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Na manhã do dia 19 de junho de 2021, o 
Papa Francisco recebeu na Sala Paulo VI no 
Vaticano os Diáconos Permanentes da Dio-
cese de Roma. No seu discurso Francisco 
iniciou respondendo ao pedido dos presen-
tes que queriam saber o que o Papa espera 
dos diáconos de Roma.

“Comecemos por refletir um pouco so-
bre o ministério do diácono”, explicou o 
Papa, e percorrendo o caminho do Concílio 
Vaticano II seguindo a Lumen Gentium afir-
mou: “Ao ministério dos diáconos são im-
postas as mãos não para o sacerdócio, mas 
para o serviço”. “Esta diferença não é insig-
nificante. O diaconato, que na concepção 
anterior foi reduzido a uma ordem de pas-
sagem para o sacerdócio, recupera assim 
seu lugar e sua especificidade. O simples 
fato de enfatizar esta diferença ajuda a su-
perar o flagelo do clericalismo, que coloca 
uma casta de sacerdotes ‘acima’ do Povo de 
Deus”. E continua explicando: “Na Igreja, a 
lógica oposta deve estar em vigor, a lógica 
do rebaixamento. Todos somos chamados a 
nos rebaixarmos, porque Jesus se rebaixou, 
ele se fez servo de todos”. “Recordemos, 
por favor, que sempre para os discípulos de 
Jesus amar é servir e servir é reinar. O po-
der está no serviço, e em nada mais”.

Francisco segue explicando que, “o diaco-
nato, seguindo a via mestra do Concílio, nos 
conduz ao centro do mistério da Igreja. Assim 
como falei de uma ‘Igreja constitutivamente 
missionária’ e de uma ‘Igreja constitutiva-
mente sinodal’, também digo que devemos 
falar de uma ‘Igreja constitutivamente diaco-
nal’. Se esta dimensão de serviço não for vi-
vida, de fato, todo ministério é esvaziado por 
dentro, torna-se estéril, não produz frutos. E 
pouco a pouco vai se tornando mundano”.

Insistindo no serviço dos diáconos o 
Papa pondera: “A generosidade de um diá-
cono, que se entrega sem procurar as filas 
da frente, tem perfume de Evangelho, conta 
a grandeza da humildade de Deus que dá o 
primeiro passo para ir ao encontro até mes-
mo dos que lhe viraram as costas”

Caridade e Administração
“Hoje devemos também prestar atenção 

a outro aspecto. A diminuição do número de 
sacerdotes levou a um compromisso preva-
lecente dos diáconos de substituir tarefas 
que, por mais importantes que sejam, não 
constituem a natureza específica do diacona-
to”. Pois bem, depois de recordar o Concílio 
que afirma que, na diaconia da liturgia, da 
palavra e da caridade, os diáconos são espe-
cialmente “dedicados aos ofícios da caridade 
e da administração” o Papa alerta:

“Os diáconos não serão ‘meio-sacerdotes’, 
nem ‘acólitos de luxo’, mas servos cuidado-
sos que dão o melhor de si para que ninguém 
seja excluído e o amor do Senhor toque a vida 
das pessoas de uma maneira concreta”. E re-
sume em poucas palavras: “a espiritualidade 
diaconal é a espiritualidade do serviço: dis-
ponibilidade dentro e abertura fora. Disponí-
vel por dentro, com um coração pronto para 

dizer sim, dócil, sem fazer a vida girar em 
torno da própria agenda; e aberto por fora, 
olhando para todos, especialmente aqueles 
que são deixados de fora, aqueles que se 
sentem excluídos”.

Três dimensões para cultivar
Ao esclarecer o que espera dos diáconos 

de Roma, Francisco recorda suas três ideias 
breves que não vão na direção de “coisas para 
fazer”, mas de “dimensões para cultivar”.

“Em primeiro lugar sejam humildes! Que 
todo o bem que vocês fazem seja um segre-
do entre vocês e Deus. E assim dará frutos”.

“Em segundo lugar, espero que vocês se-
jam bons esposos e bons pais. Isso dará es-
perança e consolo aos casais que vivem mo-
mentos difíceis e que encontrarão em sua 
simplicidade genuína uma mão estendida”.

“Por fim, espero que vocês sejam senti-
nelas: não apenas que saibam identificar o 
afastado e o pobre, mas que ajudem a comu-
nidade cristã a identificar Jesus no pobre e 
no afastado, enquanto Ele bate à nossa porta 
através deles”.

O Santo Padre concluiu o encontro refor-
çando seu pedido aos diáconos permanen-
tes de Roma:

“Vocês podem fazer sua própria imagem 
com as palavras do final dos Evangelhos, 
quando Jesus de longe pede aos seus: ‘Aca-
so tendes algum peixe?’ E o discípulo amado 
o reconheceu e disse: ‘É o Senhor’ (Jo 21, 
5.7). Assim espero que também vocês vejam 
o Senhor quando, em tantos de seus irmãos 
menores, Ele pede para ser nutrido, acolhi-
do e amado. Gostaria que este fosse o perfil 
dos diáconos de Roma e do mundo inteiro”.
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Filosofando Desafios Éticos

Perdemos a capacidade de sonhar? Por que me tratam desta forma? A Bioética e o final da vida

Papa Francisco aos Diáconos Permanentes da Diocese de Roma

Fonte: Vatican News

Que sonhos temos sonhado? Que sonhos 
temos alimentado?

