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À 
Diocese de Governador Valadares 
Saúde e Paz! 

 
“Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos 

como primícias dos que morreram.” 
(1 Cor 15,20) 

 
É com firme fé na Ressurreição, que nos solidarizamos com a Diocese de Governador 

Valadares, pelo Falecimento do Reverendíssimo Padre Nelito Nonato Dornela, que teve sua vida 
terrena ceifada pela Covid-19, na noite de ontem, 03 de fevereiro, memória de São Brás, Bispo e 
Mártir que é exemplo de fidelidade à Mensagem Salvífica do Evangelho e Docilidade à Ação do 
Espírito Santo. 

 
Padre Nelito, com sua incansável disponibilidade, além de suas atividades na Igreja 

Particular o qual estava incardinado, assessorou várias atividades em âmbito Nacional e Regional 
da CNBB, e de modo muito carinhoso e zeloso, características que lhe eram próprias, por várias 
vezes colaborou com a Ação Evangelizadora em nossa Diocese de Uberlândia, de modo especial 
como Professor da Escola de Teologia São Marcos. 

 
Muito marcante no exercício do seu Ministério, foram as Atividades Socioambientais por 

ele realizadas, sempre preocupado com a Justiça, a Caridade e o Bem Comum, sensível às 
necessidades dos pobres, excluídos e deixados à margem da Sociedade, realizou o mandato que 
recebeu do Cristo Jesus: “sede minhas Testemunhas” (cf. At 1,8). 

 
Aos Familiares, Amigos, Paroquianos, Irmãos de Presbitério, seu Bispo Diocesano, Dom 

Antônio Carlos Felix, e toda porção do Povo de Deus que está nesta Diocese, fica a alegre 
esperança de que Padre Nelito já repousa nos braços do Eterno Pai, contemplando a visão 
Beatifica de Deus, face a face nos céus. 

 
E que o Bom Deus, Autor da Vida, derrame sobre todos o Óleo Santo que cura a ferida da 

tristeza e da saudade, neste momento de Luto, pois solícitos na Caridade, um dia todos 
participaremos das Alegrias Eternas, nas Moradas Celestes. 

 
Que Deus dê o conforto, e que Deus abençoe! 
 
Dado e passado na Cidade Episcopal de Uberlândia/MG, aos quatro de fevereiro, Ano da 

Graça do Senhor, de dois mil e vinte e um, no Ano de São José. 
 

Fraternalmente, em Cristo Ressurreição e Vida. 
 

Diocese de Uberlândia, com seu Bispo Diocesano, Presbíteros, Diáconos, Consagrados e 
Consagradas, e todo o Povo de Deus. 


