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Especial

Instituto Teológico promove Seminários Temáticos

Dom Félix comemora 18 Anos de Ordenação Episcopal

O Instituto Teológico “Dom Hermínio 
Malzone Hugo” promoveu, nas segun-
das-feiras do mês de maio, uma série de 
seminários temáticos dentro da disciplina 
de Teologia Moral, “Moral da Família e da 
Sexualidade”, sob a orientação do Prof. Pe. 
Francisco Vidal. 

No dia 03, Eudvanio Dias abordou o 
tema “Ideologia de Gênero”. No dia 10, 
Douglas Xavier abordou o tema “Educação 
Sexual”. No dia 17, Serafim Lima abordou o 

tema “Igualdade de direitos entre homens 
e mulheres”. No dia 17, Romério de Souza 
abordou o tema “Matrimônio, Divórcio e 
Consciência”. Tais temas foram apresen-
tados a partir de sólida e profunda funda-
mentação bíblica, teológica e histórica.

Participaram dos Seminários: Dom Fé-
lix, padres, seminaristas e agentes da pas-
toral familiar, além de internautas, com a 
transmissão online na página da Diocese 
de Governador Valadares no Facebook.

No dia 04 de maio de 2021, Dom An-
tônio Carlos Félix, Bispo de Governador 
Valadares, completou 18 anos de sua Or-
denação Episcopal, cuj a data foi comemo-
rada com uma Missa na Catedral de Santo 

Antônio, às 06h30, presidida por ele e con-
celebrada por Pe. Francisco Vidal, com a 
participação dos seminaristas da Teolo-
gia, Etapa da Configuração, e de dezenas 
de fiéis.

Padroeira Seminário

Seminário de Valadares
celebra Festa da Padroeira

Nossa Senhora Auxiliadora é a Padroei-
ra do Seminário Diocesano de Governador 
Valadares. A Santa Virgem Maria, Mãe da 
Igreja, é o Auxílio dos Cristãos, pois vive 
em profunda união de vontade com Seu Fi-
lho Jesus e intercede constantemente junto 
d’Ele em nosso favor.

Neste tempo de pandemia, a Festa de 
Nossa Senhora Auxiliadora foi celebrada 
de forma discreta, em 24 de maio de 2021, 
às 18h00, com Missa na Catedral, presidida 
por Dom Félix e concelebrada por 8 padres,   
com a participação dos seminaristas das três 
casas de formação, de agentes vocacionais e 
de um número expressivo de fiéis.

Reunião do Clero

Clero de Valadares
se reúne no Centrel

No dia 26 de maio de 2021, das 09 às 13 ho-
ras, aconteceu a Reunião do Clero da Diocese 
de Valadares, no Centrel para estudar a ação 
pastoral na dinâmica do novo normal nas pers-
pectivas eclesiológica, midiática e pastoral. Pe. 
Gustavo fez a exposição do tema. Após o cafe-
zinho, os padres foram divididos em seis gru-
pos para responderem cinco perguntas, cujas 
respostas foram partilhadas em plenário. Para 
concluir, fazendo uso da palavra, Dom Félix 
deu umas orientações pontuais e fez alguns 
comunicados do interesse de todos. 
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Opinião

Viver a fé em temporadas ciclônicas

SAV

Reunião do Serviço de
Animação Vocacional no Centrel

Pensar é, entre uma infinidade de opera-
ções mentais, desvelar, interpretar e cons-
truir o mundo em imagens, não as dos pixels 
eletrônicos do universo asfixiante das telas 
que nos engolem, em prejuízo da palavra, e 
tampouco, as da sociedade de consumo que 
nos devoram pelo desejo. Mundo das ima-
gens e marcas, segundo Gilles Lipovetisky, 
“Quem quiser dizer o que foram o século XX 
e o princípio do XXI deverá necessariamente 
dizer Coca, Levi’s, Vuitton, Apple, Sony, Nike, 
Dior, Rolex...”. Refiro-me, no entanto, à outra 
imagética, aquela oriunda da nossa capacida-
de ficcional de criar e de estabelecer planos 
inexistentes com conceitos – “planômeno”, 
para Deleuze e Guattari -, metáforas e símbo-
los. O sociólogo polonês, Zygmunt Baumann, 
foi artífice nesse ofício. Liquidez, sua metá-
fora catalizadora, remete à fluidez. Com ela 
traduziu a característica principal do mundo 
moderno, a capacidade de adaptar-se às mais 
diversas situações, tal como o líquido acomo-
da-se em qualquer recipiente. Outras tantas 
imagens foram cunhadas por Baumann na 
compreensão da cultura contemporânea. 
Particularmente, gosto muito dessa: “Bem-
vindos à temporada dos ciclones/furacões!”.

A metáfora do ciclone/furacão denota 
como poucas os desafios da cultura, da reli-
gião e da fé no tempo da “crise epocal”. Isso 
porque a força ciclônica da mudança lança 
tudo para cima, desenraizando os funda-
mentos mais estáveis. Esboroamento total, 
de modo que pouco ou nada sobra. Passada 
a tormenta, o momento de rearranjamento 
consiste em ver o que sobrou, calcular os 
prejuízos e começar a pôr as coisas no lugar, 
tragicamente, à espera de novos ciclones, 
talvez mais potentes e destrutivos. Se trocar-
mos furacões por epidemias e pandemias, a 
sensação é semelhante: “Bem-vindos ao sé-
culo XXI!”, que para muitos – principalmente 

os historiadores - agora se iniciou de fato. A 
consciência da incerteza, contributo dos tem-
pos modernos – a maior certeza do conheci-
mento no século XX foi a da indestrutibilidade 
das incertezas -, aguçou-se ainda mais com a 
pandemia do novo coronavírus “SARS–CoV–
2” e de outros vírus possíveis. Deixou de ser 
propriedade da classe dos intelectuais e foi 
patenteada por todos. A imagem bucólica de 
dormir com a cabeça tranquila no travesseiro 
já não mais nos pertence. Vivemos o tempo 
da angústia, da preocupação e da decepção. 
Foram-se os tempos presentistas e descon-
traídos inaugurados pela geração de 60.

