Diocese de Gov. Valadares

Ano XXIX

•

Edição 334

Folha da Boa Nova

março 2021

•

MARÇO 2021

•

1

Jornal Oficial da Diocese de Gov. Valadares/MG - www.diocesevaladares.com.br

Especial

Missa de Cinzas e de Abertura da CF-2021 na Catedral

Retiro Espiritual

Seminaristas Diocesanos fazem
Retiro Espiritual no Centrel

No dia 17 de fevereiro de 2021, às 07h00,
na Catedral de Valadares, Dom Félix presidiu
a Missa de Cinzas e de Abertura da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, cujo
tema é “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e cujo lema é “Cristo é a nossa
Paz; do que era dividido, fez uma unidade”
(Ef 2, 14).
Após a Homilia, foi realizado o rito litúrgico de imposição das cinzas sobre a cabeça

dos fiéis como sinal de que somos pó e ao pó
vamos voltar; por isso, precisamos nos converter e crer no Evangelho. A Quaresma é
um tempo especial de revisão de vida e de
conversão, à luz da Palavra de Deus.
A Missa foi concelebrada por Pe. Luiz
Márcio, Pe. Francisco Vidal e Pe. Marcus Vinícius e participada pelo Diác. José Pimenta,
pelos seminaristas da Teologia e Filosofia e
por um grande número de fiéis.

Rito de Admissão entre os Candidatos às Ordens Sacras

No dia 15 de fevereiro de 2021, às 11h00,
na Capela do Centrel, Dom Félix presidiu a
Missa de Encerramento do Retiro Espiritual
dos Seminaristas Diocesanos, que foi concelebrada pelos formadores, Pe. Francisco Vidal,
Pe. Marcus Vinicius e Pe. Lucas Henrique, e
pelo pregador do retiro, Pe. Lucas Aredes.

Opinião

Após a Homilia, o Bispo realizou o Rito
de Admissão entre os Candidatos às Ordens
Sacras para os seminaristas do 3º Ano
de Teologia: Douglas Henrique Xavier,
Eudvanio Dias Soares, Romério da Silva de
Sousa e Serafim Vinícius Lima Sousa.

Filosofando

Padre Nelito Dornelas:
Profeta da Esperança e da Alegria!

Desafios Éticos

Refletindo sobre crítica

Retomando as palavras do Pe. Geraldo Martins, da arquidiocese de Mariana, sobre o Pe.
Nelito, queremos fazer memória desse querido
irmão que a todos enriqueceu com sua vida.
Nelito morreu como viveu: lutando! Forjou
seu ministério presbiteral no bojo da recepção do Concílio Vaticano II e das conferências
episcopais latino-americanas.
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No mês de fevereiro de 2021, o Seminário
Diocesano de Governador Valadares promoveu, nas dependências do Centrel, um Retiro
Espiritual para os seminaristas das três casas
formativas (Propedêutico, Filosofia e Teologia), do dia 13, às 14h00, ao dia 15, às 13h00.
Pe. Lucas Aredes foi o escolhido pelo bispo e pelos formadores para ser o pregador
do retiro e o fez de forma brilhante, levando
os seminaristas a uma profunda experiência
de Deus e a um encontro transformador com
Cristo, por meio da pregação, da meditação
individual, de momentos orantes comunitários e da convivência fraterna.
Antes de começar o retiro, dia 13/02, às
11h00, Dom Félix proferiu uma palestra para
os formadores e seminaristas sobre “Santidade, Direção Espiritual e Identidade Católica”.

Olá! Espero que esteja bem!
A crítica faz parte da vida! A história humana – individual e coletiva – é inevitavelmente
marcada pela crítica. Ora criticamos, ora somos criticados.
A palavra crítica pode gerar, num primeiro
momento, a ideia de algo negativo e até ruim,
mas nem sempre esta primeira impressão
está correta.

Página 4

O Suicídio: Panorama Histórico
e do Magistério - Parte II
O Suicídio: A análise histórica de um tema
deve ser contextualizada. O objetivo é ver sob a
ótica da época, sem exigir de determinado tempo aquilo para o qual ele não tem instrumentais.
O mesmo acontece com a reflexão de temas
morais pelo Magistério da Igreja. A Igreja Católica segue o movimento histórico-reflexivo do
mundo.
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Opinião

Padre Nelito Dornelas: Profeta da Esperança e da Alegria!
Retomando as palavras do Pe. Geraldo
Martins, da arquidiocese de Mariana, sobre o Pe. Nelito, queremos fazer memória
desse querido irmão que a todos enriqueceu com sua vida.
Nelito morreu como viveu: lutando! Forjou seu ministério presbiteral no bojo da
recepção do Concílio Vaticano II e das conferências episcopais latino-americanas, especialmente Medellín e Puebla. A força destes eventos impactou sobremaneira o padre
que ele viria a ser: apaixonado pelo Reino
de Deus, arrojado, destemido, entregue à
defesa da vida em quaisquer formas sob
as quais ela se encontre. Encharcou-se de
Esperança e do desejo de ver um mundo transformado, um mundo novo; um
outro mundo possível! Tornou-se padre
para servir! Aprendeu bem da parábola dos
talentos e dispensou os tantos que Deus lhe
deu no serviço aos irmãos; especialmente
os mais vulneráveis, os sem vez e sem voz.
Gritou o Evangelho com a vida! Fez do
seu ministério uma plataforma para o diálogo com os iguais e com os diferentes. Sempre compreendeu que a diferença enriquece, faz crescer; que o diferente não é, per
si, ameaça. Mas que juntando forças várias
podemos ir mais longe e construir mais e
melhor para todos. Soube fazer-se irmão
universal! Foi padre com um pé no altar e
outro no meio do povo. Viveu desde sempre

