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Especial

Amados irmãos, amadas irmãs!
Mais um ano se foi, por sinal um ano
muito difícil em todos os sentidos, por causa
da pandemia provocada pela Covid-19, que
trouxe tantos transtornos para toda a humanidade: desde o isolamento social, o medo,
a incerteza e a insegurança até a infecção
com o coronavírus, a internação num leito
de hospital, a intubação numa UTI e a morte
de pessoas queridas, sem velório, sem sepultamento com a presença de familiares e
amigos, sem possibilidade de se viver intensamente o luto como de costume.
É hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração. É hora de deixar o que foi ruim no passado e abraçar o
futuro com coragem e otimismo. É hora de
recomeçar, de renovar sentimentos positivos, de renascer velhos sonhos.
A chegada de um novo ano pode nos
trazer sentimentos diversos: a quem teve
um bom ano, o otimismo pode ganhar

mais força, com a expectativa de que o ano
novo será melhor; quem enfrentou muitas
dificuldades recebe nova chance de deixar
os problemas no passado e de renovar a
esperança num futuro promissor.
O importante é reconhecer que Deus, na
sua misericórdia, nos concedeu mais um ano
de vida e agradecer-lhe por tudo: pelas alegrias e pelas tristezas, pelas vitórias e pelas
derrotas, pelos avanços e pelos retrocessos.
Do sofrimento e das lágrimas guardemos a
certeza de que a elas sobrevivemos; dos erros guardemos a aprendizagem; das dificuldades guardemos o momento da superação;

Posse de Padre Marcos Alves
como Pároco do Altinópolis

Pe. Euler e Pe. Lucas Aredes
assumem a Paróquia da Turmalina

Opinião

Filosofando

2021: Ano especial dedicado a São José
e à Sexta Semana Social Brasileira
A saudável devoção aos santos e santas
não caiu de moda nem perdeu sua validade. Eles são modelos e intercessores junto
de Deus, em nosso seguimento a Jesus de
Nazaré. Cada grande época de transição
histórica encontrou nos santos e santas seu
protagonismo.
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das incertezas guardemos o valor da fé e
confiança em Deus; da solidão guardemos
a importância da solidariedade; nas vitórias
sejamos humildes; nas derrotas nunca desistamos.
Devemos sentir alegria e gratidão por
mais um ano vivido e, apesar dos desafios
enfrentados, o importante é que chegamos
até aqui. E hoje somos mais experientes,
mais fortes e mais sábios. Agora é tempo de
encher o coração de otimismo e esperança;
é tempo de recomeçar e de renovar, pois
um novo ano começou e devemos vivê-lo e
aproveitá-lo da melhor maneira possível, segundo o projeto de Deus. Que na alegria e
na tristeza saibamos demonstrar que merecemos a confiança que Deus depositou em
nós e, assim, nossa fé seja mais fortalecida!
Desejamos a todos um Feliz Ano Novo,
cheio de saúde, amor, alegria e paz!

Posse de Padre Luiz Carlos
como Pároco do Jardim Ipê

Desafios Éticos

Sobre esperança e medo

Eutanásia: um crime contra a vida - Parte IV

Olá! Espero que tudo esteja bem com
você.
Neste texto quero refletir com você sobre
duas palavras: esperança e medo! Inúmeras
vezes, as atitudes e os sentimentos que elas
representam andam juntos e até se misturam, mas é preciso separá-los para que cada
qual ocupe em nossa vida o devido lugar.

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

Página 4

Página 7

2

Folha da Boa Nova

JANEIro 2021

Diocese de Gov. Valadares

Opinião

2021: Ano especial dedicado a São José e à Sexta Semana Social Brasileira
A saudável devoção aos santos e santas
não caiu de moda nem perdeu sua validade. Eles são modelos e intercessores junto
de Deus, em nosso seguimento a Jesus de
Nazaré. Cada grande época de transição
histórica encontrou nos santos e santas
seu protagonismo.
Somente os santos e santas têm a força e
o discernimento necessários para ir contra
a corrente e suportar os grandes traumas
que as mudanças comportam, pois eles trazem em si as marcas da reconciliação e da
caridade que testemunham a vitalidade e a
força invencível de um Deus Pai e Mãe, capaz de suportar os mais duros sacrifícios,
mesmo diante das aparentes derrotas e falências que nos são impostas.
São José, patrono da Igreja Católica ainda tem muito a nos ensinar nesta travessia,
em especial nestes sombrios tempos de tamanho estrago provocado pela pandemia
do corona vírus.
Ao proclamar o Ano especial de São
José com a Carta Apostólica Patris Corde
– Com Coração de Pai, o Papa Francisco
nos convida a voltar nosso olhar para São
José, a personificação do Pai celeste. Nele
há um equilíbrio no mistério de Deus que

se revelou à humanidade. O Espírito Santo
veio sobre Maria e fez morada nela. Em seu
seio, por causa da presença do Espírito Santo, começou a se formar a santa humanidade
do Filho do Pai. O Filho se encarnou em Jesus, mas o Pai não ficou fora desse processo,
pois ele também participa da encarnação.
O Pai celestial é o que cuida de todo o
universo e de cada um de nós, à semelhança
de São José, que cuidou da família em tudo
o que fosse necessário. Como criador de
todas as coisas, o Pai é bem representado
pela figura de José, porque o Pai é o mistério absoluto e silencioso, que fala não por si
mesmo, mas pelo Filho. São José também é
o homem do silêncio e trabalhador que fala
pela laboriosidade de suas mãos criadoras
de casas, janelas, portas e telhados, lugares