Momentos de incerteza ou de “crise epo-
cal” são acompanhados de angústias, medos, 
apreensões e dúvidas. Neles, arvora-se qua-
se naturalmente a seguinte questão: como 
conviver e ou enfrentar as incertezas? O pen-
sador Edgar Morin propôs como resposta à 
tarefa, três lúcidos caminhos: pensar a ação, 
criar estratégias e empenhar a aposta. Pensar 
a ação significa exercitar o pensamento críti-
co antes de qualquer tomada de decisão, pois 
uma ação iniciada comporta algo de impre-
visibilidade. Nunca se sabe aonde vai dar, já 
que ela foge por completo ao controle huma-
no. Daí a necessidade de pensar bem para se 
evitar o falseamento e a mentira para si mes-
mo. Criar estratégias passa, portanto, por se 
preparar para as possíveis tribulações, reu-
nindo as informações e os acasos surgidos 
durante o processo. A estratégia antecipa-se 
às crises. Por fim, a aposta opõe-se à resigna-
ção e carrega consigo sempre um risco, pois 
“todo destino humano implica uma incerteza 
irredutível, até na absoluta certeza, que é a 
da morte, pois ignoramos a data” (Edgar Mo-
rin). Em linguagem religiosa, a aposta pode 
ser traduzida pela fé e esperança.

Da perspectiva da fé, o questionamento 
que se impõe não é outro senão como vivê-la 

em temporadas ciclônicas. Saber viver a fé em 
temporadas ciclônicas ou pandêmicas passa 
por esse tirocínio: construir os abrigos neces-
sários à sobrevivência e adaptar-se às respos-
tas circunstanciais que se tem de aprender a 
dar.  Provavelmente, a virtude teologal mais 
benfazeja seja aquela que está à nossa frente, 
como fiapo de luz diante dos olhos, para nos 
ajudar na travessia da noite escura. Mesmo 
que ela pareça nalguns momentos esvanecer-
se, poderá ser evocada porque está aninhada 
no âmago da existência humana. Mais do que 
isso, está verdadeiramente no coração da fé 
cristã. Não sem razão São Paulo a erigiu ao 
pódio das três virtudes, por excelência, da fé 
cristã (1Cor 13,13). De outro modo, a espe-
rança configura o ethos cristão: “Pois sabemos 
que a criação inteira geme e sofre as dores de 
parto até o presente. E não somente ela. Mas 
também nós, que temos as primícias do Espí-
rito, gememos interiormente, suspirando pela 
redenção do corpo. Pois nossa salvação é ob-
jeto de esperança; e ver o que se espera não é 
esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se 
esperamos o que não vemos, é na esperança 
que o aguardamos” (Rm 8,22-25). Vivemos na 
esperança e ela constitui nosso modo de ser. 
Quando ela desaparece do nosso horizonte 
existencial, estamos mais próximos daquela 
situação que a tradição judaica formulou da 
sua experiência exílica: “O exílio começa não 
quando se deixa a pátria, mas quando não se 
tem mais no coração a saudade ardente: ‘O 
verdadeiro exílio de Israel no Egito foi que 
os hebreus aprenderam a suportá-lo’” (Mar-
tin Büber). Fé e esperança para a tradição 
bíblica são indissociáveis. “Por meio da fé, o 
ser humano entra no caminho da verdadeira 
vida, mas somente a esperança o conserva 
nesse caminho” (Jürgen Moltmann). A fé é o 
fundamento da esperança, e esta o alimento 
daquela.

Rivelino Santiago de Carvalho

No dia 08 de maio de 2021, às 16h00, o 
Serviço de Animação Vocacional da Dioce-
se de Governador Valadares se reuniu no 
Centrel, com a participação dos agentes vo-
cacionais, de religiosas, dos padres forma-
dores e do bispo diocesano para refletir so-
bre a missão da pastoral vocacional e para 
definir a agenda dos próximos meses.

Encontro Vocacional e Leitorato

Encontro Vocacional e Instituição de Leitor no Centrel

O Seminário Diocesano Nossa Senho-
ra Auxiliadora de Governador Valadares 
promoveu, em 23 de maio de 2021, um En-
contro de Aprofundamento Vocacional para 
rapazes que se preparam para serem admi-
tidos no Ano Propedêutico em 2022. Parti-
ciparam nove vocacionados.

Além das palestras, às 11h30, Dom Félix 
presidiu a Missa da Festa de Pentecostes, na 
qual foram instituídos no Ministério de Lei-
tor os seminaristas Douglas Xavier, Eudvanio 
Dias, Romério de Souza e Serafim Lima. A 
Missa foi concelebrada por vários padres, com 
a participação dos vocacionados, dos semina-
ristas e de agentes do SAV.
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Família: Dom e Compromisso - 5ª Parte

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

  01, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.

  02, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio na Cúria.

  03, quinta
07h00: Missa da Festa de Corpus Christi na Catedral.

  04, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
19h00: Missa na Trezena de Santo Antônio na Paróquia de 

Sardoá.
  05, sábado
19h30: Missa na Novena do Padroeiro na Par. do Jardim do Trevo.

  06, domingo
07h00: Missa na Catedral.

  07, segunda
19h00: Missa na Paróquia Nossa Senhora das Graças.

  08, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.

  08-09, terça e quarta
Assembleia on-line dos Bispos do Regional Leste II.

  09, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.

  10, quinta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
10h00: Reunião com a Equipe Formadora na Casa da Teologia.

  11, sexta
06h30: Missa da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 

na Catedral.
  13, domingo
07h00: Missa na Catedral com Bênção com as Relíquias de 

Santo Antônio.
  15, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.

  16, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
20h00: Live sobre Pastoral da Comunicação com Marcus Tullius.

  17, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  18, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.

  19, sábado
16h00: Crisma em Tronqueiras.

  20, domingo
07h00: Missa na Catedral.

  22, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.

  23, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.

  24, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  25, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.