o que o Papa Francisco propõe aos pastores
na Evangelli Gaudium: que sejam pastores
com cheiro das ovelhas. Era entusiasmado
com o pontificado do Papa Francisco. Reconhecia nele um discípulo fiel do Mestre
de Nazaré na vivência da simplicidade, na
disposição para a paz, para o diálogo, para
ser Igreja em saída no acolhimento e defesa
de todos – uma aurora na Igreja em tempos
tão conturbados para a humanidade.
Nelito não se esquivava de estar entre
os simples ou entre doutores. Transitava
com simpatia e facilidade entre esses vários
mundos, exalando conhecimento, simplicidade e alegria. Esta é uma das suas marcas.
Podemos dizer que seu refrão fosse: “faz
noite, mas eu canto”. Não se deixava abater
pelo contexto adverso. Tornou-se epifania;
desvelou-nos com sua alegria um prisma de
Deus. De Charles de Foucauld aprendeu a
capacidade de abrir-se e acolher a todos, a
bondade, a sobriedade e a modéstia. Tinha
grandeza de pensamento, coração ancho,
inteligência brilhante e memória invejável, que tornava cada explanação sua ainda
mais sedutora pela riqueza de detalhes que
trazia nos casos e causos que contava para
enriquecer o tema.
Abraçou com paixão as pastorais sociais,
inspirado pelo Evangelho e pela Doutrina
Social e Ecológica da Igreja. Profetizou!
Anunciou com esperança que esse mundo

pode ser um lugar melhor para todos. Denunciou com coragem os desmandos e as
injustiças de uns poucos sobre muitos. Serviu em muitas frentes: CNBB, CPT, Caritas
Diocesana-GV, Paróquias da Diocese de Valadares, Comissão de Defesa da Bacia do Rio
Doce, CEBs, Grito dos Excluídos, IMILE,
Seminário Diocesano Nossa Senhora Auxiliadora-GV, Instituto Teológico Dom Hermínio Malzone Hugo, Conselho do Laicato da
Diocese de Valadares, organização das Semanas Sociais Brasileiras e dos Encontros
Intereclesiais de CEBs e tantos outros serviços dos quais nem tomamos conhecimento.
Viveu conforme o chamado que ouviu:
“Vem e segue-me”. Seguiu Jesus até o fim;
até sua Páscoa definitiva. De sua vida fica
para nós a inspiração para também sermos
fiéis no seguimento a Jesus – das menores
às maiores escolhas, pensamentos e decisões. Sua vida continuará a nos dizer que
vale a pena crer no Evangelho de Jesus
Cristo; que vale a pena lutar por justiça; que
vale a pena entrincheirar-se na seara do
Senhor; que vale a pena sonhar com outro
mundo possível; que vale a pena sonhar o
sonho de Deus para a História; que vale a
pena viver na alegria dos que vivem como
irmãos. Pe. Nelito exerceu o apostolado
da bondade! E os bons nunca morrem!
Por Virlene Mendes - Profª. de Teologia

Adeus a Pe. Nelito

Missa pela Alma do
Pe. Nelito na Vila dos Montes

Missa de 7º Dia do
Pe. Nelito na Catedral

Missa de 7º Dia do
Pe. Nelito na Vila dos Montes

Ainda baqueados com a morte prematura
do pároco, os fiéis da Paróquia São João XXIII,
na Vila dos Montes, no dia 04 de fevereiro de
2021, às 19h30, participaram da Missa pelo
descanso eterno do Pe. Nelito Dornelas, que
foi transmitida pela internet e retransmitida
pela TV Kefas.
A Missa foi presidida por Dom Félix, Bispo diocesano, e concelebrada pelo vigário paroquial, Pe. Geraldo Luiz. Logo após a Missa,
o Bispo se reuniu com membros dos conselhos paroquiais para tranquilizá-los quanto à
condução da Paróquia, de agora em diante.

O Clero da Diocese de Valadares se reuniu na Catedral de Santo Antônio, no dia 09
de fevereiro de 2021, às 19h30, para concelebrar a Missa de 7º Dia em sufrágio da alma
do Pe. Nelito, que foi presidida por Dom Antônio Carlos Félix, Bispo diocesano.
Participaram da Missa 24 padres, 5 diáconos, 15 seminaristas, duas religiosas e
bom número de fiéis, paroquianos e amigos
do Pe. Nelito. Pe. Francisco Vidal fez a homilia e Pe. Wladmir Gonçalves falou como
representante dos presbíteros.

A Paróquia São João XXIII celebrou a
Missa de 7º Dia em sufrágio da alma do Pe.
Nelito Dornelas, no dia 10 de fevereiro de
2021, às 19h30, na Igreja Matriz da Vila dos
Montes.
A Missa foi presidida por Pe. Ricardo
Mendes, concelebrada por Pe. Geraldo
Luiz e participada pelos fiéis da Paróquia
e amigos do saudoso Pe. Nelito Dornelas.
No final da Missa foram feitas várias homenagens póstumas em sua memória.
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Agenda* do

Bispo
02, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
10h00: Reunião da Equipe Formadora na
Casa da Teologia.
03, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
19h30: Participação na Formação de
Noivos (on-line).
04, quinta
06h30: Missa na Catedral.
07, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
10, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
11, quinta
06h30: Missa na Catedral.
09h00: Reunião da Província de Mariana
(on-line).
12, sexta
06h30: Missa na Filosofia.
13, sábado
19h30: Missa na Paróquia Cristo Redentor.
14, domingo
07h00: Missa na Catedral.
11h30: Missa no Encontro Vocacional na
Casa da Teologia.
16, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
17, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
18, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
19h30: Missa na Paróquia de São José da
Safira.
21, domingo
07h00: Missa na Catedral.
23, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
24, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
25, quinta
06h30: Missa na Catedral.
26, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
27, sábado
10h00: Reunião do Conselho Curador na
Rádio.
28, domingo
07h00: Missa de Ramos na Catedral.
29, segunda
09h00: Manhã Penitencial do Clero.
19h00: Missa dos Santos Óleos na
Catedral.
*Poderão ocorrer alterações.