de abrigo e de construção de lares e de vivência da Igreja doméstica. Com ele aprendemos a construir pontes e não muros.
São José comparece como a figura mais
adequada para receber em sua vida a encarnação do Pai que também veio morar
conosco, podendo ser apresentado como a
personificação do Pai celeste. Assim temos
a família divina encarnada na família humana. A totalidade do mistério da Santíssima
Trindade entrou em nossa história e a santificou. São José é parte desta entrega total
do Deus-família à família humana.
O Ano especial de São José nos fará refletir sobre essa conexão para nos sentirmos mais envolvidos pela presença divina e
tomarmos consciência de que o nosso Deus
é um Deus próximo e que se revelou assim
como é, como Pai em José, como Filho em
Jesus e como Espírito Santo em Maria.
Que neste ano de 2021 nossos olhares se
voltem para este pai bondoso, companheiro, fiel, amigo e protetor da Igreja, das famílias, dos trabalhadores e trabalhadoras e
nos ajude neste grande Mutirão pela Vida,
para que todos tenham Terra, Teto e Trabalho, dinâmica assertiva da Sexta Semana
Social Brasileira.
Por Pe. Nelito Dornelas

Vocação

Clero

Investidura Ministros

Encontro Vocacional para
Admissão ao Seminário

Reunião do Clero de
Valadares no Centrel

Investidura de Ministros da
Comunhão na Catedral

O Seminário Diocesano de Governador
Valadares promoveu, no dia 04 de dezembro de 2020, das 08h00 às 13h00, um Encontro Vocacional para definir os candidatos que serão admitidos ao Seminário em
2021. São eles: Alex Aguiar lana, da Paróquia Catedral de Santo Antônio em Valadares; Felipe dos Reis Martins, da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus em Itanhomi;
Juscelino Ferreira Leite, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus no Jardim do Trevo em Valadares; Leando Gabriel Coelho
Costa, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Ilha do Araújos em Valadares; e Samuel Almeida Santos, da Paróquia Santo
Antônio em Sardoá.

O Clero da Diocese de Valadares se reuniu no Centrel, no dia 15 de dezembro de
2020, das 09 às 16 horas, para tratar de vários
assuntos: Pe. Nelito falou sobre o cuidado sacerdotal; Dom Félix tratou dos fundamentos,
finalidades e dimensões da Pastoral do Dízimo; Diác. José Luciano descreveu o atual processo de preparação dos candidatos ao diaconato permanente em nossa Diocese; Vítor
Amorim explicou a Lei Geral de Proteção de
Dados; Virlene fez memória da 8ª Assembleia
Diocesana de Pastoral; Pe. Vidal apresentou
breve relatório do Seminário Diocesano e do
Instituto Teológico. A próxima Reunião do
Clero será no Centrel, dia 03 de fevereiro de
2021, das 09h00 às 15h00.

No dia 15 de dezembro de 2020, às 19h30,
na Catedral de Valadares, Dom Antônio Carlos
Félix presidiu Missa da Investidura de novos
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão da Paróquia Santo Antônio. A Missa foi
concelebrada pelo pároco, Pe. Luiz Márcio
Quintão, com participação do Diác. José Álvaro Pimenta. Na homilia, o Bispo falou da
importância da missão do ministro: ao servir
ao Altar, ao distribuir a sagrada comunhão
na Missa; ao levar a sagrada comunhão aos
enfermos; e ao ser sinal e instrumento de
comunhão na família, na comunidade e na
sociedade.

Diocese de Gov. Valadares

JANEIro 2021

Folha da Boa Nova

3

Agenda* do

Bispo
01-09, sexta a sábado
Férias do Bispo
10, domingo
07h00: Missa na Catedral.
14, quinta
06h30: Missa na Catedral.
17, domingo
07h00: Missa na Catedral.
21, quinta
06h30: Missa na Catedral.
23, sábado
10h00: Ordenação Episcopal de Mons. Valter
Magno em Barbacena.
24, domingo
07h00: Missa na Catedral.
28, quinta
06h30: Missa na Catedral.
30, sábado
08h00: Crisma em Ituêta.
10h00: Crisma em Quatituba.
31, domingo
07h00: Missa na Catedral.
11h00: Missa de Abertura do Ano Formativo
na Casa da Filosofia no Centrel.
*Poderão ocorrer alterações.

Aniversariantes

Parabéns, aniversariantes!