  26, sábado
16h00: Crisma na Paróquia de Goiabeira.
18h00: Missa de Investidura de Ministros da Sagrada 

Comunhão na Paróquia de Goiabeira.
  27, domingo
07h00: Missa na Catedral.
11h00: Missa no Encontro de Aprofundamento Vocacional 

no Centrel.
  29, terça
06h30: Missa na Casa da Filosofia.

  30, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.

É preciso resgatar o sentido da doação e 
libertá-la de uma cultura que ameaça a digni-
dade do homem e da mulher e que destrói a 
relação pessoal dos esposos, como se o pro-
cesso da entrega não correspondesse a re-
servas profundas da personalidade e como se 
uma ciência, digna de tal nome, não pudesse 
ajudar a verdade do homem.

Não é este o momento de se tratar sobre 
a verdade e o significado da sexualidade hu-
mana. Esta perspectiva é também reconhe-
cida fundamentalmente pelas conquistas da 
razão, pelo desenvolvimento de uma ciência 
que se aproxima realmente ao ser do ho-
mem. Uma projeção que supera o egoísmo 
e considera o outro, é altruísta, não é estra-
nha ao pensamento de Freud. Hoje, pode-se 
denunciar tal banalização do sexo que se de-
tém em estados e etapas prévias nas quais o 
egoísmo fecha e isola com a modalidade de 
uma imaturidade que destrói a linguagem 
do amor, a verdade, e procura sua vítima no 
próprio homem e mulher.

Às vezes os noivos aproximam-se do ma-
trimônio com uma personalidade severa-
mente perturbada por uma cultura falsa que 
é como uma bomba para o próprio matrimô-
nio. O fato é que a linguagem sexual, como 
comportamento harmônico e articulado, que 
está no início da verdade, não deve reduzir-
se apenas ao aspecto biológico. Permitam-me 
recordar aqui algumas expressões que ilus-
tram a verdade que o Magistério quer trans-
mitir. A linguagem dos gestos, dos contatos, 
passa da periferia do nosso universo ao seu 
centro e torna-se mais indispensável que nós 
mesmos; e aparece o prodígio maravilhoso, 

no qual vejo mais uma assunção da carne 
pelo espírito do que um simples jogo da car-
ne, numa espécie de mistério da dignidade 
do outro que consiste em oferecer-me nesse 
ponto de apoio do outro mundo.

Existe então uma intuição, não exclusiva 
do universo da fé, que restitui ao sexo a sua 
grandeza e o resgata do vazio de um uso ins-
trumental que na cultura do consumismo se 
parece muito ao desprezável: usa-se e joga-
se fora! É a globalização da pessoa que está 
em jogo, na qual seus atos não são exterio-
res, como se quase pudesse atribuir a outro, 
numa forma de “irresponsabilidade” básica 
e infantil. O homem, que se sente incapaz e 
inseguro de responder pelos seus atos, as-
sume o tom de jogos provocados por um ser 
sonolento.

Na linguagem sexual o homem expri-
me-se, modela-se e traça o seu destino. O 
dom, a verdade do mesmo e o seu sentido, 
adquirem uma estatura e proporção digna 
do homem. Por isso, a Familiaris Consor-
tio sublinha este valor sem o qual o sexo se 
esvazia, perde sua verdade, até transformar-
se em caricaturas e deformações que ferem 
e desfiguram o que deve brilhar no mistério 
de uma carne: “o amor conjugal comporta 
uma totalidade aonde entram todos os ele-
mentos da pessoa: chamado do corpo e do 
instinto, força do sentimento e da afetivi-
dade, aspiração do espírito e da vontade; o 
amor conjugal dirige-se a uma unidade pro-
fundamente pessoal, aquela que, para além 
da união numa só carne, não conduz senão 
a um só coração e a uma só alma” (FC 13).

Aniversariantes

Parabéns, aniversariantes!

Frei Geraldo Barbosa   08/06
Pe. Antônio Geraldo Assis  14/06
Pe. Flávio Lúcio Silva Lima  15/06
Diác. José Conrado   20/06
Pe. José Neiva Neto   22/06 
Frei João Ricardo Teodoro  23/06
Diác. José Álvaro Pimenta  24/06 
Pe. Andersom Antônio   25/06

Pe. Paulo Nascimento   06/06 
Pe. Felício Antônio Barros  14/06
Pe. Elias Mous    21/06 
Pe. Marcos Alves Batista   21/06 
Frei João Ricardo Teodoro  23/06
Frei João Guido    28/06
Pe. Antônio Geraldo Assis  28/06 
Pe. Cláudio José de Morais  28/06

Pastoral da Criança

As Coordenações Nacional, Estadual e Dio-
cesana da Pastoral da Criança se reuniram, 
on-line, no dia 10 de maio de 2021, das 15h00 
às 16h30, para avaliar a caminhada da referida 
pastoral na Diocese de Valadares e para pensar 
em iniciativas práticas para reanimar os seus 
agentes e as líderes no pós pandemia.

Participaram da reunião: Irmã Veneran-
da e Josiane (pela PASCRI Nacional), Rosa, 
Conceição e Pe. Edilson (pela PASCRI Es-
tadual) e Dom Félix, Pe. Paulo Almeida, 
Rose, Regina, Marilúcia e Diaz (pela PAS-
CRI Diocesana).

A Pastoral da Criança realiza reunião on-line
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Filosofando

Por José Luciano Gabriel - Diácono Permanente da Diocese de Gov. Valadares/MG, Professor, Advogado.  Blog: jlgabriel.blogspot.com.br | e-mail: lugafap@yahoo.com.br

A Deus, apenas o que é de Deus!
Olá! Alegria e paz!
A religião é universal. É possível encon-

trar sinais de conteúdos religiosos em todos 
os tempos e em todas as civilizações, ainda 
que arcaicas. Os seres humanos de todos os 
tempos e origens manifestaram abertura ao 
religioso. 

As ciências humanas e sociais se debru-
çam sobre o fenômeno religioso com o obje-
tivo de melhor compreender esta realidade 
intrigante e impactante, afinal, as crenças re-
ligiosas interferem diretamente nas interpre-
tações que os indivíduos fazem da realidade 
à sua volta, inclusive das questões sociais.

