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Especial

Solene Vigília Pascal na Catedral de Valadares

Pastoral Familiar

A Pastoral Familiar promove mais
um Encontro on-line de Noivos

No dia 03 de abril de 2021, Sábado Santo, às 18h00, na Catedral de Santo Antônio,
em Governador Valadares, sem a presença
física dos fiéis, com transmissão pela Rádio Mundo Melhor e pelas mídias sociais,
Dom Félix presidiu Solene Vigília Pascal,
que foi concelebrada por Pe. Luiz Márcio,

Pe. Francisco Vidal e Pe. Tiago Moisés e
participada por Diác. José Pimenta e Diác.
Wagner, por seminaristas, acólitos e ministros.
Na Homilia, Dom Félix explicou o significado e o alcance da Ressurreição de
Jesus Cristo para toda a humanidade.

CENAVI celebra 10 Anos de História
na Diocese de Governador Valadares

No dia 11 de abril de 2021, às 07h00, na
Catedral de Santo Antônio, foi celebrada a
Missa em Ação de Graças pelos 10 anos
de atuação do CENAVI (Centro de Acolhimento à Vida) em nossa Diocese.
A Missa foi presidida por Pe. Vidal, assessor espiritual do CENAVI, e contou com

um número reduzido dos agentes, em função da pandemia, porém foi transmitida pelo
Youtube da Catedral.
Queremos louvar e agradecer a Deus
por nos manter firmes e atuantes na nossa
missão de promover e ensinar o autêntico
Método de Ovulação Billings (MOB).

Aconteceu nos domingos, dia 21 de março
e 11 de abril o 2º Encontrão on-line e com os
noivos que estão em preparação para a vida
matrimonial neste ano de 2021. O Setor Pré
-Matrimônio da Pastoral Familiar realizou de
forma remota, em atenção aos casais de noivos
que trabalham e estudam durante a semana.
No dia 21 de março aconteceu a palestra
sobre o “Planejamento Natural da Família e
Noções do Método de Ovulação Billings”,
com o casal Ayane e Jonas, do CENAVI, e em
seguida tivemos a palestra “Sacramento, Rito
do Matrimônio e Direito Canônico”, com o
casal Moacir e Márcia.
No dia 11 de abril nos reencontramos
novamente on-line com os 40 casais de noivos com a palestra “Sexualidade Humana e
Harmonia Sexual no Casamento”, conduzida
pelo casal Vinícius e Kamyla.
Por Gilberto e Sílvia - Setor Pré-Matrimonial - Pastoral Familiar

Relacionamento
Conjugal e Familiar

Missa da Unidade na Catedral de Valadares

Neste ano de 2021, por conta da pandemia,
Dom Félix presidiu a Missa da Unidade na Catedral de Santo Antônio em Governador Valadares no dia 21 de abril, às 09h00, com a presença
apenas do clero e alguns leigos: 45 presbíteros,
19 diáconos, 20 seminaristas, 21 candidatos ao
diaconato permanente, ministros e coral.

Após a Homilia, os padres fizeram a Renovação das Promessas Sacerdotais, a seguir, o
Bispo oficiou a Bênção dos Óleos do Batismo e dos Enfermos e a Consagração do Óleo
do Crisma. No final, Pe. Wladmir, Representante dos Presbíteros, deixou uma Mensagem ao Clero.

No dia 23 de abril de 2021, às 19h30, aconteceu uma videoconferência promovida pela
Pastoral Familiar de Governador Valadares
com o tema “Relacionamento Conjugal e Familiar”, abordado pelo casal Antônio e Ana
Lúcia, da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Tivemos a presença do Pe. Eduardo Vasconcelos e de Dom Félix, nosso Bispo diocesano.
Por Zezé e Ruth - Casal Coordenador da Pastoral Familiar
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Opinião

A intrínseca relação entre religião e ética
A experiência da fé religiosa acompanha o ser humano desde o princípio da sua
existência. A Antropologia ainda não identificou um grupo humano que não tenha
vivido algum tipo de experiência com um
Transcendente, mesmo que este Transcendente mostre-se suficientemente imanente.
De maneira quase absoluta as religiões se
propõem a contribuir para a humanização
da pessoa. Humanização que permita ao
crente alcançar um nível de existência no
qual ele se torna muito melhor do que, a
princípio, pensa ser.
Um elemento fundamental presente em
quase todas as religiões é o princípio ético; esteja este claramente expresso num
livro ou código que as normatize ou implícito, sendo transmitido de uma geração para
a outra através da vivência de determinado
grupo.
No judeu-cristianismo a base do princípio ético a ser respeitado está claramente
expressa nas Dez Palavras pronunciadas
por Deus na teofania do Sinai; posteriormente decodificada nos vários códigos legais do Pentateuco e chegada à sua explicitação máxima na vida de Jesus de Nazaré.

Vivemos num país onde a maior parte da
população afirma-se cristã. Haveríamos de
supor com isso que as bases dessa fé professada constituíssem também as bases do
agir cotidiano. Que o modus vivendi do cristão brasileiro se pautasse pela honestidade,
retidão do caráter, empatia e capacidade de
pensar menos no individual e mais no bem
da coletividade.
Se há muito percebíamos a discrepância
entre a fé confessada e os valores dessa fé
sendo negligenciados, a pandemia do novo
coronavírus evidenciou escancaradamente
esta contradição. O que temos acompanhado pelos noticiários é a triste realidade de
pessoas que, mesmo num contexto de ameaça a todos pelo vírus mortal, aproveitam a
situação para superfaturar os preços de produtos essenciais à sobrevivência, desviam
verbas destinadas a salvar pessoas, roubam
cilindros de oxigênio daqueles que morrem
asfixiados, montam esquemas clandestinos
de vacinação para que os poucos que podem
pagar sejam privilegiadamente imunizados,
em detrimento da maioria; representantes
das várias esferas dos governos -- municipal,
estadual e federal – furando a fila de priori-

dades do calendário vacinal, etc.. Do cidadão
comum aos representantes legais, muita
gente imersa no fosso da desonestidade e do
apego ao poder e ao dinheiro.
E depois dessa longa lista, diante da
recomendação/proibição de que os cultos
nos templos sejam suspensos até segunda
ordem, vemos a divisão de opiniões, que
arrisca atingir o nível do conflito, entre os
que são pró e contra a presença de fiéis nas
celebrações litúrgicas.
Creio que a pergunta fundamental não
seja onde devemos celebrar, mas quanto
do que celebramos está de fato orientando
nossa vida. Quanto do que celebramos normatiza nossa existência para que conduzamos nossa vida nos moldes da exigência do
Evangelho de Jesus Cristo, em se tratando
dos cristãos.
Até que ponto o mistério celebrado torna-se mistério experimentado, mistério encarnado no dia a dia?
Sem ética, sem uma vida configurada à
vida de Jesus Cristo, a profissão de fé de um
cristão torna-se o perigo de sua condenação.
Pensemos nisso!
Por Virlene Mendes - Profª. de Teologia