Bispo Diocesano, Dom Félix

A Família no Plano de Deus - 2ª Parte
O consentimento é o elemento indispensável que constitui o matrimônio, é o dom
que os futuros esposos se oferecem reciprocamente numa acolhida livre e explícita
(CIC 1626). Este “ato pelo qual os esposos
se dão e se recebem” (CIC 1627) deveria ser
expresso na fórmula que todo casal deveria
saber de memória e exprimir de forma pessoal e significativa.
Poderia dizer-se que a insistência da Igreja numa adequada preparação ao matrimônio, nas diferentes etapas, busca assegurar
que o “sim” dos esposos tenha toda sua segurança e densidade (CIC 1632), já que está
na base dos bens e das exigências do amor
conjugal. Ali se encontra a chave da felicidade, como exprime a bênção nupcial do ritual:
“que encontrem a felicidade doando-se um ao
outro”. A celebração litúrgica deve expressar
tudo que representa esta recíproca entrega
entre os esposos, a Igreja e Deus, com este
amor derramado em seus corações.
O dom dos esposos, pontual e permanente, que supõe e exprime uma liberdade madura, com a forma canônica do ministro que
recebe o consentimento em nome da Igreja,
“exprime visivelmente a realidade eclesiástica do matrimônio” (CIC 1630; 1631), um
compromisso público, com o “vínculo estabelecido por Deus” (CIC 1640), vínculo
irrevogável que exige fidelidade entre os

Cristo está presente no coração da
liberdade humana, com a sua poderosa
continuidade, num ato renovado quotidianamente, com o qual os esposos são “quase”
consagrados (GS 48).
esposos, e do casal a Deus, fiel no que dispõe a Sua sabedoria. Cristo está presente
no coração da liberdade humana, com a sua
poderosa continuidade, num ato renovado
quotidianamente, com o qual os esposos são
“quase” consagrados (GS 48).
O casal não pode alcançar sua felicidade
e plenitude fora desta verdade que enriquece o sentido de sua liberdade. Os esposos
entregam-se reciprocamente em Cristo,
que vai na direção deles oferecendo as energias necessárias para superar as limitações
de uma liberdade vulnerável, necessitada,
permitindo, assim , aos mesmos, expressar
com sinceridade: “Eu… te recebo… como
esposo(a) e prometo ser-te fiel… por todos
os dias de minha vida”. Estas palavras que
acompanham as mãos dos esposos que se
cruzam, estão carregadas de significados e
devem advertir aos mesmos sobre os riscos
de uma traição do amor, que o mundo apresenta como um direito ou até mesmo como
uma libertação. Assim, a palavra torna-se
inexpressiva e o gesto vazio, insignificante.

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

Posses

Posse de Padre Marcos Alves
como Pároco do Altinópolis

Pe. Euler e Pe. Lucas Aredes
assumem a Paróquia da Turmalina

Posse de Padre Luiz Carlos
como Pároco do Jardim Ipê

No dia 11 de dezembro de 2020, às
19h30, na Igreja Matriz do Bairro Altinópolis, Dom Félix deu Posse de Pároco da
Paróquia Sant’Ana ao Pe. Marcos Alves Batista.
A Missa foi concelebrada por 12 padres
e contou com a participação de 3 diáconos,
de 11 seminaristas e de uma boa representação de fiéis das comunidades da Paróquia.

No dia 09 de dezembro de 2020, às
19h30, na Igreja Matriz do Bairro Turmalina, Pe. Euler Rodrigues e Pe. Lucas Aredes assumiram a Paróquia Nossa Senhora
da Assunção.
A Missa foi presidida por Dom Félix e
concelebrada por 23 padres, com a participação de um diácono, de 17 seminaristas e
de uma representação dos fiéis das comunidades da Paróquia.

No dia 10 de dezembro de 2020, às
19h30, na Igreja Matriz do Jardim Ipê, Dom
Félix deu Posse de Pároco da Paróquia Imaculada Conceição ao Pe. Luiz Carlos de Oliveira.
A Missa foi concelebrada por 3 padres
e contou com a participação de 3 diáconos,
de 7 seminaristas e de uma boa representação dos fiéis das comunidades da Paróquia.

4

Folha da Boa Nova

JANEIro 2021

Diocese de Gov. Valadares

Filosofando

Sobre esperança e medo
Olá! Espero que tudo esteja bem com
você.
Neste texto quero refletir com você sobre duas palavras: esperança e medo! Inúmeras vezes, as atitudes e os sentimentos
que elas representam andam juntos e até
se misturam, mas é preciso separá-los para
que cada qual ocupe em nossa vida o devido
lugar.
O ano de 2020 foi atípico para toda humanidade. Um ano desafiador e até mesmo
aterrorizante. A pandemia de COVID-19
ceifou muitas vidas; muitos foram os sofrimentos e angústias experimentados por
praticamente todos nós; afinal, com maior
ou menor intensidade todos fomos alcançados pelos impactos da pandemia: ninguém passou indiferente ou completamente ileso à presença assustadora do Novo
Corona Vírus.
O medo teve – e talvez continue tendo!
– terreno fértil para florescer. Animado por
um sistema de propagação tão eficaz quanto o do vírus, o medo alastra e contamina
mais pessoas que a COVID, afinal, as máscaras e o isolamento social, que freiam o
Corona Vírus, aceleram a difusão do medo,
pois limitam nossa possibilidade de compartilhar a presença, a proximidade física e
o afeto, bem como o sorriso e a expressão
fisionômica que nos permitem apoiar uns
aos outros sem a necessidade de palavras!