Entre tantas possibilidades de aborda-
gem desta temática, convido você a refletir 
sobre a tendência de atribuir a Deus (ou a 
outras divindades!) a responsabilidade por 
situações que decorrem diretamente das es-
colhas – ações ou omissões – dos humanos, 
ou seja, das tantas vezes que Deus paga uma 
conta que não é dEle!

Calma, caro leitor! Tenha paciência, que-
rida leitora! Não pretendo colocar sob dúvida 
os atributos divinos de onipotência, onipre-
sença, onisciência, mas refletir sobre o risco 
de usar Deus para mascarar a realidade ou 
perverter a clareza dos fatos.

Considerando a sabedoria bíblica, Deus é 
Senhor de tudo, portanto, não cai um fio de 

cabelo ou uma folha da árvore sem que Ele 
permita, por outro lado, considerando a mes-
ma sabedoria bíblica, a relação entre Deus 
e o ser humano é permeada pela liberdade/
livre arbítrio (Santo Agostinho!). Logo, o se-
nhorio de Deus deve ser pensado em con-
sonância com o fato de Deus criar um ser 
que faz escolhas (boas ou ruins) e que está 
fadado a arcar com as consequências de suas 
ações e/ou omissões. 

Não é coerente atribuir a Deus a respon-
sabilidade – na verdade, a culpa – por resulta-
dos diretamente ligados às ações humanas. 
É duvidoso e suspeito usar Deus para escon-
der os verdadeiros culpados pelas tragédias 
causadas por negligência, imperícia, impru-
dência ou mesmo pela má-fé de indivíduos 
ou grupos. 

Deus deve ser invocado para ajudar a 
transcender as fatalidades; Ele preenche os 
vazios deixados pelas perdas; responde às 
inquietações mais profundas que surgem 
diante das crises; fomenta a geração de sen-
tidos e empodera..., mas não deve ser instru-
mentalizado para substituir quem realmente 
causou o dano.

Quando vemos alguém morrendo aos 40 
anos, por exemplo, por falta de atendimen-
to médico, por falta de vacina, por falta de 
oxigênio, por falta de acesso a um leito de 

hospital (de UTI, por exemplo), antes de di-
zer que morreu porque Deus quis, antes de 
uma passiva conformidade é necessário que 
façamos outras perguntas que nos permitam 
identificar eventuais responsáveis/culpados. 
É cômodo e demasiado raso dizer apenas 
que morreu porque chegou a hora, porque 
Deus quis. 

À medida que as pessoas não cumprem 
com suas obrigações, assumem os riscos 
dos resultados que estas omissões podem 
causar e são responsáveis/culpadas. Um mo-
torista que, em função de estar alcoolizado, 
provoca um acidente e mata uma pessoa é 
responsável por esta morte. Quem provoca 
aglomeração em tempo de pandemia viral e 
isso leva pessoas à morte, é corresponsável 
pelos resultados, inclusive pelas mortes. Um 
governante que não cumpre sua missão no 
enfrentamento de uma crise é culpado por 
ter sido irresponsável... Deus pode ser pou-
pado!

Lembra daquela morte da pessoa de 40 
anos? Então, antes de atribuí-la a Deus, ve-
rifique se ela não seria evitável; pergunte 
sobre quem deixou de cumprir suas obriga-
ções; tenha coragem para aceitar que o Deus 
que tudo pode não deve nem precisa ser cul-
pado pelos equívocos humanos. Fique bem!

Pastoral Familiar

Formação on-line para Casais Acolhedores de Noivos

Gilberto e Sílvia - Setor Pré-Matrimonial da Pastoral Familiar

Aconteceu no dia 19 de maio, de forma 
online, a formação para casais acolhedores 
de noivos da Diocese de Valadares, realiza-
da pelo Pe. Crispim Guimarães, Assessor 
Nacional da Pastoral Familiar. Participaram 
da formação Dom Félix, Pe. Eduardo, a co-
ordenação da Pastoral Familiar e mais de 50 
casais acolhedores das paróquias de Capitão 
Andrade, Coroaci, Itanhomi, Governador 
Valadares e Sardoá.

Pe. Crispim falou sobre a importância dos 
casais acolhedores para as novas famílias 

que serão constituídas pelo Sacramento do 
Matrimônio e fez uma comparação muito 
interessante: disse que, assim como o Anjo 
preparou Maria e José para o matrimônio, 
assim também os casais acolhedores têm 
a importante missão de preparar os noivos 
para a vida conjugal e familiar, como ver-
dadeiros casais catequistas. Pe. Crispim 
fundamentou o acolhimento de noivos em 
vários documentos da Igreja, sobretudo, na 
Exortação Apostólica Amoris Laetitia.

Formação on-line
sobre o Amor na Família

Aconteceu no dia 26 de maio de 2021, 
das 19h30 às 21h00, uma formação on-li-
ne para agentes da Pastoral Familiar fun-
damentada na Exortação Apostólica Pós-
Sinodal Amoris Laetitia sobre o Amor na 
Família. A videoconferência foi ministrada 
pelos seminaristas do 1º Ano de Teologia, 
Daniel Dourado e Pedro Martins, sob a 
coordenação de Pe. Eduardo Vasconcelos, 
com a participação de Dom Félix, de Zezé 
e Ruth, de Gilberto e Sílvia, respectiva-
mente, casal coordenador diocesano e ca-
sal coordenador do Setor Pré Matrimônio.
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Crisma

Dom Félix faz Crismas
na Paróquia do Trevo

Dom Félix faz Crismas
na Paróquia de Coroaci

Dom Félix faz Crismas
na Comunidade do Chonim

Dom Félix faz Crismas
na Paróquia de Itanhomi

Dom Félix faz Crismas
em Paróquia de Resplendor

Dom Félix faz Crismas
na Paróquia Santa Helena

Dom Félix faz Crismas
na Paróquia de Lourdes

No dia 09 de maio de 2021, às 09h00, na 
Igreja Matriz do Trevo, Dom Félix ministrou 
o Sacramento da Crisma a jovens da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus. A Missa foi con-
celebrada pelo pároco, Pe. Vandir, com boa 
participação dos fiéis, além de padrinhos e 
familiares dos crismandos.