Pastoral Familiar

Missa de Envio

Seminaristas recebem formação sobre a Pastoral Familiar
Durante o mês de abril de 2021, os estudantes do 3º Ano de Teologia do Instituto
Teológico Dom Hermínio Malzone Hugo,
dentro da dinâmica da disciplina de Teologia
Moral, Moral da Família e da Sexualidade, tiveram uma formação específica sobre
a Pastoral Familiar. No dia 12, Gilberto e
Sílvia apresentaram a “Pastoral Familiar na
Igreja: fundamentação bíblica, histórico de
desenvolvimento, organização e estruturação em todos os níveis: nacional, regional,
o Magistério da Igreja”. Para os alunos foi
uma experiência enriquecedora conhecer
um método contraceptivo natural, com técnica moderna e científica para regular a fertilidade, e que é moralmente aprovado pela
Igreja. No dia 25, Prof. Luciano Souto, Dr.
em Direito Matrimonial, falou sobre o “Divórcio na Legislação Brasileira”.
diocesano e paroquial”. No dia 19, Conceição e Euflásio apresentaram os “Aspectos
Históricos do Método de Ovulação Billings”
(MOB), método científico iniciado na década de 1950 e assumido pela Igreja; Otiliana
e André deram seu testemunho de usuários
do MOB no planejamento e vivência da paternidade/maternidade responsável em sua
família; e Ayane apresentou a “Teoria e o
Caráter Científico do MOB em diálogo com

Por Eudvanio Dias

Missa de Envio de novos membros
para a Comunidade de Vida Ágape

No dia 18 de abril de 2021, Frei Antônio
Caixeta celebrou na Comunidade Missionária Ágape a Missa com a Bênção de Envio dos novos integrantes da Comunidade
de Vida, os quais farão experiência por um
ano. São eles: Marlon, de 24 anos; e Breno,
de 22 anos. Participaram da Missa, além
dos membros da Comunidade, alguns familiares deles.
Foi um momento muito especial para a
Comunidade Ágape que ficou muito feliz
com a entrega de vida deles, na certeza de
que, com maior disponibilidade deles, conseguirá expandir seus trabalhos de evangelização e de organização interna da Comunidade. Com certeza, eles vão ajudar a
despertar mais vocações.
Por Vinícius Magno
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Agenda* do

Bispo

01, sábado
17h00: Crisma em São Geraldo do Baixio.
02, domingo
07h00: Missa na Catedral.
19h30: Missa na Paróquia da Ilha.
04, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
05, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
09h30: Live sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (CNBB).
06, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h00: Reunião do Conselho Econômico na Cúria.
10h00: Reunião do Conselho de Formação na Cúria.
07, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio na Cúria.
08, sábado
16h00: Reunião on-line da Pastoral Vocacional.
09, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Crisma na Paróquia do Trevo.
11h00: Crisma no Chonin de Baixo.
11, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
12, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
13, quinta
06h30: Missa na Catedral.
14, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
15, sábado
10h00: Crisma na Paróquia Santa Ana em Resplendor.
16, domingo
07h00: Missa da Ascensão do Senhor na Catedral.
10h00: Crisma na Paróquia de Coroaci.
18, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
19, quarta
06h30: Missa de São José na Casa do Propedêutico.
19h30: Formação on-line com o tema “Motivação sobre
Matrimônio” para Casais Acolhedores.
20, quinta
06h30: Missa na Catedral.
21, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
22, sábado
08h00: Crisma na Paróquia de Itanhomi.
10h00: Crisma na Paróquia de Itanhomi.
19h30: Crisma na Paróquia Santa Helena.
23, domingo
07h00: Missa de Pentecostes na Catedral.
08h00: Encontro Vocacional para Rapazes no Centrel.
24, segunda
06h30: Missa de Nossa Senhora Auxiliadora na Catedral.
25, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
26, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
09h00: Reunião do Clero no Centrel.
13h00: Reunião do Conselho Presbiteral no Centrel.
27, quinta
06h30: Missa na Catedral.
28, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
29, sábado
08h30: Reunião virtual do CDP.
30, domingo
07h00: Missa da Santíssima Trindade na Catedral.
09h00: Palestra de Formação na Comunidade Ágape.

Bispo Diocesano, Dom Félix

Família: Dom e Compromisso - 4ª Parte
À luz da teologia da doação, São João Paulo II refletiu sobre a linguagem do corpo e
sobre o conjunto da sua expressividade e significação do dom pessoal da pessoa humana.
Ele disse: “Como ministros de um sacramento, que constitui-se através do consentimento
e aperfeiçoa-se através da união conjugal, o
homem e a mulher são chamados a exprimir
esta misteriosa linguagem dos corpos em
toda a verdade que lhe é própria. Através de
gestos e reações, de todo o dinamismo, reciprocamente condicionado da tensão e do prazer, aonde a direta fonte é o corpo na sua masculinidade e feminilidade, o corpo na sua ação
e interação e, através deste, a pessoa “fala”.
E, exatamente no nível desta “linguagem
do corpo”, que é algo além da reação sexual,
e que como autêntica linguagem das pessoas
é colocada abaixo da exigência da verdade,
isto é, normas objetivas; o homem e a mulher
exprimem-se reciprocamente de forma mais
completa e profunda enquanto lhes é consentido pela mesma dimensão somática da
masculinidade e feminilidade: “o homem e a
mulher exprimem a si mesmos na medida de
toda verdade de suas pessoas”. Esta relação
e dimensão pessoal, assim expressa, “numa
só carne”, é relação com o próprio Deus, enquanto o casal, como tal, é imagem de Deus.
“Podemos deduzir que o homem se fez à ima-