Bispo Diocesano, Dom Félix

Família: Dom e Compromisso - 2ª Parte
O matrimônio cristão tem uma relação direta com a Aliança de Cristo. Neste sentido,
o consentimento não é um ato entre dois,
mas a três, como um “sim” dito pelo casal
dentro de um “sim” a Cristo e à Igreja. O
consentimento dos esposos não pode ser separado da adesão a Cristo. O que Deus uniu
transformando em “uma só carne” o homem
não pode submeter aos seus caprichos nem
reivindicar nenhum arbítrio.
O matrimônio não é um consenso, fruto
de mutáveis acordos humanos, mas uma
instituição que funda suas raízes no terreno sagrado: a mesma vontade do Criador.
Não é um belo presente dos parlamentos,
como resultado de estratégias políticas dos
legisladores. O domínio completo pertence
a Deus e é Ele quem vem nesta direção e
oferece o dom. “Não separe o homem o que
Deus uniu” (Mt 19, 6) somente é compreensível se se partir do pressuposto que Deus é
quem une todos os casais de esposos.
O dom expresso no consentimento “pessoal e irrevogável”, que estabelece a Aliança
do matrimônio, põe o selo de qualidade na
doação definitiva e total (CIC 2364). A doação para formar “uma só carne” é uma oferta
pessoal, que se articula em palavras-promessas e se funda no Senhor; assim, os noivos
não se oferecem coisas, mas a si mesmos.
Porque é uma doação pessoal, não entra em

jogo, no seu projeto original, a dialética do
possuir, do domínio. Por isso não é destruição da pessoa, mas a realização da pessoa na
dialética do amor, que não vê no outro uma
coisa, um instrumento que se possui, se usa,
mas o mistério de uma pessoa em cujo rosto
se delineiam os traços da imagem de Deus.
Só uma adequada concepção da “verdade
do homem”, da antropologia que defende a
dignidade do homem e da mulher, permite
superar plenamente a tentação de tratar o
outro como coisa e de interpretar o amor
como uma empresa de sedução. Não é um
amor que degrada, elimina, mas que exalta
e realiza. Só assim decifra-se e é interpretada esta categoria do dom, que liberta do
egoísmo, de um amor vazio de conteúdo,
que é insuficiente e instrumentaliza, e que
liga a união apenas a um divertimento sem
responsabilidade e sem continuidade, como
exercício de uma liberdade que se degrada,
alheios à verdade.
Impõe-se, com toda força, a categórica
declaração conciliar: “O homem, que é na
terra, a única criatura que Deus quis por si
mesma, não pode encontrar-se plenamente
senão através do dom sincero de si mesmo”
(GS 24). Tem, portanto, a dignidade final,
não de instrumento ou de coisa, e na sua
qualidade de pessoa é capaz de dar-se, doarse, e não apenas de dar.

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

CDP

1ª Reunião do CDP de 2021 no Salão da Catedral
O Conselho Diocesano de Pastoral se reuniu, sob a coordenação do Pe. Marcos Alves e
a assessoria do teólogo Rivelino Santiago, no
Salão da Catedral, no dia 06 de fevereiro de
2021, das 08h30 às 11h00, para estudar Texto
-Base da Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, cujo tema é “Fraternidade e
Diálogo: compromisso de amor” e cujo lema
é “Cristo é a nossa paz: do que era dividido,
Ele fez uma unidade” (Fl 2, 14).

Aniversariantes

Diácono Ilson Gomes  	
Padre Ernandes Camargo  	
Diácono Gerson Martins  	
Padre Itamar da Silva
Padre Elton dos Reis  	
Padre Vandir Alves  		
Diácono José Costa 		

07/03
08/03
08/03
09/03
18/03
26/03
28/03

Padre Plácido Atílio
Frei Robério Antunes Ruas
Padre Vicente Salviano
Padre Pedro Paulo

Parabéns, aniversariantes!

03/03
14/03
18/03
29/03
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Filosofando

Refletindo sobre crítica
Olá! Espero que esteja bem!
A crítica faz parte da vida! A história humana – individual e coletiva – é inevitavelmente marcada pela crítica. Ora criticamos,
ora somos criticados.
A palavra crítica pode gerar, num primeiro momento, a ideia de algo negativo
e até ruim, mas nem sempre esta primeira
impressão está correta. A crítica é essencial
para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das pessoas, das instituições e das ideias
que usamos para interpretar e compreender
o mundo à nossa volta.
Criticar é exercer uma avaliação criteriosa com relação a alguém ou alguma situação. É verificar os fundamentos, os pontos
fortes e frágeis, as variáveis que tiveram que
ser consideradas para que determinada situação chegasse naquele ponto. Criticar, neste
sentido, é um ato complexo e não simples!
Exige seriedade; abertura para compreensão profunda da realidade que está sendo
avaliada; capacidade para reconhecer os
pontos positivos, mesmo que tais pontos não
estejam de acordo com nossa forma de pensar, crer e sentir.