Em seu instigante livreto “Ideias para 
adiar o fim do mundo”, o líder indígena, am-
bientalista, poeta e escritor Ailton Krenak 
nos provoca: ainda temos um sonho coletivo? 
Ainda queremos para o mundo algo que seja 
bom para todos? Que inclua tudo e todos? 

Olá! Tomara que tudo esteja bem com 
você!

De onde as pessoas retiram as motiva-
ções/motivos para nos tratar de uma ma-
neira ou de outra? Por que as pessoas nos 
tratam de um modo determinado e não de 
outro? O que define, afinal, a forma como as 
pessoas nos tratam?

Quando se discute o começo da vida é 
inevitável também que se pense em seu 
fim. Quando termina a vida?

No plano médico, dois critérios clínicos 
oficiais até recentemente eram simples: 
parada da respiração (como denunciava 
o espelho diante da boca) e parada cardí-
aca (a prova da auscultação). 
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Opinião

Perdemos a capacidade de sonhar?

Por Virlene Mendes

Que sonhos temos sonhado? Que so-
nhos temos alimentado?

Em seu instigante livreto “Ideias para 
adiar o fim do mundo”, o líder indígena, 
ambientalista, poeta e escritor Ailton Kre-
nak nos provoca: ainda temos um sonho 
coletivo? Ainda queremos para o mundo 
algo que seja bom para todos? Que inclua 
tudo e todos? Suas reflexões nos desafiam 
a revermos o nosso estar-no-mundo. Ao 
falar do sonho, ele não se refere à ativida-
de onírica, peculiar ao sono, mas ao “exer-
cício disciplinado de buscar no sonho as 
orientações para as nossas escolhas do dia 
a dia”. Sonhar é projetar um desejo rumo 
à realidade. Em muitas culturas os sonhos 
foram compreendidos como canais pelos 
quais acessamos realidades intangíveis 
e que podem nos ajudar a achar os cami-
nhos certos para a vida na sua imanência. 
Parece que hoje as pessoas estão perden-
do esta capacidade de sonhar, de desejar 
algo grande e bom para a coletividade. Es-
tão cada vez mais ensimesmadas em seu 
“sonho pequeno”, em seu particular proje-
to de serem felizes “sozinhas”.

Sem um sonho coletivo vamos desper-
sonalizando tudo ao nosso redor, vamos 
perdendo a capacidade de reconhecer o 
valor de cada coisa existente em si mesma. 
E assim vamos nos apropriando de tudo 
com o objetivo de que o existente esteja 
unicamente a serviço dos nossos projetos 
pessoais. Falando, por exemplo,  sobre a 
despersonalização e destruição dos rios, 

Ailton Krenak nos pergunta: “como reco-
nhecer um lugar de contato entre esses 
mundos [o do sonho e a realidade], que 
têm tanta origem comum, mas que se des-
colaram a tal ponto de termos hoje, num 
extremo, gente que precisa viver de um rio 
e, no outro, gente que consome rios como 
um recurso?”.

Sem conseguir projetar um mundo me-
lhor, mais humanizado – especialmente a 
partir das possíveis lições que poderão ad-
vir da amarga experiência da pandemia da 
covid-19 – a humanidade se perderá de si 
mesma e caminhará rumo ao abismo. 

Na Bíblia o sonho sempre foi um recur-
so de contato com uma realidade muito 
maior e transcendente na qual o “sonha-
dor” vai vislumbrando os caminhos mais 
acertados para trilhar. Sonhar move a vida, 
move o mundo. No longínquo séc. VI a.C. 
o profeta Isaías já nos apresentava o sonho 
de Deus para o mundo: “Com efeito, criarei 
novos céus e nova terra, as coisas de outrora 

não serão lembradas, nem tornarão a vir 
ao coração. Alegrai-vos, pois, e regozijai-
vos para sempre com aquilo que estou para 
criar[...]”. Isaías fala do sonho com um 
mundo novo onde o lobo e o cordeiro co-
mem juntos, onde o menino morrerá aos 
cem anos, onde quem planta uma vinha 
come dos seus frutos, onde quem constrói 
casas, nelas habita. Perdendo a capacida-
de de sonhar um projeto inclusivo, que 
alcance todos, vamos deixando morrer a 
vida em nós e no nosso entorno. 

O projeto do reinado de Deus é o “gran-
de sonho” proclamado por Jesus de Naza-
ré.  Os cristãos e todas as pessoas de boa 
vontade são exortadas a desejar e empe-
nhar-se por um mundo cujos bens pos-
sam ser compartilhados e usufruídos por 
todos, um mundo que seja cuidado por 
todos; um mundo onde a convivência har-
mônica entre os diferentes seja possível, 
um mundo onde cada pessoa sinta-se inte-
grada a si mesma, aos outros e a Deus  Pai 
. O último livro da Sagrada Escritura ter-
mina proclamando a “esperança-certa” de 
que algo novo surgirá: “Vi então um novo 
céu e uma nova terra – pois o primeiro céu 
e a primeira terra se foram e o mar já não 
existe mais [...]”1. 

É urgente sonharmos com uma realida-
de onde o mal não impere. É urgente so-
nharmos com o Bem germinando e dando 
frutos em todos os espaços humanos. É 
urgente sonharmos com o Bem para que 
o Bem se estabeleça!

1. Na Bíblia o mar é, simbolicamente, o lugar do caos, da desintegração, do Mal – em todas as suas faces.

Crisma Ministros da Eucaristia

No dia 19 de junho de 2021, às 16h00, 
Dom Félix ministrou o Sacramento da Cris-
ma a 73 jovens da Paróquia de Coroaci, na 
Comunidade de Tronqueiras. A Missa foi 
concelebrada pelo pároco, Pe. Zezinho, e 
participada por seminaristas, catequistas, 
crismandos, padrinhos e familiares.