gem e semelhança de Deus, não só através
da própria humanidade, mas igualmente através da comunhão das pessoas”.
É esta verdade que enaltece e dignifica o
que deveria ser transmitido no conteúdo de
tal nome, na educação sexual, que mostra a
grandeza da sexualidade, na sua dimensão
pessoal, como uma linguagem de amor: doação-aceitação-compromisso, que não fecha as
pessoas em si mesmas, ou num ciclo fechado
de prazer, sem abertura, mas que se dirige a
Deus e adquire novas dimensões de eternidade, ou seja, que não se limita a atos fugazes
que o tempo cancela ou desgasta, mas que se
eleva até a própria fonte do amor.
Como esta expressão com uma linguagem
humana, pessoal, de totalidade, não faz marcar
a existência num significativo profundo compromisso? De modo algum; até depois da morte de um dos cônjuges, permanece algo desta
relação. Não discutimos aqui sobre o direito
que tem o viúvo ou a viúva de se casar de novo.
Contudo, levando em consideração certas orações bem significativas da liturgia oriental, em
caso de novas núpcias, naquelas que não têm
exatamente palavras de elogios, mas quase de
permissão, tolerância, parece-me que se abre
uma pista de explicação pelo tipo de relação
assumida e que não é exatamente indiferente
para a pessoa que se é inundada do dom.

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

Vocação

Despedida

Seminário de Valadares
realiza Encontro Vocacional

Padre Luzimar é mais uma
vítima da covid-19

No dia 24 de abril de 2021, às 14h00, o
Seminário Diocesano de Valadares realizou
o seu primeiro Encontro Vocacional on-line
com os jovens que se preparam para a admissão ao Propedêutico em 2022.
O encontro foi conduzido por Pe. Vidal,
Pe. Marcus e Pe. Lucas; e consistiu numa
partilha do discernimento vocacional feita
pelos vocacionados: Arthur Lopes (Itanhomi), Bruno Souza (Marilac) Gabriel Luiz
(Catedral), Keviny Ventura (Ituêta), Luidy
Teixeira (Sagrada Família), Pedro Henrique
(Marilac), William Rodrigues (Santa Rita) e
Rafael Moura (Goiabeira).

Com muito pesar o clero e os fiéis de
nossa Diocese receberam a dolorosa notícia da morte do Pe. Luzimar Pereira de
Melo, ocorrida no dia 29 de março de 2021,
às 08h25, no Hospital da Unimed em Governador Valadares, vítima da Covid-19. Seu
corpo foi trasladado para São Geraldo da Piedade-MG, onde foi sepultado no Cemitério
Municipal, logo após breve celebração das
Exéquias.
Suplicamos ao Deus da Vida e de Misericórdia que acolha esse nosso irmão na fé e
no ministério em seu Reino e conceda a todos nós o conforto espiritual que vem da fé
na ressurreição dos mortos.

*Poderão ocorrer alterações.

Novena

Missa na Novena de São José
Operário na Vila Bretas

No dia 25 de abril de 2021, 4º Domingo
da Páscoa, às 19h30, na Igreja Matriz da Vila
Bretas, Dom Félix presidiu Missa na Novena
de São José Operário. A Missa foi concelebrada pelo pároco, Pe. Paulo Fernandes, e teve
a participação do diácono Romilton, dos seminaristas Daniel e Serafim e de um número
expressivo de fiéis.
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Filosofando

A responsabilidade pessoal pela ignorância
Alegria e paz! Espero encontrar você bem!
A palavra ignorância é frequentemente
usada como sinônima de grosseria e impaciência. É comum alguém ser chamado de
ignorante quando age com brutalidade ou
indelicadeza, mas o significado mais adequado para a palavra é outro: ignorância denota
desconhecer, não saber sobre alguma coisa.
A palavra ignorar vem do grego e o prefixo “i” tem a função de negação, logo, “gnose” significa conhecimento e o prefixo indica
não-conhecimento, portanto, ser ignorante é
desconhecer algum assunto, por exemplo.
As perguntas que motivam nossa reflexão
de hoje são a seguintes: Alguém pode ser
responsabilizado ou considerado culpado por
ser ignorante? O ignorante em matéria de política, economia, relações humanas, religião
etc. tem culpa de sua condição? Deve pagar
pela ignorância? A pessoa é responsável por
suas ações ou omissões, mesmo sendo ignorante? Ou está livre de qualquer julgamento
ou responsabilização com base na alegação
de que ignorava – desconhecia – a matéria
em questão?
O enfrentamento dos problemas colocados acima não é fácil; avaliar o impacto que
a ignorância gera na responsabilidade do ig-

norante é tarefa complexa e perigosa. Não dá
para inocentar ou para condenar sem examinar o caso concreto e as condições que envolvem as pessoas diretamente ligadas ao fato
em análise.
Considerando a objetividade que este texto exige, podemos dizer que a responsabilidade do ignorante é proporcional à sua possibilidade real de ter superado a ignorância
e de não estar mais vitimado por ela. Uma
pessoa que tem ou teve condições objetivas
para sair da condição de ignorância e não
saiu; uma pessoa que teve acesso aos meios
capazes para libertar-se da ignorância e não o
fez, é mais responsável por sua condição de
ignorância que uma pessoa que não teve as
mesmas condições para se libertar.
Vamos a dois exemplos: Imagine uma pessoa que tem acesso à internet e às informações produzidas por vários canais de notícias;
sabe que algoritmos definem os conteúdos
(posts, fotos, notícias etc.) que aparecem
nas “timelines” de suas redes sociais; tem
total possibilidade para buscar melhores informações sobre o que está acontecendo na
sociedade e mesmo assim cultua e celebra a
ignorância com relação ao mundo à sua volta, sobretudo admitindo visões unilaterais,