Muitas pessoas confundem ataques com
crítica ou mesmo aparentam estar criticando, quando, na verdade, estão disseminando
veneno, ódio e intolerância. Um bom crítico é, antes de tudo, respeitoso e tolerante.
Sem respeitar e reconhecer a possibilidade
de retidão daquilo ou daquele que se critica
(tolerância), a crítica deixa de ser crítica e se
transforma em ataque ou ofensa disfarçada
de boa intenção. Não tem legitimidade; não
ajuda a crescer; não merece ser considerada; não é digna de ser, sequer, ouvida.
Para não sermos vítimas de críticos tendenciosos e manipuladores, precisamos desenvolver um bom senso crítico com relação
às críticas que os outros fazem, isto é, as críticas que as outras pessoas fazem sobre nós
ou sobre qualquer assunto precisam passar
pelo nosso filtro. Não podemos e não devemos acatar, sem pensar e criticar, as inúmeras críticas que recebemos.
Para sermos críticos, algumas dicas são
bastante interessantes: 1) desconfiar de
pessoas que se dizem dotadas de conhecimentos ou informações que somente elas
e seus aliados possuem: esses privilégios
são, geralmente, falsos e estão a serviço de

argumentações vazias e interesseiras; 2)
desconfiar de quem pousa de bonzinho para
criticar instituições ou projetos que gozam
de credibilidade – como se o bonzinho fosse
o salvador da pátria: esses ‘heróis’, na maior
parte das vezes, estão a serviço de si mesmos e/ou de interesses obscuros; 3) buscar
mais informações sobre o assunto e tirar as
próprias conclusões. Geralmente as falácias
(críticas sem fundamento) não resistem
ao diálogo e ao aprofundamento, portanto,
quando buscamos mais informações logo
percebemos que são frágeis, arbitrárias,
intolerantes e fundadas no desrespeito; embora disfarçadas de boas estão a serviço da
discórdia e da desunião.
Abra os olhos! Coloque seus filtros críticos para funcionar... não permita que pessoas mal-intencionadas – disfarçadas de pessoas de bem – plantem dúvidas e falsidade
em seu coração. Cuidado: palavras bonitas
podem esconder armadilhas horríveis.
Por fim, para ser coerente, deixo uma
última palavra: critique este artigo; reflita
sobre ele; desconfie dele. Se o texto não for
consistente e confiável, não o tome como
bom!

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

Escola Diaconal

Missa na ADQF

Festa da Padroeira

Reunião com Professores e
Alunos da Escola Diaconal

Dom Félix celebra
Missa nas Unidades da ADQF

Paróquia de Lourdes celebra
a Festa da sua Padroeira

A Escola Diaconal “Dom Werner” começou suas atividades acadêmicas de 2021, no
dia 06 de fevereiro, das 08h00 às 11h30, com
uma reunião do Diretor da Escola, Diác. José
Luciano Gabriel, com professores e alunos
para repassar-lhes a programação do ano letivo e outras informações importantes.
A reunião aconteceu no Auditório do Instituto Teológico “Dom Hermínio” e contou
com a presença de Dom Félix.

No dia 07 de fevereiro de 2021, Dom Félix
celebrou a Missa Dominical nas duas unidades da Associação de Assistência a Dependentes Químicos e Familiares (ADQF) de
Governador Valadares.
Às 09h00, a Missa foi celebrada na ADQF
feminina do Bairro Santo Antônio e, às 10h30,
na ADQF masculina da Cidade dos Meninos,
com a participação do Diác. Carmélio, de seminaristas e dos monitores.

No dia 11 de fevereiro de 2021, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes celebrou
a Festa da sua Padroeira. Às 19h30, Dom
Félix presidiu a Missa Festiva na Igreja Matriz; no final deu a Bênção da Água e dos
Enfermos.
Após a Homilia, houve a Renovação do
Compromisso das Leigas Mensageiras de
Lourdes. Concelebraram a Missa Pe. Daniel e Diác. Juscelino.
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Pe. Nelito Dornelas

Homenagens Póstumas a Padre Nelito Nonato Dornelas
Louvado seja Deus pela vida do Pe. Nelito!

Síntese da Homilia da Missa de
7º Dia em Memória do Pe. Nelito

Louvado seja Deus pela vida que Ele
concedeu ao Pe. Nelito Nonato Dornelas
neste mundo!
Louvado seja Deus pelos dons e carismas
com os quais Ele ornou esse nosso irmão
presbítero!
Louvado seja Deus pela fecundidade que
Ele concedeu ao ministério presbiteral do
Pe. Nelito!
Louvado seja Deus pelo bem incalculável
que Ele concedeu ao Pe. Nelito fazer!
Louvado seja Deus por ter libertado Pe.
Nelito dos laços da morte e conceder-lhe a
partir de agora a vida eterna no céu numa
das moradas que Jesus preparou para
aqueles que n’Ele creem!
Louvado seja Deus pelo bem que Ele,
por intercessão Pe. Nelito, haverá de fazer
a todos nós!

Catedral de Governador Valadares - 09/02/2021

sociais era efetiva e afetiva; ele se entregava
de corpo e alma naquilo que se propunha
a fazer.
Pe. Nelito tinha “cheiro das ovelhas”,
principalmente das ovelhas sem voz e sem
vez. Sempre preocupado com as causas sociais, sempre combatendo as injustiças e
opressões na busca por dignidade e direito
dos sem vez e sem voz. E, falando em voz,
quero ressaltar que ele, com toda sua bagagem de conhecimento, não era uma pessoa
soberba, tinha o prazer de compartilhar seu
conhecimento e sabedoria de uma forma
clara e eficaz, sem ser arrogante.
Pe. Nelito, sua voz não será sucumbida
e muito menos esquecida, o que você plantou ficará eternizado em nossos corações!
Como disse a poeta Adélia Prado: “O que
a memória amou já ficou eterno”. Sua voz
profética continuará ressoando por todos
os lugares que você passou, principalmente
em nossa diocese.
Era prazeroso ouvi-lo em nossas reuniões, encontros e palestras! A saudade já
existe, mas vamos continuar nossa história,
nossa caminhada de Igreja e lutando sempre por uma Igreja mais solidária, misericordiosa, missionária e profética. Assim,
estaremos sempre lembrando o saudoso
Pe. Nelito.
Para finalizar, uma última palavra: Gratidão. Obrigado por tudo o que você fez pela
nossa Igreja particular de Governador Valadares! Descanse em paz junto de Jesus, o
Bom Pastor!