Dom Félix celebra a
Crisma em Tronqueiras

Dom Félix ministra a
Crisma em Goiabeira

Missa de Investidura de
novos Ministros em Goiabeira

No dia 26 de junho de 2021, às 16h00, 
Dom Félix ministrou o Sacramento da 
Crisma a 13 jovens da Paróquia Santa Hele-
na, em Goiabeira. A Missa foi concelebra-
da por Pe. Ricardo Mendes e participada 
por seminaristas, catequistas, crismandos, 
padrinhos e familiares.

No dia 26 de junho de 2021, às 18h00, 
Dom Félix presidiu a Missa de Investidura 
de novos Ministros da Sagrada Comunhão 
na Paróquia de Goiabeira. A Missa foi con-
celebrada por Pe. Ricardo Mendes, com a 
participação de seminaristas, ministros e 
familiares.
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O consentimento, o dom recíproco, é 
“pessoal e irrevogável”; a doação é “de-
finitiva e total”. Seu local nobre, próprio, 
único é o matrimônio. Neste a doação é 
verdade! Podemos dizer que o definitivo é 
uma qualidade da totalidade da doação. É a 
superação de uma entrega parcial, a peda-
ços, por “cômodas quotas” que são home-
nagens ao egoísmo, ao amor ofuscado por 
uma realidade do pecado. Um amor assim 
perde profundidade, espontaneidade e po-
esia. Entre os noivos é outra a tonalidade. 
O amor que se promete tem ânsia de dura-
bilidade ou, no fundo, não existe. A doação 
é para toda vida e para todas as circunstân-
cias. Assegura contra o provisório, o des-
gaste, a mentira.

O que dizer de quem, como um novo 
passo de “pluralismo” e atitude condescen-
dente no campo jurídico, propõe introduzir 
legislações de matrimônios por determina-
do tempo? Afirmar que o amor é elemento 
constitutivo do matrimônio é dizer que, se 
não existir aquela mútua entrega irrevogá-
vel, não existirá entre os esposos a fideli-
dade conjugal. As leis de unidade e indis-
solubilidade não são exigências intrínsecas 
do matrimônio, mas nascem da sua própria 
essência. E, assim, o amor constituinte do 
matrimônio deve ser o amor conjugal, ex-
clusivo e indissolúvel.

O matrimônio dá a garantia da estabili-
dade, da perseverança, da perpetuidade. Po-
demos dizer que o dom recíproco, que liga 
mais forte e profundamente tudo que pode 
ser adquirido a qualquer preço, exprime-se 
numa palavra: compromisso. Um cônjuge 
não se dá verdadeiramente enquanto não dá, 
em primeiro lugar e na verdade, a sua pala-
vra. Se não, isto pode parecer uma violação. 
O dom do corpo não é verdadeiramente hu-
mano senão na medida em que cada um dá 
o seu consentimento, a sua permissão para ir 
além no diálogo até a intimidade. É uma pala-
vra expressiva, que permanece e comprome-
te profundamente os esposos, de tal maneira 
que uma doação limitada voluntariamente no 
tempo faz perder a própria qualidade de um 
dom total. A palavra exprime um “sim” pro-
fundo que surge da raiz de um amor que quer 
ser fiel em todo tempo e para sempre.

Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Família: Dom e Compromisso - 6ª Parte

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

  01, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio na Cúria.
16h00: Reunião on-line com os professores do Instituto 

Teológico.
19h30: Missa na Comunidade São Paulo Apóstolo da 

Paróquia Santa Terezinha.
  02, sexta
18h00: Missa de Encerramento do Semestre Formativo 

na Casa da Teologia.
  03, sábado
08h00: Manhã de Espiritualidade para Candidatos ao 

Diaconato Permanente no Centrel.
18h00: Ordenação Presbiteral do Frei Plínio em Santa 

Efigênia de Minas.
  04, domingo
07h00: Missa na Catedral.

  05-12  - segunda a segunda
Semana de descanso do Bispo.

  06-07, terça e quarta
14h30: Formação on-line sobre a Lei Geral de Proteção 

de Dados.
  11, domingo
10h00: Missa em Caldas, Sul de Minas.

  13-14, terça e quarta
14h30: Formação on-line sobre a Lei Geral de Proteção 

de Dados.
  15, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  16, sexta
10h00: Missa da Festa de Nossa Senhora do Carmo em 

Aimorés.
  17, sábado
15h00: Crisma na Paróquia Cristo Redentor.
19h00: Missa na Paróquia de Coroaci.

  18, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa na Paróquia do Conjunto SIR.
19h30: Missa na Paróquia do Conjunto SIR.

  20, terça
21h00: Live de Apresentação da Metodologia do Retiro 

com o Cardeal José Tolentino.
  22, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h00: Missa da Festa da Padroeira na Comunidade 

Santa Maria Madalena.
  24, sábado
19h30: Missa na Novena de Santa Ana na Paróquia do 

Altinópolis.
  25, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa na Paróquia do Conjunto SIR.
18h30: Missa na Paróquia da Turmalina.

  29, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  31, sábado
14h00: Encontro com Instrutoras do MOB no Cenavi.

Aniversariantes

Parabéns, aniversariantes!