insensatas e não científicas! Esta pessoa é
responsável pela ignorância que cultiva proporcionalmente às reais possibilidades de se
livrar desta ignorância, ou seja: muito responsável!
Para um segundo exemplo, imagine uma
pessoa que tem pouco acesso às informações,
que vive praticamente isolada e sem possibilidades para buscar a superação de suas ignorâncias. Esta pessoa é flagrantemente menos
responsável por sua fatídica condição de ignorância. Menos responsável, não se trata de
isenção total, mas de atenuação!
Talvez você esteja pensando, que a pessoa
imaginada no segundo exemplo é cada vez
menos comum. De fato, é mesmo! Portanto,
você concluirá, por força da lógica, que cada
vez menos podemos isentar as pessoas das
responsabilidades/culpas por ações ou omissões justificadas na ignorância. As pessoas
são tão mais responsáveis pelo que fazem ou
deixam de fazer quanto mais chances tiveram
de deixar a ignorância que poderia justificar
ações equivocadas.
Pergunte-se: Você busca superar suas ignorâncias para não agir equivocadamente ou
se esconde por trás da malfadada desculpa da
ignorância?

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

Semana Santa

Missa na Ceia do Senhor
na Catedral

Solene Ação Litúrgica
na Catedral

Celebração da Via Sacra
na Catedral

No dia 1º de abril de 2021, Quinta-feira
Santa, às 19h00, na Catedral de Valadares,
sem a presença física do povo, mas com
transmissão pela Rádio Mundo Melhor
e pelas mídias sociais da Paróquia, Dom
Félix presidiu a Missa na Ceia do Senhor,
que foi concelebrada por Pe. Luiz Márcio e
Pe. Francisco Vidal, com a participação de
diáconos, seminaristas, ministros, acólitos e
cantores. Na Homilia o Bispo falou sobre o
significado da Instituição da Eucaristia, do
Sacerdócio e do Mandamento Novo do Amor
para o cristão. Para evitar o risco de contágio
com o vírus foram omitidos o Rito do Lava-Pés
e a Trasladação do Santíssimo Sacramento,
conforme recomendação da Santa Sé.

No dia 02 de abril de 2021, Sexta-feira Santa, às 15h00, na Catedral de Valadares, sem a
presença física do povo, mas com transmissão pela Rádio Mundo Melhor e pelas mídias
sociais da Paróquia, Dom Félix presidiu a Solene Ação Litúrgica. A Cerimônia constou de:
Prostração, Liturgia da Palavra, Oração Universal, Adoração de Cristo na Cruz e Rito da
Comunhão. Participaram da Celebração Pe.
Luiz Márcio, Pe. Francisco Vidal, diáconos,
seminaristas, ministros e acólitos. Pe. Vidal
proferiu linda Homilia, inspirada no Cardeal
Frei Raniero Cantalamessa. Em obediência
às recomendações da Santa Sé, o Beijo da
Cruz foi omitido, para evitar o contágio dos
fiéis com o vírus.

No dia 02 de abril de 2021, Sexta-feira Santa, às 18h00, na Catedral de Valadares, Dom
Félix presidiu a Via Sacra, que contou com a
participação de Pe. Luiz Márcio, Pe. Francisco Vidal, diáconos, seminaristas e ministros.
A cerimônia foi transmitida pela Rádio Mundo Melhor e pelas mídias sociais da Paróquia;
os fiéis puderam acompanhar a meditação
dos últimos momentos da vida de Cristo,no
aconchego do lar e da família.
A Via Sacra é uma forma de meditar o
caminho doloroso que Jesus percorreu até a
crucifixão e morte na Cruz. A Igreja nos propõe esta meditação para nos ajudar a rezar e
a mergulhar na doação e na misericórdia de
Jesus que se doou por nós.
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CNBB

Mensagem da 58ª Assembleia Geral da CNBB ao Povo Brasileiro
Movidos pela esperança que brota do
Evangelho, nós, Bispos do Brasil, reunidos, de modo online, na 58ª Assembleia
Geral da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil-CNBB, de 12 a 16 de abril de
2021, neste grave momento, dirigimos nossa mensagem ao povo brasileiro.
Expressamos a nossa oração e a nossa
solidariedade aos enfermos, às famílias que
perderam seus entes queridos e a todos os
que mais sofrem as consequências da Covid-19. Na certeza da Ressurreição, trazemos em nossas preces, particularmente, os
falecidos. Ao mesmo tempo, manifestamos
a nossa profunda gratidão aos profissionais
de saúde e a todas as pessoas que têm doado a sua vida em favor dos doentes, prestado serviços essenciais e contribuído para
enfrentar a pandemia.
O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômica,
ética, social e política, intensificada pela
pandemia, que nos desafia, expondo a desigualdade estrutural enraizada na sociedade
brasileira. Embora todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais devastadoras na vida dos pobres e fragilizados.
Essa realidade de sofrimento deve encontrar eco no coração dos discípulos de
Cristo. Tudo o que promove ou ameaça a
vida diz respeito à nossa missão de cristãos. Sempre que assumimos posicionamentos em questões sociais, econômicas e
políticas, nós o fazemos por exigência do
Evangelho. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência
instaurada.
Louvamos o testemunho de nossas
comunidades na incansável e anônima
busca por amenizar as consequências da
pandemia. Muitos irmãos e irmãs, bispos,
padres, diáconos, religiosos, religiosas,
cristãos leigos e leigas, movidos pelo autêntico espírito cristão, expõem suas vidas
no socorro aos mais vulneráveis. Com o
Papa Francisco, afirmamos que “são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade
com os pobres e os enfermos”. As iniciativas comunitárias de partilha e solidariedade devem ser sempre mais incentivadas. É
Tempo de Cuidar!
Somos pastores e nossa missão é cuidar. Nosso coração sofre com a restrita
participação do Povo de Deus nos templos.
Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós sensatez e responsabilidade. Por
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte – MG
Presidente da CNBB