Senhor Bispo Diocesano, Dom Antônio
Carlos Félix; senhores padres e diáconos;
religiosas e religiosos; leigas e leigos; seminaristas; radiouvintes, telespectadores e
internautas; familiares do nosso irmão Pe.
Nelito Dornelas, a quem dirigimos os nossos sentimentos. De modo especial, à sua
querida mãe, D. Nedi.
“A Covid levou mais um irmão!” Pe. Nelito
faleceu no dia 03 de fevereiro, às 22h05, na
cidade de Uberlândia (MG), onde se encontrava internado. Recebeu todos os cuidados
devidos como nos asseguram testemunhas
oculares.
Fiel defensor dos pobres, integralmente
comprometido com a luta por justiça, por
solidariedade e pela vida. Foi um grande
impulsionador das pastorais sociais na Diocese de Governador Valadares, em Minas
Gerais e em todo o Brasil. Será sempre lembrado pela grande participação em todas as
Romarias pelas águas e pela terra, por sua
presença sempre marcante nos encontros
de CEBs. Pelo riso fácil, pelo humor sempre presente, a seriedade nas colocações,
a capacidade de construção coletiva e de
articulação.
Assessor Nacional da CNBB, conduziu
com afinco a 5ª Semana Social Brasileira,
que teve um importante papel no debate
sobre ‘o Estado que temos e o Estado que
queremos’. Foi formador, professor, assessor dos movimentos sociais, presidente da
Caritas Diocesana, um profeta da denúncia
e do anúncio.
Pe. Nelito Dornelas deixa muita saudade
e angústia nos que ficam. Sua morte traznos também a indignação contra o negacionismo e a política de morte. Contudo, seu
testamento de vida é o espiritual, edificado
na espiritualidade de Charles de Foucauld.
Fez a síntese dos três pilares próprios desta espiritualidade: ser irmão universal; gritar o Evangelho com a vida; e a caridade
expressa no amor de Cristo. O seu legado
permanece com testemunho indelével em
nosso meio.
Caro irmão, vá ao encontro do Senhor
Jesus Cristo, que você confessou como O
Cristo! Faça a sua páscoa definitiva. Nossa
gratidão, em nome do presbitério da Igreja
Particular de Governador Valadares.

Por Pe. Wladmir Gonçalves

Por Pe. Francisco de Oliveira Vidal

Por Pe. Assis

Homenagem Póstuma ao Pe. Nelito Dornelas em nome do Clero
A primeira ordenação de padre que eu
participei foi a do Pe. Nelito, em Matipó; eu
tinha 8 anos de idade e fui com meus pais
para esta ordenação. Ele teve uma breve
passagem por Alvarenga, quando ainda era
diácono. Para quem não sabe, minha mãe
é xará do Pe. Nelito, ela se chama Nelita.
Tive a oportunidade de conhecê-lo melhor no Seminário em Caratinga. Através
das aulas, fui me aproximando dele e pude
conhecer este grande ser humano.
Em 2006, após minha Ordenação Diaconal, fui designado para trabalhar como diácono na Paróquia São Judas Tadeu, com
o saudoso Pe. Pedro Crisólogo e também
com o, agora, saudoso Pe. Nelito.
Confesso que foi um tempo de muito
aprendizado. Conheci um homem de fé,
homem do Evangelho, profeta da esperança e da paz.
Tive a graça de tê-lo como pregador do
retiro espiritual em preparação para a minha Ordenação Presbiteral. Ele refletiu comigo a Encíclica do Papa Bento XVI “Deus
caritas est”, Deus é amor.
Naquele retiro espiritual, Pe. Nelito me
disse: “Toda vez que você for celebrar uma
Missa, reze como se fosse a primeira vez,
pois assim você não perderá o zelo e o significado do sacrifício da Missa: fazer da
nossa vida sacerdotal uma entrega e doação à comunidade.
Ele deixou uma marca indelével em nossa
diocese, sobretudo nas pastorais e movimentos sociais. Sua presença nos movimentos
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Papa Francisco nos exorta, aconselha e estimula
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.
Já o Ano “Família Amoris Laetitia” começará no dia 19 de março, dia do aniversário de 5
anos da Exortação Apostólica do Papa Francisco. Esta instituição se deu em detrimento das novas circunstâncias impostas pela
pandemia do coronavírus, a fim de que as famílias sejam verdadeiras igrejas domésticas
missionárias e contribuam para um mundo
melhor, mais justo, mais fraterno, a exemplo
de São José, que priorizou sua família, colocando Jesus e Maria no centro de sua vida,
amando e cuidando deles com muito zelo e
carinho. Como exemplar pai e esposo, José
foi protagonista na história da salvação de
forma discreta, sem holofotes apontados
para si. Tudo o que fez foi obedecer e cumprir a vontade de Deus. Ele é o modelo que
nos inspira a exercitar a caridade discretamente e exercer nossa vocação a serviço
do reino de justiça, amor e paz com muita
alegria e dedicação. Trabalhador honesto,
que reconhecia o valor, a importância e a
dignidade do ofício da carpintaria, José era
feliz por suprir sua família através de seu trabalho, não deixando faltar o pão de cada dia
para Jesus e Maria. Patrono da Igreja e protetor da Sagrada Família, intercede por cada
um de nós e nos inspira a ser obedientes a
Deus, que nos ama incondicionalmente, nos
acolhe, abraça, ampara e perdoa. José nos
deixou o exemplo de acolher, abraçar, amparar, perdoar a todos, sem excluir os mais
frágeis e marginalizados. Que possamos
vivenciar em família neste ano, com muito
fervor, o que o Papa Francisco nos propôs

