmo dos fiéis”. Ajudar o suicida é, 
portanto, “uma indevida colaboração a um 
ato ilícito”. O ato eutanásico permanece 
inadmissível mesmo que o desespero ou 
a angústia possam diminuir e até mesmo 
tornar insubstancial a responsabilidade 
pessoal daqueles que o pedem. “Trata-se, 
por isso, de uma escolha sempre errada; e 
os profissionais da saúde não podem pres-
tar-se a nenhuma prática eutanásica nem 
mesmo a pedido do interessado, menos 
ainda dos seus familiares”. As leis que le-
galizam a eutanásia são, portanto, injustas. 
As súplicas dos doentes muito sérios que 
invocam a morte “não devem ser” entendi-
das como “a expressão de uma verdadeira 
vontade eutanásica”, mas como um pedido 
de ajuda e afeto.

Encontro online sobre o novo 
Diretório para a Catequese

Durante a transmissão foram abordados 
os seguintes temas: “A Catequese diante dos 
cenários culturais contemporâneos”, condu-
zido por Lucimara Trevizan, Coordenadora 
da Comissão Bíblico-Catequética do Regional 
Leste II, que destacou a importância da arte a 
serviço da ação evangelizadora, na tarefa de 
transmitir conhecimento e promover diálogo; 
e “O Catequista e a cultura digital”, expos-
to por Aline Amaro da Silva, jornalista, mestra 
e doutoranda em Teologia pela PUC-RS, que 
demonstrou as possibilidades de interlocução 
das tecnologias com a ação catequética.

Com este último encontro encerramos 
um frutífero ciclo de formação promovido pela 
Diocese de Valadares, juntamente ao Regional 
Leste II, com o apoio do Bispo Diocesano, e 
participação de catequistas e comunidades.

As palestras estão disponíveis no Facebook 
da Diocese de Governador Valadares.

A Associação de Acolhimento aos Depen-
dentes Químicos e Familiares de Governa-
dor Valadares (ADQF) informa que iniciou, 
no dia 15/10/2020, o acolhimento a mu-
lheres maiores de 18 anos, incluindo gestan-
tes, mães nutriz e com filhos de até 5 anos, 
vitimadas pelo uso de álcool e drogas, em 
sua Unidade de Acolhimento, a “Comunida-
de Terapêutica Bom Pastor”, situada na Rua 
Um, 292, Bairro Santo Antônio, Governador 
Valadares, MG.

A ADQF informa também que os inter-
nos do sexo masculino acolhidos nesta uni-
dade foram transferidos para a Unidade de 
Acolhimento da Cidade dos Meninos, a “Co-
munidade Terapêutica Santa Emilie”, situa-
da às margens da BR 116, km 402, zona rural 
de Governador Valadares, MG.

A ADQF informa
Diác. Juscelino de Souza   02/11
Dom José Heleno   03/11
Pe. Gilberto Faustino   04/11
Pe. Carlos Neiva   07/11
Pe. Paulo Nascimento   11/11
Pe. Sebastião Bonjour   11/11
Pe. Sebastião Carmo   14/11
Diác. José Pereira Coelho   17/11
Pe. Marcos Romão   19/11
Pe. Schneider Gomes   23/11

Pe. Júlio César Gonçalves  06/11
Pe. José Ribeiro de Freitas   15/11
Pe. Luiz Carlos de Oliveira   21/11
Pe. Luzimar Pereira  21/11
Dom José Heleno   30/11
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Santo André Apóstolo

Casa da Palavra
Ausência do primeiro Anúncio

7º Artigo de Dom Félix sobre
“CASA DA PALAVRA”.

André foi um dos primeiros dis-
cípulos de Jesus. Segundo antiga 
tradição cristã, pregou na região 
dos Bálcãs e sofreu o martírio 
sendo crucificado numa cruz em 
forma de “X”.

Dos Doze Apóstolos de Cristo, 
André foi o primeiro a ser seu dis-
cípulo. Na lista dos apóstolos, pela 
ordem está entre os quatro pri-
meiros. Morava em Cafarnaum, 
era discípulo de João Batista, filho 
de Jonas de Betsaida, irmão de 
Simão Pedro e ambos eram pes-
cadores no mar da Galileia.

Foi levado por João Batista 
à verdejante planície de Jericó, 
junto com João Evangelista, para 
conhecer Jesus. Ele passava. E o 
visionário profeta indicou-o e dis-
se a célebre frase: “Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira os pecados do 
mundo”. André, então, começou a 
segui-lo.

André levou o irmão Simão Pe-
dro para conhecer Jesus, afirman-
do: “Encontramos o Messias”. As-
sim, tornou-se, também, o primei-
ro dos apóstolos a recrutar novos 
discípulos para o Senhor. Aparece 
no episódio da multiplicação dos 
pães: depois da resposta de Filipe, 
André indica a Jesus um jovem 
que possuía os únicos alimentos 
ali presentes: cinco pães e dois 
peixes.

Pouco antes da morte do Re-
dentor, aparece o discípulo André 
ao lado de Filipe, com grande au-
toridade, pois é a ele que Filipe se 
dirige quando certos gregos pe-
dem para ver o Senhor, e ambos 
contaram a Jesus.

André participou da vida públi-
ca de Jesus, estava presente na 
última ceia, viu o Cristo Ressusci-
tado, testemunhou a Ascensão e 
recebeu o primeiro Pentecostes. 
Ajudou a sedimentar a Igreja de 

Cristo a partir da Palestina nas 
localidades e regiões dos Bálcãs.