isso, nesse momento, precisamos continuar a observar as medidas sanitárias que
dizem respeito às celebrações presenciais.
Reconhecemos agradecidos que nossas famílias têm sido espaço privilegiado da vivência da fé e da solidariedade. Elas têm
encontrado nas iniciativas de nossas comunidades, através de subsídios e celebrações online, a possibilidade de vivenciarem
intensamente a Igreja doméstica. Unidos
na oração e no cuidado pela vida, superaremos esse momento.
Na sociedade civil, os três poderes da
República têm, cada um na sua especificidade, a missão de conduzir o Brasil nos ditames da Constituição Federal, que preconiza a saúde como “direito de todos e dever
do Estado”. Isso exige competência e lucidez. São inaceitáveis discursos e atitudes
que negam a realidade da pandemia, desprezam as medidas sanitárias e ameaçam
o Estado Democrático de Direito. É necessária atenção à ciência, incentivar o uso de
máscara, o distanciamento social e garantir
a vacinação para todos, o mais breve possível. O auxílio emergencial, digno e pelo
tempo que for necessário, é imprescindível
para salvar vidas e dinamizar a economia,
com especial atenção aos pobres e desempregados.
É preciso assegurar maiores investimentos em saúde pública e a devida assistência aos enfermos, preservando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde - SUS.
São inadmissíveis as tentativas sistemáticas de desmonte da estrutura de proteção
social no país. Rejeitamos energicamente
qualquer iniciativa que intente desobrigar
os governantes da aplicação do mínimo
constitucional do orçamento na saúde e na
educação.
A educação, fragilizada há anos pela ausência de um eficiente projeto educativo
nacional, sofre ainda mais no contexto da
pandemia, com sérias consequências para
o futuro do país. Além de eficazes políticas
públicas de Estado, é fundamental o enga-

Dom Jaime Spengler, OFM
Arcebispo de Porto Alegre - RS
1º Vice-Presidente

jamento no Pacto Educativo Global, proposto pelo Papa Francisco.
Preocupa-nos também o grave problema das múltiplas formas de violência disseminada na sociedade, favorecida pelo
fácil acesso às armas. A desinformação e
o discurso de ódio, principalmente nas redes sociais, geram uma agressividade sem
limites. Constatamos, com pesar, o uso da
religião como instrumento de disputa política, justificando a violência e gerando confusão entres os fiéis e na sociedade.
Merece atenção constante o cuidado
com a casa comum, submetida à lógica voraz da “exploração e degradação”. É urgente compreender que um bioma preservado
cumpre sua função produtiva de manutenção e geração da vida no planeta, respeitando-se o justo equilíbrio entre produção e
preservação. A desertificação da terra nasce da desertificação do coração humano.
Acreditamos que “a liberdade humana é
capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso,
mais saudável, mais humano, mais social,
mais integral”.
É cada vez mais necessário superar a
desigualdade social no país. Para tanto, devemos promover a melhor política, que não
se submete aos interesses econômicos, e
seja pautada pela fraternidade e pela amizade social, que implica não só a aproximação entre grupos sociais distantes, mas
também a busca de um renovado encontro
com os setores mais pobres e vulneráveis.
Fazemos um forte apelo à unidade da
sociedade civil, Igrejas, entidades, movimentos sociais e todas as pessoas de boa
vontade, em torno do Pacto pela Vida e
pelo Brasil. Assumamos, com renovado
compromisso, iniciativas concretas para a
promoção da solidariedade e da partilha.
A travessia rumo a um novo tempo é desafiadora, contudo, temos a oportunidade
privilegiada de reconstrução da sociedade
brasileira sobre os alicerces da justiça e da
paz, trilhando o caminho da fraternidade e
do diálogo. Como nos animou o Papa Francisco: “o anúncio Pascal é um anúncio que
renova a esperança nos nossos corações:
não podemos dar-nos por vencidos!”
Com a fé em Cristo Ressuscitado, fonte
de nossa esperança, invocamos a benção
de Deus sobre o povo brasileiro, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil. Brasília, 16
de abril de 2021.

Dom Mário Antônio da Silva
Bispo de Roraima - RR
2º Vice-Presidente

Dom Joel Portella Amado
Bispo Auxiliar de São Sebastião
do Rio de Janeiro - RJ
Secretário-Geral da CNBB
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Ressuscitou e subiu aos céus!
No sétimo Domingo da Páscoa, celebramos a Solenidade da Ascensão do Senhor:“Jesus não entrou em um santuário feito por
mãos humanas... e sim no próprio céu, a fim
de comparecer diante da face do Pai a nosso favor.” (Hb 9,24). Quando se encarnou no seio
da Virgem Maria, Jesus trouxe até nós o mistério da divindade. Na Ascensão, Jesus leva
para o Pai Eterno a nossa frágil humanidade,
redimida. Vivemos neste mundo cheio de
coisas que passam, mas precisamos nos ocupar com as coisas eternas, pois pertencemos
ao reino dos céus. Jesus subiu e nos mostrou
um novo modo de sentirmos a sua presença
no meio de nós. A Ascensão não foi uma despedida para seus seguidores, que se dispõem
a testemunhar seu amor e seu Evangelho em
todas as partes do mundo. Ele ascendeu e
nós permanecemos aqui, peregrinando, com
muita fé e esperança, até que cumpramos
o plano que Deus traçou para cada um. Enquanto isso, aguardemos a vinda do Espírito
Santo, força que renova todas as coisas e fortalece nossa caminhada.
A Solenidade de Pentecostes é um convite
para que professemos a nossa fé na presença
do Espírito Santo que está em nosso meio. O
Santo Espírito possibilita a ação evangelizadora, pois transforma medo em bravura, temor
em coragem, desânimo em força, covardia
em ousadia, incerteza em fé. A exemplo dos
discípulos, cada um de nós é chamado hoje a
anunciar a Boa-Nova às pessoas aprisionadas
pela dor e pelo luto, pela depressão e pela ansiedade, pelo pecado e pelo desespero, pela