O medo é, neste caso, cruel e sorrateiro
porque enfraquece a resistência e potencializa o sentimento de derrota; o medo vai debilitando a alma, fragilizando a autoestima, escurecendo o espírito, minando a capacidade
de lutar e, enfim, colocando em xeque-mate
a esperança.
Mas, como diz o sábio ditado popular, a
esperança é a última que morre! Na verdade, a esperança não pode morrer; contudo,
ela conta com cada pessoa para permanecer
viva e vivificante, aliás, ela, a esperança, em
troca de permanecer viva, torna viva a pessoa que a cultiva. O convite para esta virada
de ano – 2020/2021 – é este: manter viva a
esperança que nos mantém vivos!
A esperança consegue colocar o medo em
seu devido lugar. A esperança não é negacionista, ou seja, não ignora a existência do
medo, tão pouco lhe nega o papel que tem,
mas recusa-se a permitir que o medo tenha
a última palavra; portanto, nas mentes e nos

corações que cultivam a esperança o medo é
comedido e equilibradamente domesticado.
Com a esperança viva e operante, a alma
se robustece e a autoestima se fortalece, o
espírito fica iluminado e a força para lutar
cresce a cada batalha enfrentada. O amor,
por si próprio e pelos outros, reveste-se de
sentido; a certeza de que dias melhores virão faz com que o colorido da vida tenha
mais beleza e força que o cinzento do medo.
Mas como fazer com que a esperança
supere o medo? De forma prática, o que é
possível fazer para que nossa reflexão acerca
da importância da esperança não seja apenas
uma teoria?
Duas coisas são bastante interessantes,
entre outras: 1) cultivar pensamentos e sentimentos positivos: apegar-se à fé; ver o lado
positivo das coisas; acreditar que ainda há
muito para viver; lembrar sempre dos sonhos a serem realizados e dos momentos
bons vividos; ser otimista! 2) jamais esquecer da transitoriedade da vida: este momento vai passar, assim como outros momentos
anteriores passaram... no horizonte de nossa
história individual e coletiva tudo é transitório, passageiro, portanto, este momento passará... está passando!
O que você pode fazer para alimentar a
esperança? O que pode fazer para manter
acesa a chama que ainda fumega? Escolha a
esperança e não o medo!

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

Formatura Filosofia

Seminário

Missa de Encerramento do
Ano Formativo no Seminário

Dom Félix abençoa a nova
capela da Casa da Teologia

Formatura do Curso de Filosofia
na Faculdade de Mariana

No dia 08 de dezembro de 2020, às 07h00,
na Casa da Teologia, Dom Félix presidiu
Missa pela Conclusão do Ano Formativo no
Seminário Diocesano Nossa Senhora Auxiliadora. A Missa foi concelebrada por Pe. Vidal,
Pe. Lucas Henrique, Pe. Marcus Vinicius, Pe.
Fabrício, com participação do Diác. Luciano,
dos seminaristas e de benfeitoras.
Após a Homilia, o Bispo procedeu o Rito
de Acolhida dos seminaristas do Propedêutico na Filosofia e dos seminaristas do 3º Ano
de Filosofia na Teologia.

No dia 12 de dezembro de 2020, às
17h00, na Casa da Teologia de Governador Valadares, Dom Félix presidiu a Missa
da Festa de Nossa Senhora de Guadalupe
e abençoou a nova Capela do Seminário
Diocesano.
A Missa foi concelebrada por Pe. Francisco Vidal e Pe. Marcus Vinicius, com a
participação de seminaristas da Teologia
e da Filosofia.

A Faculdade de Mariana, onde estudavam até agora os seminaristas da nossa
Diocese, realizou, de forma on-line, a Colação de Grau do Curso de Filosofia, no
dia 19 de dezembro de 2020, das 18h30
às 20h00.
Entre os formandos, quatro eram de
Valadares: Daniel Dourado, Gefeson Braz,
Pedro Henrique Martins e Sairy Sahala
Guimarães. Parabéns aos novos Bacharéis
em Filosofia!
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Crismas

Crisma na Paróquia
Nossa Senhora Aparecida

Crisma na Paróquia Nossa
Senhora das Graças

No dia 1º de dezembro de 2020, às
19h30, na Igreja Matriz da Ilha dos Araújos, Dom Félix conferiu o Sacramento da
Crisma a 28 jovens da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
A Missa foi concelebrada por Pe. Euler
Rodrigues e Pe. Lucas Aredes, com a participação de dezenas de familiares e amigos.

Nos dias 02 e 03 de dezembro de 2020, às
19h30, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa
Senhora das Graças, em Valadares, Dom Félix conferiu o Sacramento da Crisma a dezenas de jovens das comunidades da Paróquia.
As Missas foram concelebradas por Pe.
Fabrício e Pe. Arilson e participadas por padrinhos, madrinhas, familiares e amigos.

Crisma na
Paróquia de Naque

Crisma na
Paróquia do Altinópolis

Crisma na
Paróquia de Marilac

No dia 04 de dezembro de 2020, às 19h30,
na Igreja Matriz de Naque, Dom Félix conferiu o Sacramento da Crisma a 64 jovens e
adultos da Paróquia Santo Antônio. A Missa
foi concelebrada pelo pároco, Pe. Gustavo
Moreira Mendes, com participação de seminaristas, catequistas, padrinhos, madrinhas,
familiares e amigos dos catequizandos.

No dia 05 de dezembro de 2020, às 16h00,
na Igreja Matriz do Bairro Altinópolis, Dom
Félix conferiu o Sacramento da Crisma a 43
jovens da Paróquia Sant’Ana. A Missa foi
concelebrada pelo pároco, Pe. Marcus Vinícius, com participação de seminaristas, catequistas, padrinhos, madrinhas, familiares e
amigos dos catequizandos.