Diaconato Permanente

Reunião da CND com Diáconos 
e Candidatos da Diocese

Reunião com Diretores
Espirituais da Escola Diaconal

No dia 30 de junho de 2021, das 14h00 às 
16h00, no Auditório do Instituto Teológico, 
Dom Félix se reuniu com os diretores espi-
rituais dos candidatos ao diaconato perma-
nente para falar-lhes da importância da Di-
reção Espiritual na vivência cristã cotidiana 
e no processo de discernimento vocacional, 
em vista da santidade de vida.

  O matrimônio dá a garantia da estabi-
lidade, da perseverança, da perpetuida-
de. Podemos dizer que o dom recíproco, 
que liga mais forte e profundamente tudo 
que pode ser adquirido a qualquer preço, 
exprime-se numa palavra: compromisso. 
Um cônjuge não se dá verdadeiramente 
enquanto não dá, em primeiro lugar e na 
verdade, a sua palavra.

  

No dia 23 de junho de 2021, das 19h20 
às 20h20, aconteceu uma reunião on-line da 
Comissão Nacional dos Diáconos (CND) 
com diáconos e candidatos ao diaconato per-
manente da nossa Diocese para tratar de as-
suntos relativos a esse ministério e para dar 
ciência da aquisição de uma sala para a CND 
em Brasília. Dom Félix se fez presente, fez 
a oração inicial e deixou uma mensagem de 
incentivo e de esperança para todos.
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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

Por que me tratam desta forma?

Pastoral Familiar

Encontro de Noivos Formação para novos Casais Acolhedores de Noivos

Por Gilberto e Sílvia - Setor Pré-Matrimonial - Past. Familiar Por Gilberto e Sílvia - Setor Pré-Matrimonial - Past. Familiar

Olá! Tomara que tudo esteja bem com 
você!

De onde as pessoas retiram as motiva-
ções/motivos para nos tratar de uma ma-
neira ou de outra? Por que as pessoas nos 
tratam de um modo determinado e não de 
outro? O que define, afinal, a forma como 
as pessoas nos tratam?

Claro que não há respostas simples 
para estas perguntas! As questões que 
envolvem as relações interpessoais nun-
ca podem ser resolvidas com excessiva 
simplicidade, porém é possível fazer al-
guns apontamentos capazes de motivar a 
reflexão.

Preliminarmente é interessante fazer 
uma autocrítica a respeito da importância 
que deve ter a forma como as pessoas nos 
tratam. Ninguém consegue ser feliz de-
pendendo exclusivamente (ou mesmo em 
grande parte!) daquilo que vem de outras 
pessoas, ou seja, é indispensável usar bom 
senso e equilíbrio para avaliar e considerar 
a forma como as pessoas nos tratam.

Por outro lado, a boa autocrítica deve 
nos ajudar também a perceber que somos 
os principais responsáveis por criar nos ou-
tros a impressão que têm de nós. O modo 
como nos relacionamos com as pessoas 
tem o poder de gerar formas de pensar a 
nosso respeito.

Vamos imaginar exemplos bem con-
cretos? 

Uma pessoa que está sempre mal-humo-
rada e ranzinza; sempre reclamando, quei-
xando, resmungando; sempre pessimista e 
baixo-astral, confere a quem convive com 
ela o direito de pressupor que agirá desta 
maneira quando for abordada... não pode se 
queixar quando sente que as pessoas pen-
sam isso dela!

Uma pessoa que mente com frequência; 
que fala as coisas sem fundamentos; que in-
venta situações ou histórias para garantir a 
aparente validade de seus argumentos ou ale-
gações, não pode sentir constrangida quando 
alguém a trata com pouca credibilidade, afi-
nal, emana dela a razão de como é tratada. 

Uma pessoa que está sempre doente; 
que sempre valoriza o mal-estar físico ou 
emocional; que consciente ou inconscien-
temente se vale da doença como estratégia 
de ganho secundário, deve entender que as 
pessoas irão tratá-la como alguém doente. 

Uma pessoa intolerante, fechada ao diá-
logo, desrespeitosa com quem pensa e vive 
diferente dela, deve saber que será tratada 
e tida como alguém a ser evitado em diver-
sas situações. 

Grande parte das motivações que as pes-
soas têm para nos tratar são geradas por 
nós mesmos. Nosso jeito de ser imprime 
nas pessoas informações que são usadas 
para delinear o modo como seremos trata-
dos de volta; por isso, antes de buscar nos 
outros o porquê nos tratam de certo modo, 
é interessante fazer uma boa autoavaliação. 

Como gostaria que as pessoas tratassem 
você? O que você pode e precisa mudar – a 
curto, médio e longo prazo – para alcançar 
o tratamento que acha justo com relação à 
sua pessoa?

O Setor Pré-Matrimonial da Pastoral 
Familiar promoveu uma formação on-line 
para casais de noivos que se preparam para 
a recepção do sacramento do matrimônio e 
a vida conjugal e familiar, nos dias 16, 23 e 
30 de junho de 2021, sempre às 20h00.

No dia 16, o tema foi “Planejamento Na-
tural da Família e Noções do Método de 
Ovulação Billings”, com a Ayane Barba-
lho; no dia 23, o tema foi “Sexualidade Hu-
mana e Harmonia Sexual no Casamento”, 
com Winder e Patrícia; no dia 30, o tema 
foi “Sacramento, Rito do Matrimônio e Di-
reito Canônico”, com o Diác. José Luciano.