opressão e pela ganância dos poderosos. O
Espírito Santo é amor, que leva à caridade e à
partilha. Somente o amor a Deus Pai, Filho e
Espírito Santo, e a caridade aos irmãos, serão
capazes de transformar e dar novo sentido a
nossa vida e missão.
Deus é um mistério, porque sua infinita grandeza de criador não cabe em nossa
limitada inteligência de criatura. Ele existe
e faz as coisas acontecerem, independentemente de compreendermos ou não. Não
somos convidados a decifrar o mistério da
Santíssima Trindade, mas somos chamados
a contemplar Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que formam a família
divina de três pessoas divinas, distintas, mas
não separadas, mistério de amor infinito e incondicional. Somos atraídos e estimulados a
nos envolver nesse mistério de fé, para que
possamos viver fraternalmente, partilhando
a vida e colocando-nos a serviço do reino de
justiça, amor e paz. Maria se colocou a serviço do Reino de Deus, sem exigir nada em troca. Quando soube que sua idosa prima Isabel
estava grávida de seis meses, ela se abriu à
necessidade de Isabel e para a casa dela viajou apressadamente. Foi ajudar a prima por
amor a Deus. Quem será que precisa de nossa ajuda hoje: um familiar, colega de trabalho
ou até mesmo um desconhecido? A exemplo
de Maria Santíssima, sejamos sensíveis à dor
do outro e saiamos do comodismo, para que
nossa sensibilidade se transforme em coragem, caridade, serviço, cuidado, amor. Sair e
servir com alegria é colocar a fé em prática!

Fé é a absoluta confiança em Deus. Ele
nunca nos abandona, nem nas maiores adversidades ou provações! Confiemo-nos aos
cuidados do Senhor e acreditemos que, mesmo sem podermos constatar pelos nossos
olhos humanos, acreditemos pela fé nos cuidados do Pai Eterno, que tudo pode realizar.
Ninguém gosta de perder o emprego, nem
de ver um ente querido enfermo. Ninguém
gosta de sentir dor, nem de sepultar pessoas amadas. Ninguém gosta de sentir no estômago o vazio da fome, nem de saber que
pessoas queridas estão afundadas no uso de
álcool e outras drogas. Você não gostaria de
receber a notícia de que seu familiar, cônjuge
ou amigo faleceu em decorrência da infecção
pelo coronavírus e que você não poderá mais
ver, abraçar e se despedir da pessoa amada.
Dias difíceis, em que nem podemos vivenciar
o luto por alguém, sem receber a notícia de
que outra pessoa querida faleceu. Olhemos
para a grandeza de Deus e não para as situações que nos destroem emocionalmente, nos
entristecem e põem nossa fé em dúvida. Não
perca a fé em Deus por causa da dor, do luto,
da enfermidade e de todo mal que existe nesta
vida. Estamos aqui de passagem e nossa meta
é a eternidade feliz. Quem partiu antes de nós
já “combateu o bom combate”. Perseveremos
firmes em nossa peregrinação, por mais cruel
e dura que seja a realidade. Não deixe que
nada, nem ninguém, tire sua fé em Deus e sua
esperança de que esta adversidade pandêmica
vai passar. E vamos superá-la com muita dor,
mas também com muita dignidade e fé, “porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos”.
Por Fabiana de Deus

RCC

Ministros

RCC-GV realiza momentos de oração nos hospitais de Valadares:
Municipal, Bom Samaritano e da Unimed

Missa de Investidura de
Ministros da Sagrada Comunhão

A Renovação Carismática Católica da Diocese de Governador Valadares, juntamente
com membros da Comunidade Católica Família Jovem e Missão Barca, no mês de abril,
realizaram momentos de oração e partilha
da Palavra nos hospitais de Governador Valadares: dia 04, no Hospital Municipal; dia 18,
no Hospital Bom Samaritano; e no dia 25, no
Hospital da Unimed.
O objetivo desses eventos foi rezar pelos
profissionais da área da saúde e levar conforto espiritual tanto para eles quanto para

No dia 24 de abril de 2021, às 18h00,
Dom Félix presidiu Missa na Igreja Matriz
do Jardim do Trevo, que foi concelebrada
pelo pároco, Pe. Vandir, com participação do
diácono José Rodrigues, do seminarista Daniel e dos ministros novos e veteranos.
Após a Homilia, aconteceu o Bispo realizou a Investidura dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão das Comunidades da Paróquia Sagrado Coração de
Jesus.

os enfermos que se encontram internados,
vítimas da Covid-19 e de outras enfermidades.
Os encontros tiveram início às 15h00 com
o Terço da Misericórdia, seguido de Louvor e Oração. “O momento é de agradecer
a Deus pela vida dos profissionais da saúde
que têm trabalhado bravamente durante todo
este tempo de pandemia e rogar a Deus pelos
doentes e acometidos pelo vírus”, ressaltou
José Ferreira Dias, presidente do Conselho
da RCC-GV.
Por Jéssica Scarabelli - Ministério de Comunicação - RCC
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Pe. Francisco Vidal

Legítima Defesa e Honra
Como o próprio nome já diz, a legítima
defesa é uma defesa contra uma agressão
injusta, ou seja, quando uma pessoa sofre tal
agressão e, tendo esgotado toda e qualquer
possibilidade de evitar uma eventual resposta agressiva, se defende do agressor. Dessa forma, valendo-se, moderadamente, dos
meios necessários, repele injusta agressão
contra si próprio, ou quando defende uma
outra pessoa. Para defender a sua vida, o indivíduo utiliza qualquer meio para proteger a
si, ou a outro. A defesa deve ser proporcional
à agressão sofrida.
O Código Deuteronomista, ao tratar da
legítima defesa, coloca-a em paralelo ao homicídio involuntário, expostos pelo “vida por
vida, olho por olho, dente por dente, mão por
mão, pé por pé” (Dt 19, 21b). Ao tratar da legítima defesa, o Código de Direito Canônico a
apresenta como tolerável em caso de risco de
perder a própria vida, apesar de chocar com
o preceito máximo da Igreja do perdão e da
caridade, tolerando-se a morte do agressor
injusto, somente no caso em que ocorra o limite extremo da legítima defesa. Segundo o
Catecismo da Igreja Católica: “a legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma
proibição de matar o inocente, que constitui o
homicídio voluntário. [...] O amor a si mesmo
permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar
seu próprio direito à vida. Quem defende sua
vida não é culpável de homicídio, mesmo se
for obrigado a matar o agressor (2263-2264).
A legítima defesa, por si só, causa grande
dificuldade no nível teórico de argumentação,
pois, num primeiro momento, fere diretamente um dos principais direitos defendidos, não
somente pela Igreja, como também pelas diversas Constituições estatais que é o direito à
vida, entendido como um direito fundamental
da pessoa humana, atingindo um alto nível de
reflexão, seja no plano filosófico, seja no campo teológico-moral. Dessa forma, justificar a
legítima defesa não deve ser entendido como
um direito a atentar contra a vida de outrem
e, sim, como uma exceção, ou seja, um caso
extremo onde a própria vida corre perigo e é
preciso defendê-la. Sendo tal dificuldade extremamente forte, Santo Tomás de Aquino ao
tratar da problemática da legítima defesa se