No dia 19 de dezembro de 2020, às 10h00,
na Igreja Matriz de Marilac, Dom Félix conferiu o Sacramento da Crisma a 45 jovens da
Paróquia Santa Luíza de Marilac. A Missa
foi concelebrada pelo pároco, Pe. Marcos
Romão, com a participação de seminaristas,
padrinhos, madrinhas, familiares e amigos
dos crismandos e crismandas.

Crisma na Paróquia Catedral Santo Antônio de Valadares

Nos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2020,
às 19h30, na Catedral de Valadares, Dom Félix
conferiu o Sacramento da Crisma a 91 jovens

e adultos da Paróquia Santo Antônio, em três
celebrações. As Missas foram concelebradas
por Pe. Luiz Márcio e Pe. Vidal, com a partici-

pação dos diáconos João Bosco, José Pimenta
e Wagner e de padrinhos, madrinhas, familiares e amigos dos crismandos e crismandas.
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Um novo ano para fazer a vontade de Deus
No dia 8 de dezembro de 2020, o Papa
Francisco instituiu o “Ano especial de São
José” para celebrar os 150 anos em que o
santo foi declarado padroeiro da Igreja Católica, ano que vai até 8 de dezembro de 2021.
E, por ocasião desta celebração, o fiel poderá
receber indulgências especiais ligadas à figura de São José, desde que satisfeitas algumas
condições prescritas pela Penitenciaria Apostólica (confissão sacramental, comunhão
eucarística, oração pelas intenções do Santo
Padre, rezar pelos desempregados, confiar a
São José o trabalho diário, realizar uma obra
de misericórdia corporal ou espiritual, ou meditar por pelo menos 30 minutos na oração do
Pai-Nosso). Podemos contar com a preciosa
intercessão desse glorioso santo diante de
Deus, para que enfrentemos essa nova realidade pandêmica imitando suas virtudes aqui
na terra. Ele foi protetor, guia e amparo de
Maria e Jesus, certamente nos ajudará neste momento difícil e em todas as tribulações
pessoais e sociais de nossa vida.
2020 foi um ano diferente, pois a pandemia do coronavírus fez com que mudássemos nossa rotina e nossos hábitos. Um vírus
invisível causou pânico, medo, desespero,
tristeza e muita dor por causa de partidas
sem despedidas de familiares e amigos, dos
quais nem pudemos dignamente velar ou sepultar. O isolamento social nos forçou a es-

treitar o relacionamento em casa e vieram à
tona muitas questões que deveriam ter sido
resolvidas no momento certo, mas que nós
deixávamos para depois, e o depois nos foi
imposto. Infelizmente, divórcios aconteceram, a violência doméstica cresceu, o desemprego aumentou, a renda familiar caiu e muitos começaram a precisar da solidariedade
de outros, para que pudessem se alimentar.
Nessa adversidade, as pessoas de diferentes
crenças se revelaram mais fraternas, orando umas pelas outras, se mobilizando para
arrecadar cestas básicas, como verdadeiros
irmãos e irmãs. A solidariedade é um alento
nas adversidades da vida!
Quantas vezes, deixamos de participar da
Santa Missa ou dos demais eventos de evangelização, por pura preguiça? A certeza de
que a igreja estaria sempre de portas abertas nos acomodou, como se precisássemos
participar somente para “buscar” bênçãos e
pedir. Paramos de louvar e agradecer a Deus
muito antes da pandemia. Deixamos de amar
a Deus sobre todas as coisas, para colocá-lo
em segundo plano. Realizamos inúmeras tarefas, e, se sobrar tempo, talvez resolvamos
ir à igreja. Mas, durante algum tempo, a Covid-19 fechou igrejas, comércios, escolas, e
nos forçou a ficar em casa. Muitas pessoas
desobedeceram as orientações sanitárias e
continuaram vivendo como se o vírus não

existisse e seu potencial letal fosse completamente inofensivo. E esse comportamento
irresponsável fez o vírus se espalhar e infectar pessoas no mundo todo. Sonhos foram
cancelados, famílias foram destruídas, hospitais ficaram cheios, cemitérios lotados e
corações ficaram despedaçados.
Chegamos a um novo ano e o coronavírus não ficou em 2020. Se os comportamentos ruins do ano passado forem os mesmos
neste ano, teremos os mesmos resultados
ruins. Você foi presenteado com um novo
ano, para fazer a vontade de Deus! Que possamos reclamar menos e agradecer mais.
Que valorizemos o que realmente importa,
como abraçar pai ou mãe, afagar um filho
ou dividir a vida com quem amamos! Que
deixemos Deus conduzir a nossa vida, para
que façamos a sua vontade na alegria ou na
tristeza, na saúde ou na doença, com ou sem
pandemia! Confie em Deus. Entregue-se a
Ele. Use os dons que Ele te deu para servir,
amar e promover a vida. Doe seu tempo, para
ouvir um coração aflito, para levar a Palavra
de Deus a toda criatura, para louvar e agradecer ao Senhor pelo precioso dom da vida!
Renuncie a si mesmo, para que possa fazer
a vontade de Deus! Não perca a esperança,
não perca a paz, não perca a fé! Mantenha os
olhos sempre fixos em Jesus. Que São José
interceda por nós. Abençoado 2021.
Por Fabiana de Deus

Reuniões

Reunião do Conselho
Econômico Diocesano

Reunião do Conselho de
Formação no Instituto Teológico

Reunião do CDP no
Salão da Catedral

O Conselho para Assuntos Econômicos
da Diocese de Valadares se reuniu no Instituto Teológico no dia 02 de dezembro de
2020, das 08h30 às 10h00, para analisar os
relatórios patrimonial, contábil, financeiro
e jurídico da Mitra Diocesana.
Participaram da reunião: Dom Félix,
Pe. Euler, Pe. José Gonsalves, Pe. Luiz
Márcio, Diác. José Pimenta, Dr. Ary Constant, Sra. Ana Godoy e Sra. Ceci Sendas.
Sr. Raul Amorim justificou a ausência. Dr.
Ary pediu desligamento do conselho por
questões pessoais.