A Pastoral Familiar - Setor Pré-Matrimo-
nial promoveu no dia 19 de junho de 2021, 
das 14h30 às 17h30, a primeira etapa da 
formação on-line de 36 novos casais acolhe-
dores de noivos de 14 paróquias da nossa 
Diocese. Pe. Lucas Aredes, pároco da Paró-
quia da Turmalina, participou da formação e 
coube a ele conduzir a Oração Inicial e dar a 
Bênção Final.

Essa formação foi apresentada pelos ca-
sais Angélica e Léo e Gilberto e Sílvia da 
equipe de suporte de casais acolhedores da 
Pastoral Familiar. Ela tem como objetivo am-
pliar o atendimento aos casais de noivos.

Foram apresentados aos novos casais 
acolhedores de noivos o material utilizado 
na preparação para a vida matrimonial, bem 

como a dinâmica do acolhimento persona-
lizado e as inúmeras experiências já viven-
ciadas no acompanhamento dos noivos nas 
Paróquias da Diocese.

Essa primeira etapa da formação foi mais 
teórica e agora os novos casais acolhedores 
serão acompanhados em suas respectivas 
paróquias pelos atuais casais acolhedores, 
acompanhando a preparação dos noivos 
com um casal mais experiente até que te-
nham condições de assumir o atendimento 
definitivamente.

A beleza do Sacramento do Matrimônio 
está não só na vivência, mas na partilha com 
as novas famílias que buscam ser o sinal visí-
vel do amor de Deus no âmbito das famílias.
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No dia 12 de junho de 2021, das 15h30 
às 17h30, aconteceu uma reunião on-line da 
Equipe Diocesana da Pastoral do Povo em 
Situação de Rua com a Coordenação Nacio-
nal desta Pastoral, representada por Irmã 
Cristina Bove e Pe. Mirim Borges. Partici-
param também da reunião Dom Félix, Pe. 
Vidal, Irmã Lenilda, Irmã Flora e três semi-
naristas da Teologia.

Houve uma rica partilha de experiências 
e expectativas por parte de todos e, a partir 
daí, foram tomadas três decisões: articular 
as ações que já existem em favor do povo 
em situação de rua, evitando ficar apenas 
no assistencialismo; ser uma presença aco-
lhedora e cuidadora no meio deles, sendo 
capaz de reconhecer os sinais de Deus pre-
sentes na sua história; escolher uma coor-
denação colegiada para a Pastoral que seja 
capaz de desenvolver ações que transfor-
mem a situação de exclusão em projetos de 
vida para todos.

No dia 03 de junho de 2021, às 07h00, 
Dom Félix celebrou Missa Solene da Festa 
de Corpus Christi na Catedral de Valada-
res, com a participação do Diác. Wagner e 
de um número expressivo de fiéis. No final 
da Missa, o Bispo deu a Bênção com o San-
tíssimo Sacramento.

Live da Pastoral do Povo
em Situação de Rua

No dia 19 de junho de 2021, às 15h30, no 
jardim da Praça da Catedral, em Valadares, 
foi realizada mais uma reunião da Pastoral 
do Povo em Situação de Rua. Na pauta, além 
dos encaminhamentos combinados durante 
a live com a Irmã Cristina Bove, foi esco-
lhida a nova coordenação colegiada, assim 
composta: Romério, Marinalva e Débora. 
Também foram feitos dois encaminhamen-
tos concretos: a vacina para os moradores 
em situação de rua; e o conserto do aquece-
dor do banheiro solidário, que estava quei-
mado.

Pastoral do Povo Comunidade Ágape Corpus Christi

No dia 11 de junho de 2021, às 06h30, 
Dom Félix celebrou a Missa da Solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus na Catedral 
de Valadares, com participação de semina-
ristas e de um número significativo de fiéis. 
Esta solenidade nos revela o amor de Deus 
pela humanidade, manifestado em seu Filho 
que doou sua vida por nós até à cruz. Nesse 
dia somos convidados a rezar pela santifica-
ção do clero. 

No dia 13 de junho de 2021, às 07h00, 
Dom Félix presidiu a Missa Dominical Solene 
na Festa de Santo Antônio, Padroeiro da Cate-
dral, da Cidade e da Diocese de Governador 
Valadares. A Missa foi concelebrada por Pe. 
Luiz Márcio, e participada por Diác. Pimenta, 
Diác. Wagner, seminaristas e por grande nú-
mero de fiéis. No final, o Bispo abençoou os 
pãezinhos de Santo Antônio e deu a Bênção 
com as relíquias de Santo Padroeiro.

No dia 30 de maio de 2021, das 09h00 às 
11h00, Dom Félix se reuniu com membros 
da Comunidade Missionária Ágape para 
uma formação sobre “Santidade de Vida, 
Direção Espiritual e Identidade Católica”. O 
encontro foi muito proveitoso e bem partici-
pado por todos.

No dia 04 de junho de 2021, às 19h00, Dom 
Félix presidiu Missa no 4º Dia da Trezena de 
Santo Antônio na Paróquia de Sardoá. A Mis-
sa foi concelebrada pelo pároco, Pe. Márcio 
Moreira, com a participação de seminaristas 
e de significativo número de fiéis devotos do 
Padroeiro. 

No dia 05 de junho de 2019, às 19h30, Dom 
Félix presidiu Missa na Novena do Padroeiro 
na Paróquia Sagrado Coração de Jesus no 
Bairro Jardim do Trevo. A Missa foi concele-
brada por Pe. Vandir Alves e participada por 
seminaristas e pelos fiéis que lotaram as de-
pendências da igreja matriz.