No dia 09 de maio 2021, às 11h00, no Dis-
trito de Chonin de Baixo, Dom Félix minis-
trou o Sacramento da Crisma a jovens da Co-
munidade Santo Antônio. A Missa foi concele-
brada pelo pároco, Pe. Messias, com grande 
participação dos fiéis, além de padrinhos e 
familiares dos crismandos.

No dia 15 de maio de 2021, às 10h00, na 
Igreja Matriz de Sant’Ana em Resplendor, 
Dom Félix conferiu o Sacramento da Crisma 
a 24 jovens daquela Paróquia. A Missa foi 
concelebrada pelo pároco, Pe. Paulo Ribeiro, 
com a participação de seminaristas, padri-
nhos e familiares dos crismandos.

No dia 16 de maio de 2021, às 10h00, na 
Igreja Matriz de Coroaci, Dom Félix conferiu 
o Sacramento da Crisma a 35 jovens e ado-
lescentes da Paróquia Sant’Ana. A Missa foi 
concelebrada pelo pároco, Pe. Zezinho, com 
a participação de seminaristas, padrinhos e 
familiares dos crismandos.

No dia 22 de maio de 2021, às 08h00 e às 
10h00, na Igreja Matriz de Itanhomi, Dom 
Félix conferiu o Sacramento da Crisma a 
105 jovens da Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, em duas celebrações. 

As Missas foram concelebradas pelo pá-
roco, Pe. Anderson José, com a participa-
ção do Diác. João Bosco, de seminaristas, 
da equipe litúrgica, de padrinhos e familia-
res dos crismandos.

No dia 22 de maio de 2021, às 19h00, 
na Igreja Matriz da Paróquia Santa Helena, 
Dom Félix presidiu a Missa da Vigília de 
Pentecostes, que foi concelebrada pelo páro-
co, Pe. Andersom Sousa, e por Pe. Fabrício 
Dias, com boa participação de padrinhos e 
familiares dos crismandos e de um grande 
número de fiéis. Após a Homilia, o Bispo 
crismou 28 jovens da comunidade.

Missa pela Unidade dos
Cristãos na Vila dos Montes

A Paróquia São João XXIII, em Governa-
dor Valadares, realizou a Semana Mariana e 
da Unidade. No dia 20 de maio de 2021, às 
19h30, na Igreja Matriz da Vila dos Montes, 
Dom Félix presidiu a Missa pela Unidade 
dos Cristãos, com a participação dos semi-
naristas da Filosofia e de um bom número 
de fiéis.

No dia 29 de maio de 2021, às 16h00, na 
Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes, Dom Félix conferiu o Sacramento 
da Crisma a 35 jovens daquela Paróquia, du-
rante a Missa, que foi concelebrada pelo Pe. 
Elias, com a participação do Diác. Juscelino, 
dos seminaristas Pedro e Tiago e de padri-
nhos e familiares dos crismandos.
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Jesus, Manso e Humilde de Coração

Padroeiros

O mês de junho é dedicado ao Sagrado Co-
ração de Jesus. Para que possamos fazer uma 
experiência concreta do amor de Deus, Jesus 
nos ensinou sua espiritualidade: “eu sou man-
so e humilde de coração e achareis o repouso 
para as vossas almas” (Mt 11,29). A força, a 
bondade, a gratidão, a coragem e a paz mo-
ram no coração de quem se deixou tocar pelo 
Coração de Jesus. Estamos quase sempre 
acelerados, apressados, agitados! Precisamos 
aprender a desacelerar da agitação em que 
nos colocamos ao assumir mais funções do 
que somos capazes de arcar e ainda corremos 
o risco de sobrecarregar nossos semelhantes, 
que não são obrigados a apressar o passo, por 
causa de nossa pressa. Precisamos aprender 
a repousar nossa alma em Cristo, para que 
possamos agir mais e reagir menos, enfrentar 
mais e confrontar menos, acolher mais e parar 
de discriminar. Corações mansos e humildes 
aprendem a lidar com o medo e o tormento 
sem entrar em desespero, com a dor e a afli-
ção sem perder a fé madura em Deus, fé que 
produz perseverança. Não podemos controlar 
a pandemia, mas podemos nos entregar ainda 
mais à oração, enquanto esperamos, com hu-
mildade e mansidão, a vacinação de todas as 
pessoas mundo afora. 

A vacinação anda a passos lentos e a im-
pressão é a de que demorará muitos meses, 
até a imunização de todos os brasileiros. Está 
difícil, o coração está dilacerado, suas forças 
acabaram? Seu amado não resistiu e faleceu, 
a enfermidade piorou sua condição de vida, 
furtaram seus bens? Perdeu o emprego, seu 
cônjuge te abandonou, um amigo ou familiar 
afundou no mundo das drogas? Você não é 
respeitado, nem amado? Sofreu abusos físi-
cos, psicológicos, sexuais? Persevere firme 
seguindo Jesus manso e humilde de coração! 
Perseverar é não desistir, ainda que você te-
nha vontade de largar tudo. Parece que a pan-
demia não acabará, que a enfermidade não 
será curada, que o emprego não virá, que o 

filho não te ouve, que o cônjuge não te ajuda, 
que a fé desapareceu. Ainda que pareça tudo 
isso e muito mais, persevere e não desista. 
Peça a Jesus forças nos momentos de fraque-
za, sabedoria quando não souber o que fazer, 
discernimento nas escolhas e renúncias, paci-
ência para aguardar o tempo de Deus. Perse-
vere firme e forte com Jesus, ainda que você 
sinta o chão se abrir para te engolir, o barco 
afundando e você naufragando, a mente vazia 
e paralisada pelo medo e pela dor, pelo luto e 
pela desesperança... 