No dia 02 de dezembro de 2020, das
10h00 às 12h30, o Conselho de Formação
Presbiteral da Diocese de Governador Valadares se reuniu no Instituto Teológico
“Dom Hermínio Malzone Hugo” para avaliar a caminhada das casas de formação e
dos seminaristas, em todas as dimensões.
Participaram da reunião: Dom Antônio Carlos Félix, Pe. Francisco Vidal, Pe.
Lucas Henrique, Pe. Marcus Vinícius, Pe.
Luiz Márcio, Pe. Marcos Alves, Pe. Rodrigo e Pe. José Sebastião.

O Conselho Diocesano de Pastoral reuniu-se no Salão da Catedral, no dia 12 de dezembro de 2020, das 08h30 às 11h00, para
avaliar a caminhada pastoral diocesana e
projetar o próximo ano. Para isso, a teóloga
Virlene Mendes fez memória da 8ª Assembleia Diocesana da Pastoral e Dom Félix falou sobre a Pastoral do Dízimo.
A próxima reunião do CDP está agendada para o dia 06 de fevereiro de 2021, das
08h30 às 11h00, e terá como assuntos da
pauta: exposição sobre a Campanha da Fraternidade 2021; e esclarecimentos sobre a
Lei Geral de Proteção de Dados.
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ASCARF

Celebração de
Natal da ASCARF

Por Dom Félix , Bispo Diocesano

Eutanásia: um crime contra a vida - Parte IV
“Samaritanus bonus” é a carta da Congregação para a Doutrina da Fé “sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais
da vida”, que foi aprovada pelo Papa Francisco e publicada em 22/09/2020. Visa o apoio
às famílias e aos profissionais da saúde.
As CEB’s da Diocese de Valadares participaram, no dia 18 de dezembro, da “Celebração
de Natal” com os trabalhadores e trabalhadoras da ASCARF – Associação dos Catadores
de Resíduos Sólidos - Reciclando Hoje por um
Futuro Melhor, data de importante significado para os catadores pela conquista de um
galpão no Distrito Industrial, local de trabalho
deles, após saírem do lixão, há exato 1 ano.
Foi uma celebração simplesmente maravilhosa e envolvente, dirigida por Olívia. Dom
Félix, que sempre testemunhou solidariedade e apoio aos catadores de materiais recicláveis, começou dizendo da alegria de estar
na ASCARF, pela primeira vez, e conhecer
a realidade daquelas famílias que vêm lutando por vida digna. Disse que estamos
no Advento, preparando-nos para o Natal e
destacou três pontos dos quais não devemos
nos esquecer: somos filhos e filhas de Deus;
somos irmãos e irmãs em Cristo; somos a
única família no Espírito Santo. Então ninguém é melhor que ninguém.
Após a celebração, os catadores receberam bombons e cestas básicas, de presente
de Natal. Foi feito o sorteio de um brinde
de uma Ação Solidária promovida pela ASCARF, com o apoio de muitos colaboradores.
O dinheiro arrecadado será empregado na
construção de um muro na frente do galpão.
Em seguida, foi servido um café solidário.
Equipe de Animação das CEB’s
Diocese de Governador Valadares - MG

Irmãs Lourdinas

Irmãs Lourdinas fazem a
Renovação dos Votos Religiosos

criam uma carga excessiva. A carta afirma
que “deve ser fornecido apoio adequado aos
membros da família para carregar a carga
prolongada de cuidados aos pacientes em
estado vegetativo”.

Objeção de consciência
Sedação profunda
Para aliviar a dor do paciente, a terapia
analgésica utiliza drogas que podem causar
a supressão da consciência. A Igreja “afirma
a liceidade da sedação como parte do cuidado oferecido ao paciente, para que o fim da
vida sobrevenha na máxima paz possível”.
Isto se aplica também ao caso de tratamentos que “aproximam o momento da morte
(sedação paliativa profunda em fase terminal), sempre, na medida do possível, com o
consentimento informado do paciente”. Mas
a sedação é inaceitável se for administrada
para “causar direta e intencionalmente a
morte”.