a refletir e praticar, através da instituição do
“Ano especial de São José” e do Ano “Família Amoris Laetitia”.
No dia 25 de março, celebramos a Solenidade da Anunciação do Senhor. Mesmo sem
saber o que teria que enfrentar para que tudo
acontecesse, por causa de sua fé, Maria se
colocou disponível ao plano de Deus para a
nossa salvação através de seu sim à encarnação, em seu ventre, do Verbo de Deus neste
mundo. O que eu preciso fazer, para ouvir e
cumprir o que o Senhor me propõe e abandonar tudo o que me afasta de estar em comunhão com ele? Há pessoas impossibilitadas
para o trabalho por diversos motivos, como
enfermidades incapacitantes ou acidentes,
por exemplo. Em virtude da pandemia do coronavírus, atualmente há muitos desempregados do mercado formal e informal. Mas,
seu eu estou plenamente saudável e não há
impedimento algum para que eu trabalhe,
por acaso, eu trabalho arduamente para
comer do fruto de meu suor ou fico aguardando alguém fazer isso por mim, por puro
comodismo ou por preguiça? O que eu tenho
feito em minha família, igreja doméstica, neste momento pandêmico? Ajudado os outros a
atravessar essa adversidade com dignidade e
fé, promovendo momentos de oração, visando a união familiar e o revigoramento espiritual, ou tenho criado pânico e disseminado
medo entre meus entes queridos? É preciso
usar esse tempo maior em casa em prol do
fortalecimento dos laços familiares de respeito, fraternidade, união, e não para brigas
e desentendimentos desnecessários. É preciso ser criativo para propagar a bondade de
Deus primeiramente dentro de casa, através
do bom testemunho cristão de paciência,
perdão, bondade, tolerância, caridade e fé.

Vítima do coronavírus, no dia 3 de fevereiro, faleceu Pe. Nelito Nonato Dornelas,
sacerdote dotado de muitos dons e incalculáveis carismas a serviço da igreja particular de Governador Valadares e da CNBB.
Sempre engajado a serviço da caridade,
justiça e paz nas pastorais sociais, Comunidades Eclesiais de Base, Cáritas Diocesana
e Romaria das Águas e da Terra, no combate à fome e à miséria, na defesa do Rio
Doce, Pe. Nelito foi um incansável disseminador da articulação sociopolítica da Igreja
no Brasil. Seu retorno à casa do Pai deixou
corações dilacerados, órfãos de tão grande
fonte de generosidade a serviço do reino de
Deus. Mais de 250.000 brasileiros perderam a vida em virtude de complicações pela
infecção do coronavírus. Cada um deixou
saudades, tristeza, dor no coração de seus
familiares e amigos. Todos sabemos que
somos peregrinos nesta terra caminhando rumo ao céu. Mas, ver tantas pessoas
morrendo vítimas de um negacionismo insano, por falta de planejamento, logística,
insumos e oxigênio, e pela demora na imunização de toda a população por questões
políticas, causa um desconforto enorme em
quem tem a consciência de que a pandemia
poderia ter tido efeitos menos catastróficos
do que os que vivenciamos. Oremos, para
que a vacina seja disponibilizada o mais
rapidamente possível para todos os brasileiros e estrangeiros. Oremos, para que a
dor não abale a nossa fé. Na pandemia ou
em qualquer adversidade, mantenhamos o
foco em Jesus! Obedeçamos a Deus e pratiquemos seus ensinamentos com discrição,
humildade, sobriedade e fé, a exemplo de
São José.
Por Fabiana de Deus

Pastoral Vocacional

Comunidade Ágape

Comunidade Missionária ágape faz
Renovação de Compromissos

No dia 18 de fevereiro de 2021, às 19h30,
no Santuário de Santa Rita, em Governador
Valadares, os membros da Comunidade
Missionária Ágape fizeram a Renovação
de Compromissos, logo após a Homilia da
Missa, que foi presidida por Dom Félix e

concelebrada por Frei Geraldo Barbosa e
Frei Antônio Caixeta, com a participação
do Diác. João Alves, de seminaristas, dos
vocacionados da referida Comunidade e de
dezenas de fiéis daquela Paróquia.

Reunião da Pastoral Vocacional
no Colégio Imaculada

No dia 22 de fevereiro de 2021, às 19h30, o
Serviço de Animação Vocacional se reuniu no
Colégio Imaculada, com a participação dos
agentes vocacionais, dos padres formadores,
de religiosas e do bispo diocesano, a fim de
avaliar a caminhada e definir os próximos
passos nesse tempo de pandemia.
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Instituto Teológico

Missa em comemoração ao
1º Ano do Instituto Teológico
Pe. Francisco Vidal

O Suicídio: Panorama Histórico e do Magistério - Parte II

O Instituto Teológico “Dom Hermínio
Malzone Hugo” completou seu primeiro ano
de criação e funcionamento em nossa Diocese de Valadares. Para celebrar essa data especial, o Seminário Diocesano Nossa Senhora
Auxiliadora promoveu uma Missa na Catedral, do dia 07 de fevereiro de 2021, às 07h00.
A Missa foi presidida por Dom Félix e
concelebrada pelos formadores (Pe. Vidal,
Pe. Marcus e Pe. Lucas) e pelo coordenador
acadêmico, Pe. José Sebastião, e participada
pelo diácono José Pimenta, por seminaristas
e dezenas de fiéis.

Em Missão

Pe. Bruno está fazendo uma
experiência Missionária
na Amazônia

Pe. Bruno Andrade está fazendo uma verdadeira experiência missionária na Diocese
de Castanhal, no Pará. Ele foi aprender uma
técnica artística e está encantado com outra
arte: a da missão.
Dom Carlos Verzeletti, bispo local, com
quem Pe. Bruno reside, sempre o chama
para ir com ele em retiros e formações pastorais. Aos finais de semana, Pe. Bruno celebra em paróquias mais distantes, com realidades de pobreza.
Pe. Bruno está gostando muito da experiência, pois está redescobrindo o desejo que
o fez querer ser padre e que, durante o processo formativo, deixou meio que de lado. Ir
celebrar com o povo, ter que atravessar o rio
de bote para chegar às comunidades, tudo
o tem encantado muito. Afirma que sua visão de Igreja, de como ser padre, está sendo
moldada, e acredita que para melhor.
Rezemos pelo bom êxito dessa nova
missão que o Pe. Bruno está realizando!