Festividades

Reunião da Pastoral do Povo 
em Situação de Rua

Por Alisson Martins

Dom Félix ministra Formação 
à Comunidade Ágape

Missa da Solenidade de
Corpus Christi na Catedral

Missa na Trezena de
Santo Antônio em Sardoá

Missa da Festa de
Santo Antônio na Catedral

Solenidade do Sagrado
Coração de Jesus na Catedral

Missa na Novena do 
Padroeiro na Paróquia do Trevo
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Amizade social

Despedida Pascom Vocação

Missa de despedida do
Padre Fabrício da Paróquia

Live sobre a Comunicação
na Igreja com Marcus Tullius

Encontro Vocacional
para rapazes no Centrel

Neste mês, o Papa nos pede para rezar-
mos, na intenção de oração universal, pela 
amizade social, “a fim de que, nas situações 
sociais, econômicas e políticas conflitivas, 
sejamos corajosos e apaixonados artífices 
do diálogo e da amizade”(https://redemun-
dialdeoracaodopapa.pt/rezar-com-o-papa/
intencoes/2021/7). Mesmo sendo únicos 
e diferentes, trabalhamos para o bem de 
todos: isso é amizade social. A amizade 
social possibilita o diálogo, a fim de que 
um ouça o outro, de coração aberto, sem 
gritar, criticar ou responder, antes mesmo 
que o outro termine de falar. Paixões e ide-
ologias proporcionam inimizades sociais, 
econômicas e políticas, pois nos cegam 
e impedem que deixemos que o outro se 
manifeste, uma vez que preferimos excluir 
quem pensa diferente, do que ouvir e res-
peitar o que ele tem para falar. 

Infelizmente, a amizade social ainda 
não está disponível para todos. Há inúme-
ras pessoas que não têm acesso ao mínimo 
necessário a uma vida digna, porque não 
têm saneamento básico e água encanada, 
educação gratuita de qualidade, assistên-
cia médica e hospitalar, alimentação, cul-
tura, esporte, lazer, emprego... Deus criou 
o mundo, para que todos pudéssemos 
desfrutar dele. Enquanto houver excluí-
dos, não existirá amizade social para eles. 
Enquanto não nos esforçarmos para que 

eles tenham acesso ao mínimo necessário 
a uma vida digna, não existirá amizade so-
cial para eles. Amizade social é para todos 
e enquanto só grupo restrito a tiver e não 
partilhá-la, o reino de Deus não acontece-
rá para grupo restrito que não partilha, 
nem acolhe os excluídos.

Solidariedade, fraternidade, diálogo e 
respeito às diferenças podem transformar 
gritos em diálogos frutíferos, ainda que 
entre pessoas diferentes, desde que bus-
quem criar laço para uma verdadeira ami-
zade social, capaz de evitar conflitos e pro-
mover a paz. Será que existe amizade so-
cial em casa, no trabalho, na comunidade 
de fé e nos demais ambientes sociais que 
frequentamos? Será que nos preocupamos 
com nossos semelhantes, carentes de sa-
neamento básico e água encanada, edu-
cação gratuita de qualidade, assistência 
médica e hospitalar, alimentação, cultura, 
esporte, lazer? Enquanto não atendermos 

aos apelos de doação de leite aos bancos 
de leite, doação de sangue e cadastro de 
medula óssea nos hemocentros, roupas e 
alimentos às pessoas necessitadas e às en-
tidades de acolhimento a crianças, idosos, 
enfermos, dependentes de álcool e outras 
drogas, estaremos muito distantes de con-
cretizar a amizade social. Quem não pode 
doar ou não tem algo para partilhar, pode 
rezar e transmitir esses apelos a quem 
possa, nas redes sociais... 

Amizade social é o que nos impulsiona 
a querer o bem-estar de nossa família e da 
família do outro, a amar nossos entes que-
ridos e os outros, a servir nossos amados 
e os outros, a cuidar dos nossos interesses 
e dos interesses dos outros. Precisamos 
sair de nós mesmos e generosamente aco-
lher todos. Onde há fraternidade e solida-
riedade, não cabe egoísmo, indiferença, 
violência, exclusão, injustiça, corrupção, 
preconceito. Amizade social promove a 
prática da justiça e a promoção da cultura 
da paz. Cristão não exclui quem pensa di-
ferente, ele acolhe e respeita, ele dialoga 
e tem compaixão. Amizade social é o que 
permite que olhemos o outro, até mesmo 
um estranho, e nele enxerguemos um fi-
lho de Deus, que precisa ser acolhido, ou-
vido, amado e respeitado. Todos os dias, 
sempre e especialmente nestes tempos de 
pandemia, que saibamos nos acolher, ou-
vir, amar e respeitar. Deus nos ajude!

No dia 16 de junho de 2021, das 20h00 às 
21h15, a Diocese de Governador Valadares 
promoveu uma videoconferência sobre “A 
Comunicação na Igreja”, com Marcus Tullius, 
Coordenador da Pastoral da Comunicação no 
Brasil, cuja explanação foi excelente, de fácil 
compreensão e bem fundamentada. O evento 
foi transmitido pelo Google Meet e também 
foi visualizado no Youtube por 86 pessoas e 
no Facebook por 301 pessoas.

No dia 07 de junho de 2021, às 19h00, Pe. 
Fabrício Dias dos Passos fez sua despedida 
da Paróquia Nossa Senhora das Graças na 
Missa, que foi presidida por Dom Félix, con-
celebrada por Pe. Arilson, Pe. Benito, Pe. 
Pierre e Pe. Andersom, e participada por se-
minaristas, familiares do Pe. Fabrício e por 
um número expressivo de fiéis. Na mesma 
Missa, o Pe. Pierre foi acolhido oficialmente 
na Paróquia como vigário paroquial.