vale do princípio do duplo efeito, ou seja,
a possibilidade de que um mesmo ato tenha
duas consequências, das quais só uma esteja
na intenção e a outro, fora dele.
Decerto, o cristão é chamado a se identificar com o Cristo e a seguir o seu exemplo. Ele
mesmo nos exorta: “Ouvistes o que foi dito:
Olho por olho e dente por dente. Eu, porém,
vos digo que não resistais ao mal...” (Mt 5,
38-41), fazendo referência à necessária extinção do espírito de ódio e de vingança que os
seus discípulos devem operar dentro de si. “O
cristão é chamado a viver o exemplo de Cristo, que não usa a legítima defesa, o que lhe
era de direito. O ideal do cristão é o proposto
por Cristo. Porém essa máxima não pode ser
imposta por ninguém, mas ser escolhida por
alguns” (Bento VI, 2008, p. 116).
O direito à honra é um tema muito caro
à humanidade e ocupa lugar de destaque
em sua vida. Preocupar-se com o que os outros pensam ou falam a seu respeito e com a
imagem que passam de si mesmo aos outros
perpassa por todas as épocas da sociedade. A
honra funciona como uma força motora que
impulsiona o homem à busca de uma vida que
assuma uma postura ética, que gere respeito,
e uma condicionada alegria de viver da pessoa humana. Um princípio que leve a ter uma
conduta honrada, regada por virtudes, corajosa, e que permita à pessoa gozar de bom
conceito junto à sociedade. A honra não pode
ser algo somente externo, uma moldura, mas
algo que esteja implícito na condição do homem por uma vida reta, pautada nos conceitos evangélicos, na busca de se assemelhar
com o seu Deus.
O Catecismo da Igreja, ao tratar do oitavo
mandamento da Lei de Deus – “não apresentarás um falso testemunho contra teu próximo”
(Ex 20,16) – conclama que todo o povo seja testemunha viva de seu Deus, em atos e palavras,
proibindo falsear a verdade, querendo que
apareça acima de tudo a verdade, e sobretudo
uma vida de retidão moral, fazendo com que
sejam vividos os mandamentos de Deus que
garantem a Aliança (CIC 2464). Dessa forma, o
Catecismo diz que “todos gozam de um direito
natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito” (CIC 2479), ressaltando
a dignidade que é própria do humano.

O Código de Direito Canônico, ao tratar
do direito à boa fama como um “direito” e um
“dever” natural de todo ser humano, afirma
que “a ninguém é lícito lesar ilegitimamente a
boa fama de que alguém goza” (c. 220).
Ao se tratar da honra não se pode esquecer da honestidade e da humildade. A honestidade se encontra em fazer sempre o que é
certo, não somente à luz do dia para que os
outros vejam, mas sobretudo naquilo que é
feito de forma gratuita, sem pretensões, seja o
momento que for, independente de quem está
vendo ou se não tem ninguém vendo. Está
para além, está no fato de se obedecer a voz
da consciência, onde Deus fala de coração a
coração com o ser humano e, somente assim,
está participando da natureza de Deus que é
ser bom, fazendo aquilo que é bom, honesto
e justo aos seus olhos e aos olhos da humanidade. Honrar a Deus pelo o que Ele é em si
mesmo e reconhecer as próprias limitações é
virtude daquele que é humilde; e, ao reconhecer essa verdade diante da grandeza de Deus,
é digno de honra. Humildade não é sinal de
derrota, de tristeza, mas sim sinal de alegria,
pois o próprio Deus irá exaltar os humildes
(Lc 1, 52ss).
Decerto, o homem ao ser criado à imagem
e semelhança de Deus, entre todos os seres
criados, pelo poder do próprio Criador pode
realizar suas ações de modo consciente, uma
vez que é formado de corpo, alma e espírito.
Ele pode, com isso, elevar a Deus louvores e
preces e buscar seguir seu exemplo divino
fazendo boas obras. O homem torna-se participante do plano de Deus, sendo chamado a
uma vida santa, para gozar da honra devida a
seu Criador por causa da centelha divina que
se encontra em seu íntimo.
A calúnia, a injúria, a murmuração, a fofoca são atitudes que ferem o direito que todos
têm à boa fama. Esse mal pode atingir a todos,
não sendo exclusivo a alguns poucos, e se fazendo presente em todos os lugares. Assim,
ao afirmar que a ninguém é lícito lesar, ilegitimamente, a boa fama que alguém possui, a
Igreja deseja que todos – bispos, padres, diáconos, féis leigos e a todos os homens, independentemente de sua opção religiosa – respeito à boa fama de todos.

Por Serafim Vinícius - Seminarista no Instituto Teológico Dom Hermínio Malzone Hugo - Etapa da configuração

Aniversariantes

Parabéns,
aniversariantes!