O Suicídio: A análise histórica de um tema
deve ser contextualizada. O objetivo é ver sob a
ótica da época, sem exigir de determinado tempo aquilo para o qual ele não tem instrumentais.
O mesmo acontece com a reflexão de temas
morais pelo Magistério da Igreja. A Igreja Católica segue o movimento histórico-reflexivo do
mundo. Neste sentido, o suicídio é por ela compreendido e interpretado à luz do seu tempo.
Biblicamente, a vida é sempre um valor a
ser preservado. O suicídio é colocado num lugar de suspeita, embora nem o Antigo e nem o
Novo Testamente o proíbam ou condenem. Entretanto, frisam que só Deus pode conceder ou
retirar a vida. As mortes de Abimelec (Jz 9,54);
de Saul (1Sm 31,4); do escudeiro de Saul (1Sm
31,4-6); de Aquitofel (2Sm 17,23); de Zambri
(1Re 16,18); de Razis (2Mc 14,41) e a de Judas
Iscariotes (Mt 27,5) são os únicos casos de suicídio da literatura bíblica.
O suicídio nunca foi totalmente tolerado
em uma cultura. Na Grécia Antiga, o suicídio
costumava ser visto como bom e admirável.
Estoicos e epicureus viam no suicídio uma
solução para situações intoleráveis. Todavia,
Sêneca condenava-o se apenas pelo desejo de
morrer; Platão considerava-o insubordinação
contra a divindade; Aristóteles, um ato vil
contrário ao bem social.
No período patrístico, Santo Agostinho
condenou o suicídio na obra De Civitate Dei,
Livro I, tendo como ponto de partida o Quinto
Mandamento da Lei de Deus: Não matarás!
(Ex 20,13). Este posicionamento fundamental
do cristianismo atravessará os séculos, contudo, num modo de compreensão gradativo.
Ao longo da Idade Média, muita superstição rondou o tema, em função do encontro
do cristianismo com as religiões pagãs. Múltiplas formas de se pensar a morte geravam
múltiplas teorias. No período escolástico, São
Tomás de Aquino afirmou que o suicídio deve
ser condenado por três razões: o suicídio é
contrário à caridade do amor próprio; é uma
ofensa à comunidade da qual se faz parte; é
um pecado contra Deus, que dá a vida.
Na cristandade, o ideal punitivo do suicídio expandiu-se da Igreja para o Estado, sob
modo exemplificação à toda a sociedade.
Dentre as punições, estavam o confisco das
propriedades do suicida, multa por parte da
família e exposição do corpo à execração.
Na Idade Moderna, com o Concílio de Trento, tem-se a ratificação de tal condenação. O Catecismo Romano abrange a todos os homens a
prerrogativa do Quinto Mandamento, que não
tem por teor as palavras “não mates a outrem”,
mas “não mates”. Mesmo com o pensamento
das subjetividades ligadas ao conceito de liberdade e autonomia confiadas à responsabilidade
do homem, advindo com o iluminismo, a Igreja não mudou seu posicionamento, punindo os
suicidas com privação dos rituais fúnebres.
Já no século XX, em 1905, São Pio X, em seu
Catecismo, reafirmará Trento na condenação

e punição do suicida. O Código de Direito
Canônico de 1917, do Papa Bento XV, nega
sepultura eclesiástica, os ritos das exéquias,
Missa por ocasião de aniversário de morte e
outros ofícios fúnebres àqueles que, deliberadamente, se suicidaram.
O suicídio sempre foi tratado em sua dimensão subjetiva. Pune-se, reprova-se ou
aprova-se o suicida. O ato em si, contudo,
em sua dimensão objetiva, só passa a ser um
tema especulado a partir do século XIX com o
desenvolvimento de frentes científicas. O desenvolvimento de ciências sociais e da psiquê
darão a tônica da discussão. Tal movimento é
devedor das pesquisas de Émile Durkheim,
Robert Gaupp e Sigmund Freud, por exemplo. O fenômeno passa a ser visto em seu sentido amplo e não mais estrito; não mais como
um problema moral, mas também psíquico.
A partir destas reflexões, o Concílio Vaticano II inaugura um novo modo de reflexão teológica, passando do método dedutivo para o indutivo, com a Constituição Pastoral Gaudium
et Spes. Nela, o suicídio é condenado como
infame e ofensivo à honra devida ao Criador,
mas abre caminho para a reflexão posterior.
Se antes, partia-se do Quinto Mandamento e
se julgava o suicida, agora parte-se do suicídio,
analisa-o com os instrumentais das ciências, e
ilumina-o com o mesmo Mandamento. Não se
muda o posicionamento a respeito do suicídio,
mas passa-se a ver melhor e mais de perto o
drama existencial do suicida.
O Código de Direito Canônico de 1983 não
cita os suicidas entre aqueles a quem se deve
conceder ou negar ofícios fúnebres e sepultura eclesiástica. O Catecismo da Igreja Católica
de 1992, do Papa João Paulo II, reflete amplamente sobre a questão. Reafirma a inviolabilidade da vida; a honra devida ao Criador; o
amor de si e os vínculos familiares e humanos.
Mas avança na reflexão dos distúrbios psíquicos graves, angústia, medo de provação, sofrimento e tortura como atenuantes da responsabilidade do suicida. E adverte aqueles que
apressadamente condenam à danação eterna
os que se suicidaram, afirmando que não se
deve desesperar da salvação destes, pois Deus
age por caminhos que só Ele conhece. A Igreja ora pelas pessoas que se suicidaram.
O Magistério da Igreja avança em documentos que defendem a vida desde sua concepção ao seu fim natural. Em 2020, a Instrução Samaritanus Bonus reafirma o valor inviolável da vida como base da lei moral natural e fundamento essencial da ordem jurídica.
Permanece, pois, o posicionamento que
condena o suicídio. Contudo, não se exclui,
diminui ou relativiza o drama existencial e a
saúde psíquica de quem chega no extremo do
dano pessoal. A partir da Doutrina Católica,
percebe-se que Deus julga a pessoa em sua
totalidade e dignidade. Não cabe a ninguém
fazer qualquer tipo de julgamento definitivo
sobre as pessoas. É possível condenar o suicídio sem, contudo, condenar o suicida.