Em qualquer momento difícil, adverso, tur-
bulento, não tente resistir por suas próprias 
forças: clame por Jesus, clame pela mansidão 
e humildade de seu Sagrado Coração, onde 
você encontrará descanso para sua alma fraca 
e abatida por causa da pandemia e de tantos 
outros acontecimentos ruins, tristes, desani-
madores. Perseverando sua caminhada nesta 
vida com Cristo, você conseguirá amar o pró-
ximo como a si mesmo, conseguirá perdoar 
e pedir perdão, terá paz até em meio às difi-
culdades, manterá a fé em Deus nos momen-
tos de incerteza e descrença, será capaz de 
se libertar de todos os traumas do passado 
e conseguirá forças para aceitar a vontade 
do Senhor, quando a sua era de não ter que 
sepultar um familiar, cônjuge ou amigo que 
morreu em decorrência das complicações do 
coronavírus ou de outra enfermidade. Perse-
verar é não desisitir de você, do outro, da vida, 
quando a vontade é de entregar os pontos e 
não mais lutar. Por mais árdua, complexa 
e fatigante que seja a realidade de sua vida, 
“busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a per-
severança e a mansidão” (1 Tm 6, 11). Com 
humildade e mansidão, temos condições de 
aprender alguma coisa edificante, até mesmo 
das piores e mais árduas situações. Perda, 
enfermidade, dor, luto e todas as demais ex-
periências da vida propiciam ensinamentos 
valiosos, que nos motivarão a perseverar na 
fé, se estivermos abertos a aceitar a vontade 

de Deus sobre a nossa, e a aceitar as coisas 
que não podemos modificar, com serenidade, 
humildade e mansidão.

Quando a gente faz a opção por seguir 
Jesus, por testemunhar seu amor e por viver 
conforme os ensinamentos que ele nos dei-
xou, começamos a fazer uma experiência ma-
ravilhosa de coragem, fé, partilha, amor, doa-
ção e perseverança, que brota da mansidão e 
da humildade do Sagrado Coração de Jesus. 
Aprendemos que estamos neste mundo, mas 
não pertencemos a este mundo: pertencemos 
a Deus e a seu reino de justiça, amor e paz. 
Mas, neste mundo em que estamos, há dor, 
sofrimento, tristeza, angústia, fome, guer-
ra, enfermidade, desemprego, corrupção, 
traição e muitas realidades, que nos causam 
angústia, tristeza, aflição. Quando Jesus nos 
disse: “no mundo tereis aflições, mas tende 
bom ânimo, eu venci o mundo” (Jo16, 33), Ele 
nos deu a certeza de que, para segui-lo, en-
frentaríamos muitas aflições, às vezes, várias 
ao mesmo tempo. E que, se Ele venceu este 
mundo com coragem, alegria, humildade e 
mansidão, nós poderemos vencê-lo também. 
Não perca a esperança diante das incertezas. 
Não perca a fé diante das provações. Não 
perca a sanidade mental diante de tanta mal-
dade que alguns seres humanos são capazes 
de cometer, e cometem. Essencialmente, não 
tire os olhos de Jesus, pois dEle vem a força, 
para que você vença as tentações, suporte as 
provações, mantenha a saúde física, mental, 
emocional e espiritual, seja manso, humilde 
e tudo o mais que você precisa, para vencer 
o mundo, e todas as coisas que o afastam de 
estar em comunhão com Deus e com as pes-
soas. Muitas são as aflições, mas mais forte é 
o Senhor, que caminha com você, o orienta, 
fortalece, ilumina e guarda! Coragem, humil-
dade, mansidão! Aguente firme, pois você 
está aqui neste mundo de passagem! O seu 
lugar é o céu.

No dia 1º de maio de 2021, às 09h00, no 
Centro de Pastoral da Paróquia São Fran-
cisco Xavier, no Conjunto SIR, Dom Félix 
presidiu a Missa da Festa de São José Ope-
rário, que foi concelebrada pelo pároco, Pe. 
Lucas Henrique, com a participação de se-
minaristas e de um número expressivo de 
fiéis devotos de São José. 

A Paróquia da Vila Isa, em Valadares, cele-
brou a Festa de Nossa Senhora de Fátima, no 
dia 13 de maio de 2021, às 19h30, com a Mis-
sa presidida por Dom Félix, concelebrada 
por Pe. Rodrigo, Pe. Euler, Pe. Luiz Márcio 
e Pe. Lucas Aredes, e participada pelo Diác. 
Wagner, por seminaristas e por um expressi-
vo número de devotos da Virgem Maria. 

Missa na Festa de São José 
Operário no Conjunto SIR

Paróquia da Vila Isa celebra 
com júbilo sua Padroeira

Dom Félix celebra Missa
no Santuário de Santa Rita

No dia 21 de maio de 2021, às 06h00, 
Dom  Félix celebrou a Missa Solene no 9º 
Dia da Novena da Padroeira, no Santuário 
de Santa Rita, em Governador Valadares. A 
Missa foi participada pelos frades capuchi-
nhos, pelo Diác. José Conrado e por um ex-
pressivo número de fiéis devotos de Santa 
Rita de Cássia.
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Tortura Física e Moral

Pe. Francisco Vidal

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

A tortura foi um método muito utiliza-
do no decorrer da história para se obter a 
confissão de atos criminosos, tida como 
um meio lícito de combate ao crime. Desse 
modo, a tortura, em suas diferentes formas 
– física, psíquica, moral e espiritual – é um 
dos crimes mais desdenhosos contra a dig-
nidade e liberdade do ser humano, utilizado 
por diversos povos para controlar e subjugar 
seus membros, ou sendo justificada como 
meio necessário para se manter a segurança 
nacional. 

A tortura e a pena de morte são, hoje, 
inadmissíveis pela Doutrina da Igreja Ca-
tólica que as vê como práticas contrárias à 
dignidade humana. De modo geral, a cons-
ciência humana vem sendo iluminada para 
voltar o olhar para a dignidade da pessoa, 
que não deve ser desrespeitada, apesar dos 
erros que possa ter cometido.