Diác. Marcelo Almeida		
Pe. Vicente Salviano da Silva
Pe. Matosinho Souza Oliveira
Pe. Luiz Márcio Quintão		

01/05
05/05
24/05
25/05

Pe. Francisco Vidal		
Dom Antônio Carlos Félix
Pe. Flávio Lúcio Lima		
Pe. Schneider da Silva		
Pe. José Balbino (Zezinho)

01/05
04/05
17/05
17/05
20/05

Santo do Mês

Nossa Senhora de Fátima
No dia 5 de maio de 1917, o mundo ainda
vivia os horrores da Primeira Guerra Mundial. Então, o papa Bento XV convidou todos
os católicos a se unirem em uma corrente de
orações para obter a paz mundial com a intercessão da Virgem Maria. Oito dias depois
ela respondeu à humanidade através das aparições em Fátima, Portugal.
Foram três humildes pastores, filhos de famílias pobres, simples e profundamente católicas, os mensageiros escolhidos por Nossa Senhora. Lúcia, a mais velha, tinha dez anos, e os
primos, Francisco e Jacinta, nove e sete anos,
respectivamente. Os três eram analfabetos.
Contam as crianças que brincavam enquanto as ovelhas pastavam. Ao meio-dia, rezaram o terço, mas rezaram à moda deles, de
forma rápida, para poder voltar a brincar. Em
vez de recitar as orações completas, apenas
diziam o nome delas: “Ave-Maria, Santa-Maria”. Ao voltar para as brincadeiras, depararam com a Virgem Maria pairando acima de
uma árvore não muito alta.
Assustados, Jacinta e Francisco apenas ouvem Nossa Senhora conversando com Lúcia.
Ela pede que os pequenos rezem o terço inteiro e que venham àquele mesmo local todo
dia 13 de cada mês, desaparecendo em seguida. O encontro acontece pelos sete meses
seguintes.
As crianças mudam radicalmente. Passam
a rezar e a fazer sacrifícios diários. Relatam

aos pais e autoridades religiosas o que se
passou. Logo, uma multidão começa a acompanhar o encontro das crianças com Nossa
Senhora.
As mensagens trazidas por ela pediam ao
povo orações, penitências, conversão e fé. A
pressão das autoridades sobre os meninos
era intensa, pois somente eles viam a Virgem
Maria e depois contavam as mensagens recebidas, até mesmo previsões para o futuro,
as quais foram reveladas nos anos seguintes
e, a última, o chamado “terceiro segredo de
Fátima”.
Na época, muitos duvidavam das visões
das crianças. As aparições só começaram a
ser reconhecidas oficialmente pela Igreja
na última delas, em 13 de outubro, quando
sinais extraordinários e impressionantes foram vistos por todos no céu, principalmente
no disco solar. Poucos anos depois, os irmãos

Francisco e Jacinta morreram. A mais velha
tornou-se religiosa de clausura, tomando o
nome de Lúcia de Jesus, e permaneceu sem
contato com o mundo por muitos anos.
O local das aparições de Maria foi transformado num santuário para Nossa Senhora
de Fátima. Em 1946, na presença do cardeal
representante da Santa Sé e entre uma multidão de católicos, houve a coroação da estátua
da Santíssima Virgem de Fátima. Em 13 de
maio de 1967, por ocasião do aniversário dos
cinquenta anos das aparições de Fátima, o
papa Paulo VI foi ao santuário para celebrar a
santa missa a mais de um milhão de peregrinos que o aguardavam, entre eles irmã Lúcia
de Jesus, a pastora sobrevivente, que viu e
conversou com Maria, a Mãe de Deus.
Esta mensagem de Fátima foi um apelo à
conversão, alertando a humanidade para não
travar a luta entre o bem e o mal deixando
Deus de lado, pois não conseguirá chegar
à felicidade, pois, ao contrário, acabará destruindo-se a si mesma.
Na sua solicitude materna, a Santíssima
Virgem foi a Fátima pedir aos homens para
não ofender mais a Deus Nosso Pai, que já
está muito ofendido. Foi a dor de mãe que
a fez falar, pois o que estava em jogo era a
sorte de seus filhos. Por isso ela sempre dizia
aos pastorzinhos: “Rezai, rezai muito e fazei
sacrifícios pelos pecadores, pois vão muitas
almas para o inferno por não haver quem se
sacrifique e peça por elas”.

Fonte: www.obradoespiritosanto.com

Por Dom Félix

Casa da Palavra

É preciso vencer a indiferença ao sofrimento humano
A indiferença em relação aos pobres e
sofredores é uma realidade no mundo atual.
Mas ela se torna ainda mais delicada quando vivenciada por pessoas que conhecem a
Palavra de Deus, como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Eles não
permitiram, entretanto, que a Palavra de
Deus gerasse compaixão. Fenômeno bastante sintomático tem sido o desinteresse
pelo Ensino Social da Igreja, a desconfiança
irônica diante da caridade dos outros e o desequilíbrio de energia despendida entre os
pilares da Liturgia, da Palavra e da Caridade.
Esse é um risco grande para as pessoas de
fé: desejarem olhar apenas para Jesus, sem
perceberem que Jesus está olhando para todos, em especial para quem sofre. Jesus nos
vê no meio da multidão, como nos dizem
tantos episódios dos Evangelhos, especialmente a cura da mulher com hemorragia e a
conversão de Zaqueu.

Diretor responsável:
Dom Antônio Carlos Félix
Bispo Diocesano de
Governador Valadares/MG

A mesma preocupação deve ocorrer em
relação à violência. Sabemos que existem, na
Bíblia, inúmeros textos com linguagem violenta. Há textos sobre guerras, lutas e morte.
Existem até mesmo trechos que atribuem a
Deus atitudes de violência e extermínio. Em
sua revelação, Deus amorosamente escolheu se manifestar respeitando a liberdade
humana, mas sempre apontou para Cristo, o
“príncipe da paz” e “rosto da misericórdia do
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Pai”. Quando, portanto, equiparam-se textos
mais antigos e de linguagem violenta com a
pregação de Jesus, corre-se o forte risco de
se justificar a violência em nome de Deus.
Bento XVI nos dá um critério para se ler as
“páginas obscuras da Bíblia”: deve-se ler “o
texto no seu contexto histórico-literário e em
perspectiva cristã”.
A Palavra de Deus nos mostra que, algumas vezes, até mesmo os que seguem Jesus
acabam se tornando indiferentes ao clamor
dos pobres, doentes e pecadores, tentando
distanciar Jesus dos pequenos. Jesus, ao contrário, se volta para quem sofre. Se amamos
a Jesus, esse amor deve se transformar em
seguimento e compaixão, fazendo surgir em
nós “os mesmos sentimentos que havia em
Cristo Jesus”, pois a Palavra de Deus deve
gerar atitudes de empatia, paz e misericórdia.
13º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”.
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