Por Eudvanio Dias Soares - Bacharelando em Teologia pelo Instituto Teológico Dom Hermínio Malzone Hugo

Santo do Mês

São Dimas
O Evangelho fala pouco deste Santo.
Nem mesmo o nome os evangelistas fixaram. O que sabemos foi trazido pela tradição que é o nome: Dimas, o Bom Ladrão.
Sem dúvida alguma, se trata de um santo original, único, privilegiado, que mereceu a honra de ser canonizado em vida por
Jesus Cristo, na hora solene de nossa Redenção.
Os outros santos só foram solenemente reconhecidos, no outro milênio,
a partir do ano 999. A Igreja comemorava os mártires e os confessores, mas
sem uma declaração oficial e formal. Enquanto que a de São Dimas quem proclamou foi o próprio Fundador da Igreja.
Dimas foi o operário da última hora, o que
nos fez ver o mistério da graça derradeira.
O mau ladrão resistiu, explodiu em blasfêmias. Rejeitou a graça, visivelmente dada
pelo Redentor. O Bom Ladrão, depois de

vacilar, confessou a própria culpa, reclamou
da injustiça contra Aquele que só fez o bem,
reconheceu-O como Rei e lhe pediu que se
lembrasse dele, quando estivesse no seu
Reino.

Segundo a tradição, Dimas não era judeu, mas egípcio de nascimento. Foi um
bandido muito perigoso da Palestina. E isso
pode ser confirmado pelo suplício da cruz
que mereceu. Essa condenação horrível era
reservada somente aos grandes criminosos
e aos escravos.
O Martirológio Romano diz apenas no
dia 25 de março: “Em Jerusalém, comemoração do Bom Ladrão que na cruz professou a fé em Jesus Cristo”. E no mundo todo
São Dimas passou a ser festejado neste dia.
O Bom Ladrão ou São Dimas foi o primeiro que entrou no céu: “Ainda hoje estarás comigo no Paraíso” (Lc 23, 43). Ele
passou a ser popularmente considerado o
“Padroeiro dos pecadores arrependidos da
hora derradeira, dos agonizantes, da boa
morte”.
Morreu perdoado pelo próprio Cristo e,
por Ele, conduzido ao Paraíso.

Fonte: www.obradoespiritosanto.com

Por Dom Félix

Casa da Palavra

Leitura pessoal, social ou ecológica da Palavra de Deus?
A Palavra de Deus chega aos corações
e, por meio de corações convertidos,
transforma sociedades e resgata o planeta. Ela possui tanto uma dimensão pessoal
quanto uma dimensão socioambiental, que
estão interligadas. Isso não nos permite reter apenas uma das dimensões, rejeitando
as demais. Ao acolher a Palavra de Deus,
buscamos luz para a vida pessoal, mas ela
ilumina todas as áreas do nosso ser: as relações afetivas, familiares, profissionais,
comunitárias, eclesiais, sociais, políticas,
econômicas e ambientais.
A Pontifícia Comissão Bíblica estudou
mais de dez métodos e abordagens usados
para a interpretação da Bíblia. Vários deles
são muito úteis e ofereceram grandes contribuições aos estudos bíblicos nas últimas
décadas. Outros se revelaram parciais, negando a riqueza do outro olhar. Esse é o
grande perigo: há pessoas que só conseguem fazer uma leitura pessoal, subjetiva
e intimista da Bíblia. Outras só conseguem
acolher elementos religiosos e pietistas.
Algumas só conseguem encontrar, nas
passagens bíblicas, política, economia ou
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ecologia. Esse reducionismo pode nascer,
por causa dos desafios que pessoas e comunidades estejam vivenciando, do desconhecimento teológico, das estruturas humanas
e psicoemocionais das pessoas envolvidas
ou da formação recebida por quem conduz
a leitura e a interpretação.
O problema não está numa ou noutra
perspectiva, mas na absolutização de um
olhar e na negação dos outros. A Palavra de
Deus não pode ser manipulada, manobrada
a serviço das nossas pré-compreensões; o
texto bíblico não pode ser forçado a dizer
o que queremos que ele diga. É preciso
preservar a força sempre nova e a surpresa
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do Deus que se revela. A Palavra de Deus
ilumina todas as dimensões da vida. Não se
pode ir à Palavra de Deus para se encontrar
nela aquilo que já se procura.
Pode ocorrer que, em determinados
momentos da vida pessoal ou comunitária,
uma dimensão apareça com maior força.
Isso é normal na existência humana, que
tende a olhar para o que mais alegra ou
angustia. Não pode, entretanto, acontecer
de se considerar absoluto ou permanente o
destaque que se venha a dar a uma dimensão. Na Bíblia, há um equilíbrio entre Deus
e o ser humano, o pessoal e o comunitário,
o humano e o cósmico, a interioridade e a
expressão, a espiritualidade e o compromisso social. Talvez nos sirva o exemplo
de algumas duplas bíblicas, como Moisés
e Josué, no episódio da guerra contra os
amalecitas, Marta e Maria, no acolhimento de Jesus em sua casa, Pedro e João, na
corrida ao túmulo. Eles nos ajudam a fazer
essa síntese. (Fonte: CNBB)
11º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”.
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