A Igreja chama a atenção do Estado a fim 
de que se difunda uma nova compreensão 
do sentido das sanções penais. Assim, ao 
condenar a tortura, a Igreja não aceita que 
criminosos façam mal aos cidadãos, mas 
espera e deseja que o ato cometido possa 
ser, a partir de uma tomada de consciência, 
revertido em bem, ou seja, ao pagar a pena 
devida e passar por uma reeducação possa 
voltar ao seio da comunidade como um cida-
dão de bem, disposto a viver de modo reto. 
A busca por parte do Estado, de sistemas de 
detenção mais eficazes deve visar a garantia 
da indispensável defesa dos cidadãos. 

O Catecismo da Igreja Católica nos diz 
que “a tortura, que usa a violência física ou 
moral para arrancar confissões, para casti-
gar culpados, atemorizar opositores ou sa-
tisfazer ódios, é contrária ao respeito pela 
pessoa e pela dignidade humana” (2297). 

Desde a Antiguidade são apresentados 
diferentes meios em que a tortura é utiliza-
da, tendo em vista algum fim específico de 

uns sobre os outros, em que, por meio da 
imposição de dor física ou psíquica, busca-se 
a confissão, informação de algum ato crimi-
noso ou por simples prazer em ver o outro 
sentir dor ao ser torturado. 

Os relatos mais antigos em que apare-
cem a tortura aprovada é no Código de Ha-
mumurabi, nas leis assírias e, dentro do uni-
verso bíblico, na Lei de Talião. Esta última 
prevê um castigo igual ao dano causado (cf. 
Ex 21,24). 

O fato é que a prática da tortura produz 
sequelas inimagináveis na vida de quem é 
vítima desse mal, podendo desencadear vá-
rios tipos de doenças, sérias alterações na 
personalidade, desvios psíquicos e outros. 
As marcas físicas deixadas no corpo, com 
o passar do tempo desaparecem, mas ficam 
para sempre gravadas na lembrança. A tor-
tura também deixa marcas inimagináveis 
em quem a pratica gerando um mal enorme 
que degrada a pessoa do torturador fazendo 
com que seja vítima de seu próprio ato – a 
violência deixa marca tanto na pessoa que 
sofre como naquele que pratica. É preciso 
se fazer respeitar a imagem de Deus, estam-
pada na pessoa humana que é sempre única! 
Dessa forma a tortura se configura como 
um crime bárbaro contra a pessoa humana. 

São João Paulo II, na sua Carta Encíclica 
Evangelium vitae, fala ao coração da huma-
nidade sobre a importância do próprio cor-
po, na imagem de Jesus que se fez “médico 
do corpo e do espírito”. Ao enviar os seus 
discípulos em missão pede que façam a mes-
ma coisa que Ele fez: anunciar a Boa-Nova 
e curar todas as feridas. Deve-se cuidar do 
próprio corpo e o dos nossos semelhantes. 
Desta forma, usar de força física, torturar, 
seja qual for o motivo, é um atentado ao cor-
po e assim um atentado à vida que é dom de 
Deus (EV 47). 

O maior mandamento da Lei de Deus é 
sobre o Amor. Cada pessoa humana, expe-
rimentando o amor divino que chama para 
a vida, é convidada a amar e respeitar o ou-
tro do mesmo modo como Deus faz com to-
dos. Dessa forma, agir com caridade é uma 
obrigação que foi imposta à humanidade: 
“Amarás ao teu próximo como a ti mesmo” 
(Lc 10,27). “Todas as vezes que fizestes isto 
a um destes meus irmãos mais pequeninos 
foi a mim é que fizestes” (Mt 25,40). 

Tudo o que viola a integridade da pessoa 
humana, como as mutilações, os tormentos 
corporais e mentais e as tentativas para vio-
lentar as próprias consciências; tudo quanto 
ofende a dignidade da pessoa humana, como 
as condições de vida infra-humanas, as pri-
sões arbitrárias, as deportações, a escravi-
dão, a prostituição, o comércio de mulheres 
e jovens; e também as condições degradan-
tes de trabalho, em que os operários são tra-
tados como meros instrumentos de lucro e 
não como pessoas livres e responsáveis. To-
das estas coisas e outras semelhantes são in-
famantes; ao mesmo tempo que corrompem 
a civilização humana, desonram mais aque-
les que assim procedem, do que os que pa-
decem injustamente; e ofendem gravemente 
a honra devida ao Criador (GS 27). 

Dado o exposto, conclui-se que a tortura 
física ou moral é uma violação contra a digni-
dade humana. A sua prática deve ser abolida, 
seja ela de qual tipo for. Não se pode esperar 
que o sangue de nossos irmãos manche nos-
sas mãos e clame pela justiça divina (cf. Gn 
4,10). Quem possui o direito sobre a vida e 
sobre a morte é somente Deus, que é o seu 
autor e fim último. Neste sentido, é preciso 
lutar para que se construa uma civilização 
do amor e a busca por uma cultura de solida-
riedade, fazendo com que o Reino de Deus 
aconteça já aqui na terra. 

Formação

No dia 29 de maio, das 08h30 às 11h30, 
aconteceu a 2ª Reunião do CDP em 2021 no 
Salão da Catedral para estudar como dever ser 
a ação pastoral no pós-pandemia, em três pers-
pectivas: eclesiológica, midiática e pastoral. 
Pe. Gustavo fez a exposição do tema. Após o 
cafezinho, houve rica partilha entre os partici-
pantes, No final, cada pastoral e movimento co-
municou as suas próximas atividades pastorais 
e Dom Félix deu uma bênção a todos.

2ª Reunião do CDP em 2021 no Salão da Catedral
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São João Batista

Casa da Palavra

A Palavra de Deus e a Teoria da Prosperidade - 1ª Parte

14º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”.

A Bíblia nos diz que Isabel era prima e 
muito amiga de Maria, e elas tinham o cos-
tume de visitarem-se. Uma dessas ocasiões 
foi quando já estava grávida: “Quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, a criança lhe es-
tremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do 
Espírito Santo” (Lc 1, 41). Ainda no ventre da 
mãe, João faz uma reverência e reconhece a 
presença de Jesus.