O estado vegetativo ou de mínima consciência
É sempre totalmente desviante “pensar
que a falta de consciência, em sujeitos que
respiram mecanicamente, seja um sinal de
que o doente tenha deixado de ser pessoa
humana com a dignidade que lhe é própria”.
Mesmo neste estado de “persistente falta
de consciência, o chamado estado vegetativo ou de consciência mínima”, o paciente
“deve ser reconhecido em seu valor e assistido com cuidado apropriado”, tem o direito
à alimentação e à hidratação. Embora, “em
alguns casos estas medidas podem se tornar
desproporcionais”, porque não são mais eficazes ou porque os meios de administrá-las

Por fim, a carta pede posições claras e
unificadas por parte das Igrejas locais sobre
estas questões, convidando as instituições
católicas de saúde a darem testemunho,
abstendo-se de comportamentos “de manifesta ilicitude moral”. As leis que aprovam
a eutanásia “não criam obrigações para a
consciência” e “levantam uma obrigação séria e precisa de se opor a elas por objeção de
consciência”. O médico “nunca é um mero
executor da vontade do paciente” e sempre
mantém “o direito e o dever de evitar o bem
moral visto pela própria consciência”.. Por
outro lado, recorda-se que “não existe o direito de dispor arbitrariamente da própria
vida, de modo que nenhum profissional da
saúde pode se tornar o guardião executivo
de um direito inexistente”. É importante
que médicos e profissionais da saúde sejam
formados para um acompanhamento cristão
do moribundo, como mostraram os recentes
eventos dramáticos ligados à pandemia da
Covid-19. Quanto ao acompanhamento espiritual e sacramental daqueles que pedem
a eutanásia, “é necessária uma proximidade
que sempre convide à conversão”, mas “não
é admissível qualquer gesto exterior que
possa ser interpretado como uma aprovação
da ação eutanásica, como, por exemplo, o estar presente no momento de sua realização”.
Tal presença só se pode ser interpretada
como cumplicidade.
Fonte: Site do Vaticano

Pastoral da Saúde

Missa de Envio da Pastoral da Saúde em Naque

No dia 08 de dezembro de 2020, às 11h00,
na Capela do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Valadares, Dom Félix presidiu a Missa da Solenidade da Imaculada Conceição e
acolheu a Renovação dos Votos Religiosos das
Irmãs Lourdinas. Na Homilia, o Bispo refletiu
sobre a atualidade dos votos de pobreza, obediência e castidade, num mundo marcado por
ganância, desobediência e impureza.

No dia 29 de novembro de 2020, na Paróquia Santo Antônio em Naque, Pe. Gustavo
Mendes celebrou a Missa de Envio da Pastoral da Saúde Paroquial. Alinhados às diretrizes da CNBB, a Pastoral da Saúde tem por
objetivo promover, educar, preservar, cuidar,
defender, recuperar e celebrar a vida, realizando também ações em prol de uma vida
saudável e plena de todo povo de Deus. Para
esta missão, o grupo foi constituído por fiéis
de variadas formações: enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, educadores físicos e
advogados integram a equipe, junto a ministros da sagrada comunhão. Pe. Gustavo destacou a importância do trabalho da Pastoral
da Saúde e seus efeitos sociais, sobretudo

em tempos de pandemia, em que os mais
vulneráveis precisam de maior atenção e
cuidado integral.
Por Pe. Gustavo Mendes

Santo do Mês

Santa Inês

A fortaleza e a pureza de Santa Inês fizeram dela uma das santas mais conhecidas e
admiradas do martirológio cristão. Tinha só
13 anos e sofreu os mais cruéis tormentos
para preservar a fé e a virgindade, sendo afinal decapitada.
O nome “Agnes”, para nós Inês, em grego
significa pura e casta, enquanto em latim significa cordeiro. Para a Igreja, Santa Inês é o
próprio símbolo da inocência e da castidade,
que ela defendeu com a própria vida. A ideia da
virgindade casta foi estabelecida na Igreja justamente para contrapor-se à devassidão e aos
costumes imorais dos pagãos.
Santa Inês levou às últimas consequências
a escolha que fez a esses valores. É uma das
Santas mais antigas do Cristianismo. Sua existência transcorreu entre os séculos três e quatro, sendo martirizada durante a décima perseguição ordenada contra os cristãos, desta vez
imposta pelo terrível imperador Diocleciano,
em 304.
Inês pertencia a uma rica e nobre família
cristã romana. Isso lhe possibilitou receber
uma educação dentro dos mais exatos preceitos religiosos, o que a fez tomar a decisão precoce de se tornar “esposa de Cristo”.
Dotada de uma beleza incomum, recebeu
inúmeros pedidos de casamento, inclusive do
filho do prefeito de Roma. Aliás, essa foi a causa que desencadeou seu suplício e uma violenta
perseguição contra os cristãos. O rapaz, apesar

das negativas da jovem, tentava corteja-la. Seu
pai, indignado com as constantes recusas que
deixavam seu filho inconsolável, tentou forçar
que Inês aceitasse seu filho como esposo, mas
não teve sucesso.
Numa certa tarde de tempestade, o rapaz
tentou tomá-la nos braços, mas foi atingido por
um raio e caiu morto aos seus pés. Quando o
prefeito soube, procurou Inês com humildade
e lhe implorou que pedisse a Deus pela vida de
seu filho. Ela, erguendo as mãos e voltando os
olhos para o céu, orou para que Nosso Senhor
trouxesse o rapaz de volta à vida terrena, mostrando toda Sua misericórdia. O rapaz voltou e,
percebendo a santidade de Inês, se converteu
cristão. Porém, seu pai, o prefeito, viu aquela
situação como um sinal de poder dos cristãos
e resolveu aplicar a perseguição, decretada por
Diocleciano, de modo implacável.
Santa Inês, segundo ele, fora denunciada e
por isso teria de ser enviada para a prisão. Mesmo assim, ela nunca tentou se livrar da pena em
troca do casamento que fora proposto em nome