O Seminário Diocesano de Valadares pro-
moveu, no dia 27 de junho de 2021, das 08h00 
às 13h00, na Casa da Teologia, um Encontro 
de Discernimento Vocacional com os jovens 
Gabriel, Luidi, Mateus, Rafael e William, O 
encontro constou de um momento de oração 
com o seminarista Pedro, palestra com o Pe. 
Lucas, teste vocacional com a psicóloga Ka-
riny e uma conversa pessoal com os formado-
res: Pe. Vidal, Pe. Marcus e Pe. Lucas. Dom 
Félix se fez presente e, às 11h00, se reuniu 
com os vocacionados para uma partilha.
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A Bioética e o final da vida

Pe. Francisco Vidal

Os (Arce)Bispos e os coordenadores Dio-
cesanos de Pastoral do Regional Leste 2 da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) estão reunidos, por videoconferên-
cia, para a Assembleia Ordinária do Conselho 
Episcopal Regional (CONSER).

Com início na manhã desta terça-feira, 08 
de junho, o encontro tem o intuito de refletir, 
planejar e avaliar as próximas ações das Igre-
jas Particulares de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. A programação segue até o final da tar-
de de amanhã (09).

Dom José Carlos de Souza Campos, Bispo 
da Diocese de Divinópolis (MG) e presidente 
do Regional Leste 2, iniciou os trabalhos às 
8h30 dando as boas vindas aos presentes e sau-
dando aos que estavam participando pela pri-
meira vez. Logo após, Dom Geovane Luís da 
Silva, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo 
Horizonte (MG) e secretário, celebrou um es-
pecial momento litúrgico.

Neste primeiro dia de evento, o grupo re-
fletirá a partir do versículo “Cuidai de vós mes-
mos e de todo o rebanho!” (At 20,28), visando 
o cuidado dos Bispos, padres, seminaristas e 
lideranças em situações de vulnerabilidade. 
O tema foi tratado pelo conferencista, Pe. Jé-
sus Benedito dos Santos, da Arquidiocese de 
Pouso Alegre (MG). “Nosso compromisso é 
seguir enfrentando a pandemia, unindo forças 
com apoio mútuo, solidariedade e resiliência. 
Deus nos fortalece no cuidado de nós mesmos 
e uns dos outros”, afirmou durante sua fala.

Amanhã, 09 de junho, o CONSER se apro-
fundará na Palavra de Deus – círculos bíblicos, 
leitura orante e a liturgia da Palavra – como 
experiência de encontro e comunhão com Je-
sus, sacramentalidade, a presença real e a per-
formatividade da Palavra, sobretudo durante 
a pandemia. O Bispo de Livramento de Nossa 
Senhora (BA), Dom Armando Bucciol, é quem 
deve apresentar aos participantes como a te-
mática é ligada ao Ministério do Catequista, 
instituído pelo Papa Francisco, e também abor-
dar sobre os 50 anos do Mês da Bíblia.

Entre outros assuntos tratados, estão: a 
Assembleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe; Criação e instalação do Regional Les-
te 3 (Espírito Santo); Sínodo dos Bispos; 6ª 
Semana Social Brasileira; Pacto pela Vida e 
pelo Brasil; Campanha É Tempo de Cuidar; 
Cáritas Regional; Coleta da Solidariedade; 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD); Retomada de visitas da Pastoral 
Carcerária aos presídios; Retiro On-line de 
Presbíteros do Regional Leste 2, etc.

CNBB

Por Dom José Carlos de Souza Campos

Reunidos em Assembleia 
os Bispos do Leste 2

planejam e avaliam ações

Quando se discute o começo da vida é 
inevitável também que se pense em seu fim. 
Quando termina a vida?

No plano médico, dois critérios clínicos 
oficiais até recentemente eram simples: pa-
rada da respiração (como denunciava o 
espelho diante da boca) e parada cardíaca 
(a prova da auscultação). Mas técnicas re-
centes de reanimação, de perfusão e de res-
piração artificial permitem manter feridos e 
doentes em sua vida vegetativa prolongada. 
Os cientistas procuraram, então, um critério 
melhor. Na metade da década de 1960, eles 
centraram suas atenções no cérebro. Quan-
do o eletroencefalograma mostra um traça-
do plano, durante certo tempo (por exem-
plo, 48 horas), pode-se ter certeza de que a 
deterioração do cérebro é irreversível e que 
a morte está presente. Procurando ainda um 
diagnóstico mais correto, foram indicados 
sintomas clínicos secundários. No fim da 
década de 1980, o debate foi lançado nova-
mente, particularmente pelos neurologistas 
desejosos de achar critérios mais seguros e 
mais rápidos a fim de poder retirar dos do-
entes órgãos a serem enxertados. Tem-se, 
então, redobrada atenção sobre o conjunto 
de critérios clínicos, sem excluir, hoje, um 
primeiro eletroencefalograma.