Alguns historiadores citam que 
depois de Jerusalém foi evangeli-
zar na Galileia, Etiópia, Trácia e na 
Grécia. Nessa última, formou um 
grande rebanho e pode fundar a 
comunidade cristã de Patras, na 
Acaia, um dos modelos de Igreja 
nos primeiros tempos. Mas foi lá, 
também, que acabou martirizado 
nas mãos do inimigo, Egéas, go-
vernador e juiz romano local.

André não se intimidou à auto-
ridade do governador, convidando
-o a reconhecer em Jesus um juiz 
acima dele. Mais ainda, clamou 
que os deuses pagãos não pas-
savam de demônios. Egéas não 
hesitou e condenou-o à crucifica-
ção. Para espanto dos carrascos, 
aceitou com alegria a sentença, 
afirmando que, se temesse o mar-
tírio, não estaria “pregando a gran-
deza da cruz, onde morreu Jesus”.

No início do ser cristão, não há 
uma decisão ética ou uma grande 
ideia, mas o encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa, 
que dá à vida um novo horizonte e, 
desta forma, o rumo decisivo. Na 
base da vida cristã, está a alegria 
do encontro com a Palavra, que 
não é, em primeiro lugar, um livro, 
mas uma Pessoa: Jesus Cristo.

Em nossa ação evangelizado-
ra, encontramos vários sintomas 
de um grande desafio: a ausência 
do primeiro anúncio. Isso impe-
de as pessoas de terem o contato 
vivo com o Cristo-Palavra. Há ba-
tizados que nunca fizeram uma 
experiência de encontro pessoal 
com Cristo. Muitos são “agentes 
de pastoral”, tornam-se eficien-
tes “cumpridores de tarefas”, 

mas nunca foram de fato “evan-
gelizados”, nunca receberam a 
boa e alegre notícia que transfor-
ma a vida.

Há muitos que foram mer-
gulhados num cristianismo 
cultural, pois nasceram em fa-
mílias tradicionalmente cristãs. 
Outros vivem sua fé a partir da 
piedade popular, mas com pouca 
ou nenhuma adesão a Cristo e à 
comunidade eclesial. Alguns são 
esclarecidos, têm informações 
detalhadas a respeito de Jesus, 
da Bíblia e das práticas religiosas, 
mas não têm nenhum envolvi-
mento existencial.

Muitos permanecem com o 
verniz da evangelização recebida 
dos pais ou da catequese de pre-
paração para a 1ª Eucaristia, mas 
nunca acolheram um anúncio 
querigmático. Muitos se afasta-
ram da comunidade e outros tan-
tos nunca ouviram falar de Cristo. 
E como crerão naquele a quem 
não ouviram? E como ouvirão, se 
ninguém proclamar?

O primeiro anúncio precisa 
ser explícito, mas ainda há falta 
de métodos e subsídios apro-
priados. A missão dos primeiros 
servidores da Palavra consistiu, 
especialmente, no anúncio do 
acontecimento da Cruz e Res-
surreição. A partir daí, desenvol-
via-se um itinerário não linear: 
conversão, batismo, discipulado, 
aprofundamento da fé, compro-
misso comunitário e missionário, 
pertença eclesial, serviço a Deus 
e aos irmãos, testemunho ético 
no mundo. São João expressa 
essa realidade com muita beleza: 
“O que era desde o princípio, o 
que ouvimos, o que vimos com os 
nossos olhos, o que contempla-
mos e nossas mãos apalparam da 
Palavra da Vida ‒ vida essa que 
se manifestou, que nós vimos e 
testemunhamos, vida eterna que 
a vós anunciamos, que estava jun-
to do Pai e que a nós se manifes-
tou ‒ isso que vimos e ouvimos, 
nós vos anunciamos, para que 
estejais em comunhão conosco”. 
Trata-se, portanto, de encontrar 
Jesus Cristo, apaixonar-se por Ele 

e deixar-se transformar por Ele. 
Não somente! Não pode haver 
prioridade maior para a Igreja do 
que reabrir ao homem contem-
porâneo o acesso a Deus. Não se 
pode planejar a missão da Igreja 
sem a prioridade do primeiro 
anúncio, pois da Palavra de Deus 
deriva a missão da Igreja. 

O fato é que, se não houver 
o primeiro anúncio, ou seja, se 
não acontecer a descoberta do 
radical e misericordioso amor do 
Pai, manifestado em Cristo, pela 
força do Espírito, o contato com 
a Palavra de Deus pode se tornar 
semelhante às sementes que aca-
baram caindo à beira do caminho 
ou à casa edificada sobre a areia. 
Quando as dificuldades aconte-
cem, mesmo tendo algum conta-
to com a Palavra de Deus, a fé de-
saparece ou a Palavra passa a ser 
lida com outros critérios que não 
o do acolhimento e seguimento 
do Deus Amor, Misericórdia e 
Perdão. (Fonte: CNBB)

Ficou dois dias pregado numa 
cruz em forma de “X”; antes, po-
rém, despojou-se de suas vestes 
e bens, doando-os aos algozes. 
Tudo teria ocorrido sob o império 
de Nero, em 30 de novembro do 
ano 60, data que toda a cristanda-
de celebra sua festa.

O imperador Constantino tras-
ladou, em 357, para Constantino-
pla as relíquias mortais de Santo 
André, Apóstolo. Elas foram le-
vadas para Roma, onde se encon-
tram atualmente na Catedral de 
Amalfi.

Só no século XIII Santo André, 
Apóstolo, foi celebrado como pa-
droeiro da Rússia e Escócia.