do filho do prefeito e muito menos negou sua
fé em Cristo. Preferiu sofrer as terríveis humilhações de seus carrascos, que estavam decididos a fazê-la mudar de ideia através da força.
Arrastada violentamente até a presença de um
ídolo pagão, para que o adorasse, Inês se manteve firme em suas orações a Cristo. Depois, foi
levada a uma casa de prostituição, para que fosse possuída à força, mas ninguém ousou tocar
sequer num fio de seu cabelo, saindo de lá na
mesma condição de castidade que chegou.
Cada vez mais a situação ficava fora do controle das autoridades romanas e o povo estava
se convertendo em massa. Para aplacar os ânimos Inês foi levada ao Circo e condenada à fogueira, mas o fogo prodigiosamente se abriu e
não a queimou. Assim, o prefeito decretou que
fosse morta por decapitação a fio de espada, naquele exato momento. Foi dessa maneira que a
jovem Inês testemunhou sua fé em Cristo.
Seu enterro foi um verdadeiro triunfo da fé;
seus pais levaram o corpo de Inês e o enterraram num prédio que possuíam na estrada que
de Roma conduz a Nomento. Nesse local, por
volta do ano de 354, uma Basílica foi erguida a
pedido da filha do imperador Constantino, em
honra à Santa. Trata-se de uma das mais antigas de Roma, na qual se encontram suas relíquias e sua sepultura.
Na arte, Santa Inês é comumente representada com uma ovelha e uma palma, sendo que a
ovelha sugere sua castidade e inocência.
Por Dom Félix

Fonte: www.obradoespiritosanto.com

Casa da Palavra

Interpretação da Bíblia e Leitura Fundamentalista

A Bíblia é um conjunto de textos que nascem em contextos históricos bastante específicos. Ela, contudo, é Palavra de Deus às comunidades de fé de todos os tempos. É fruto
de uma relação de amor entre Deus e o seu
povo. Ela foi vivida e escrita sob a luz do Espírito Santo. E deve ser lida e interpretada sob o
olhar desse mesmo Espírito, que dá a unidade
entre o ontem e o hoje. Ela é literatura, história e fé. Ela deve ser lida com as ciências da
linguagem, as ciências humanas e sociais, e a
teologia. Na verdade, no texto bíblico, há uma
riqueza de sentidos. O sentido do texto não
está, de modo estático, só num dos elementos
do tripé. Selecionando-se apenas um dos três,
estraga-se a beleza da Palavra de Deus. A esse
fenômeno se dá o nome de fundamentalismo,
que pode aparecer sob a máscara do literalismo, do historicismo ou do pietismo. Sua forma mais conhecida, contudo, é o literalismo
ou “leitura ao pé da letra”.
O fenômeno se revela de muitos modos: falta de respeito ao texto sagrado; leituras subjetivistas e arbitrárias; traição do sentido literal
e espiritual do texto; uso equivocado de textos
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bíblicos descontextualizados para justificar
posturas contrárias ao ensinamento de Jesus
Cristo e da Igreja; negação da Bíblia enquanto
Palavra de Deus em palavras humanas; negação da unidade da Sagrada Escritura; seleção
de livros e passagens que são agradáveis e legitimam posturas doutrinais pré-fixadas; rejeição ao estudo dos gêneros e formas literários;
rejeição aos métodos científicos e à pesquisa
crítica para a interpretação da Escritura; aceitação como verdade histórica e científica de
uma cosmologia já ultrapassada, impedindo o
diálogo com a cultura e a ciência; acolhimento
da ética do AT, que já foi superada pelo Evangelho de Jesus. E o mais grave: o fundamentalismo separa a interpretação da Bíblia da
Tradição e da Igreja, e dificulta a aceitação do
próprio mistério da Encarnação do Verbo de
Deus em nossa história. O fundamentalismo é
antieclesial, é privatista e subjetivista. Muitos
católicos se sentem desrespeitados por parentes ou pela pregação proselitista e inflamada,
que, pelas casas, praças e pelos meios de comunicação social, repete algumas citações bíblicas pinçadas.
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A Dei Verbum 12, a Verbum Domini 44 e o
Documento sobre a Interpretação da Bíblia na
Igreja nos oferecem importantes contribuições
sobre esse fenômeno. O princípio é esse: Deus
nos falou, na Escritura, por seres humanos; a
Palavra foi dita por palavras. Por isso, é preciso
estudar com atenção aquilo que os escritores
sagrados quiseram transmitir. Torna-se fundamental conhecer os gêneros literários, isto é,
os modos de sentir, dizer ou narrar segundo as
circunstâncias da cultura e do tempo em que
o texto bíblico foi escrito. A Palavra de Deus
é viva. O horizonte vital no qual ela deve ser
interpretada é a hermenêutica da fé eclesial,
num contexto da investigação histórica e literária, iluminada pelo único e mesmo Espírito. O
critério fundamental para superar o fundamentalismo, além do estudo do mundo da Bíblia,
é a contemplação do mundo da vida, especialmente o universo dos pobres. A vida concreta
faz muitas perguntas à Bíblia e ilumina sua interpretação; a Bíblia dá inspiração à vida, faz o
coração arder e nos abre à missão.
9º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”.
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