Assim os evangelistas apresentam com 
todo rigor a figura de João como precursor 
do Messias. É o único santo, além de Nossa 
Senhora, em que se festeja o nascimento, por-
que a Igreja vê nele a preanunciação do Natal 
de Cristo.

Isabel e Zacarias, de linhagem sacerdotal, 
desejavam muito um filho, mas ela era estéril 
e ambos de idade avançada. Isabel daria à luz 
um menino, que receberia o nome de João, 
que significa “Deus é propício”. Assim foi avi-
sado Zacarias pelo anjo Gabriel.

Conforme a indicação de Lucas, Isabel 
estava no sexto mês de gestação de João, 
que foi fixado pela Igreja três meses após a 
Anunciação de Maria e seis meses antes do 
Natal de Jesus. O sobrinho da Virgem Maria 

foi o último profeta e o primeiro apóstolo. “É 
mais que profeta, disse Jesus. É dele que está 
escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua 
frente; ele preparará o teu caminho diante de 
ti”. Ou seja, o primo João inicia sua missão al-
guns anos antes de Jesus começar a sua pró-
pria missão terrestre.

Lucas fala a respeito da infância de João: 
o menino foi crescendo e fortificando-se em 
espírito e viveu no deserto até o dia em que se 
apresentou diante de Israel.

Com palavras firmes, pregava a conver-
são e a necessidade do batismo penitencial. 
Anunciava a vinda do messias prometido e 
esperado, enquanto de si mesmo deu este 

testemunho: “Eu sou a voz que clama no de-
serto: Endireitarei o caminho do Senhor”. 
Aos que o confundiam com Jesus, afirma-
va com humildade: “Eu não sou o Cristo” e 
“Não sou digno de desatar a correia de sua 
sandália”. Sua originalidade era o convite a 
receber a ablução com água no rio Jordão, 
prática chamada batismo. Por isso, o seu 
apelido de Batista.

João teve a grande missão de batizar o 
próprio Cristo. Ele apresentou oficialmente 
Cristo ao povo como Messias com estas pa-
lavras: “Eis o Cordeiro de Deus que tira os 
pecados do mundo. Ele vos batizará com o 
Espírito Santo e com o fogo”.

Jesus, falando de João Batista, tece-lhe o 
maior elogio registrado na Bíblia: “Jamais 
surgiu entre os nascidos de mulher alguém 
maior do que João Batista. Contudo, o menor 
no Reino de Deus é maior do que ele”. Tal-
vez por isso São João Batista é um dos santos 
mais populares em todo o mundo cristão.

João morreu degolado no governo do rei 
Herodes Antipas, por defender a moralidade 
e os bons costumes. Seu martírio é celebra-
do no dia 29 de agosto, com outra veneração 
litúrgica.

Não é muito difícil encontrar interpre-
tações da Bíblia centradas exclusivamente 
na busca de saúde física, satisfação afetiva 
e prosperidade material; tudo isso justifica-
do por uma atitude de troca com Deus, que 
deve se manter fiel ao ser humano, que lhe 
entrega seu tudo, a oferta da viúva. Essa pers-
pectiva, presente também em alguns círculos 
católicos, fere o amor gratuito de Deus, que 
faz chover igualmente sobre todos, merece-
dores ou não. Geralmente, essa proposta é 
vinculada à ideia de bênção divina presente 
no Antigo Testamento, distanciando-se da éti-
ca e da teologia da Cruz assumidas por Jesus 
Cristo.

Certamente, saúde, amor e dinheiro são 
coisas importantes na vida das pessoas. Deus 
quer que toda pessoa viva saudável, feliz, 
com dignidade, se sustente com o suor ho-
nesto do seu trabalho e se empenhe por uma 
sociedade onde haja condições de vida digna 
para todos. Essa, portanto, é uma ideia distor-
cida de tudo que a Palavra de Deus nos quer 
transmitir, pois torna o Deus da Palavra uma 
espécie de marionete nas mãos de quem, 
pela atitude de troca, se considera fiel e apto 
a exigir benefícios de Deus. Essa atitude não 

gera pertença a uma comunidade eclesial, 
estimulando até mesmo a contínua migração 
religiosa, em busca de maiores facilidades, 
onde quer que estejam.

Nesse caso, a religião passa a ser vista 
como uma espécie de loja, onde as pessoas in-
dicam o que querem e o funcionário, no caso, 
o próprio Deus, as atende, desde que, como 
bons consumidores, arquem com os custos. 
A noção de vida eterna cai por terra; a centra-
lidade da pregação está no ser humano, que 
nem precisa preocupar-se com conversão. 
Manipulando-se a Palavra de Deus, busca-
se, na “Igreja”, o que não se vai levar quando 
se partir dessa vida. Ecoa, assim, em nossos 
ouvidos as advertências de Jesus na parábola 

de Lázaro e do rico epulão, ou no episódio do 
homem rico, ou suas orientações sobre o tipo 
de tesouro que deve ser acumulado.

O esquecimento dos irmãos e irmãs mais 
fragilizados se traduz na indiferença em re-
lação aos pobres e sofredores. Como essa é 
uma atitude oposta a tudo o que a Bíblia ensi-
na, é importante que nos perguntemos como 
é possível que alguém, tendo contato com a 
Bíblia, seja capaz de praticar a indiferença e 
mesmo a violência. A resposta inicial nós a co-
nhecemos: o pecado, agindo em nós, é capaz 
de tudo, inclusive de nos levar a compreen-
sões da Palavra de Deus que estão em oposi-
ção com a misericórdia e a bondade do Deus 
da Palavra. Por isso, é tão importante ter aten-
ção diante das mensagens e das leituras indi-
vidualistas e consumistas da Bíblia, ou seja, 
compreensões que levam a pensar somente 
em si mesmo e no aumento do patrimônio. 
Por certo, o misericordioso Deus da Palavra 
ama a todos e não quer o sofrimento nem a 
penúria de ninguém. A certeza desse amor 
não nos pode levar, entretanto, a leituras 
egoístas e interesseiras da Palavra de Deus.