A questão complica-se, todavia, no mo-
mento em que se distingue a morte do cór-
tex e a morte total do cérebro. A morte do 
córtex é vista por diversos sinais clínicos e 
por um eletroencefalograma específico. Não 
há mais possibilidade de vida consciente e 
relacional: as células cinzentas estão necro-
sadas. Mas ainda resta uma possível vida 
vegetativa autônoma. Na França fala-se com 
frequência do coma prolongado ou do esta-
do vegetativo crônico. Ao contrário, quando 
ocorre a morte total do cérebro (córtex e 
tronco), além de sinais clínicos específicos, 
como a ressonância magnética ou tomogra-
fia. Não há mais vida autônoma possível, 
mesmo vegetativa. Se desligados os apare-
lhos cardiorrespiratórios, a vida para total-

mente. Muitos falam do coma excessivo ou 
da morte neurológica.

Na realidade existem aqui duas questões 
diferentes: a definição da morte e os crité-
rios empíricos da determinação do momen-
to da morte. A primeira é de ordem filosófica 
e cultural; a segunda é de ordem médica e 
técnica. Se a segunda deve ser encaminhada 
aos biólogos e médicos, seja para determi-
nar os critérios ou sinais da morte, seja para 
constatá-la empiricamente, a primeira mere-
ce um debate público.

Quando, então, há a morte da pessoa? O 
fim da atividade do córtex (o fim de toda a 
possibilidade de atividade do córtex) é se-
guramente um critério importante. O ser 
humano é específico em função da sua ati-
vidade cerebral: o córtex serve de suporte 
à consciência, à liberdade, à afetividade, à 
comunicação e, portanto, à história pessoal. 
Mas, pode salientar-se tanto este único crité-
rio? Não é cair num certo dualismo? A vida 
biológica não é, também, a vida da pessoa? 
Assim, apesar do peso da opinião preceden-
te, muitos preferem dizer que a morte da 
pessoa tem lugar com a paralisação de toda a 
vida cerebral, de toda a possibilidade de vida 
cerebral e, portanto, com a morte da totali-
dade do cérebro (córtex e tronco).

Na realidade esta questão parece inso-
lúvel, não por ser fundamentalmente de na-
tureza filosófica (e neste nível não há con-
senso social), mas porque ela revela uma 
abordagem sintética da morte. Com efeito, 
exprime-se como se a morte fosse um ato 
instantâneo, esquecendo que ela é verdadei-
ramente um processo.

Ademais, talvez haja lugar para se distin-
guir o plano ético e o sócio jurídico. Qual-
quer um pode julgar que a pessoa morreu 
quando a atividade no córtex se tornou im-
possível. Mas, socialmente e juridicamente, 
é mais prudente e justificável reconhecer-se 
o fim da pessoa usando como critério a mor-
te total do cérebro.

Renovação Carismática

O 7º Ato Profético realizado pela RCC-GV 
aconteceu no estacionamento da cadeia pú-
blica do Bairro Santos Dumont II, em Gover-
nador Valadares, no dia 13 de junho de 2021, 
na parte da manhã. Participaram do evento 
membros de algumas comunidades de alian-
ça da Diocese, assim como algumas lideran-
ças da RCC da Paróquia São Francisco Xavier 
do Conjunto SIR.

Por Soll Alves

O 7º Ato Profético da RCC-GV foi num Presídio



Santo do Mês

Diretor responsável:
Dom Antônio Carlos Félix

Bispo Diocesano de 
Governador Valadares/MG

Colaboradores:
Artigos elaborados pelo Bispo

 e por padres, diáconos e agentes de 
pastorais e movimentos.

Administração: Cúria Diocesana de Gov. Valadares - Tel.: 33 3271-6056 - Avenida Brasil, 2770 - Centro 35.020-070 - Governador Valadares/MG 

Edição - PAsCom
Designer Gráfico: Andréia Marçal

jornalismo@diocesevaladares.com.br

Por Dom FélixFonte: www.obradoespiritosanto.com

São Camilo de Lellis

Casa da Palavra

A Palavra de Deus e a Teoria da Prosperidade - 2ª Parte

2ª Parte do 14º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”

Camila Compelli e João de 
Lellis eram já idosos quando o 
filho foi anunciado. Ele, um mi-
litar de carreira, ficou feliz, em-
bora passasse pouco tempo em 
casa. Ela também, mas um pouco 
constrangida, por causa dos qua-
se sessenta anos de idade. Do 
parto difícil, nasceu Camilo, uma 
criança grande e saudável, ape-
nas de tamanho acima da média. 
Ele nasceu no dia 25 de maio de 
1550, na pequena Bucchianico, 
em Chieti, no sul da Itália.

Cresceu e viveu ao lado 
da mãe, uma boa cristã, que o 
educou dentro da religião e dos 
bons costumes. Ela morreu 
quando ele tinha treze anos de 
idade. Camilo não gostava de 
estudar e era rebelde. Foi então 
residir com o pai, que vivia de 
quartel em quartel, porque, vi-
ciado em jogo, ganhava e perdia 
tudo o que possuía. Apesar do 
péssimo exemplo, era um bom 
cristão e amava o filho. Perce-
bendo que Camilo, aos catorze 
anos, não sabia nem ler direito, 
colocou-o para trabalhar como 
soldado. O jovem, devido à sua 
grande estatura e físico atlético, 
era requisitado para os traba-
lhos braçais e nunca passou de 
soldado, por falta de instrução.

Tinha dezenove anos de ida-
de quando o pai morreu e lhe 
deixou como herança apenas o 
punhal e a espada. Na ocasião, 
Camilo já ganhara sua pró-
pria fama, de jogador fanático, 
briguento e violento, era um 
rapaz bizarro. Em 1570, após 
uma conversa com um frade 
franciscano, sentiu-se atraído 
a ingressar na Ordem, mas foi 
recusado, porque apresentava 
uma úlcera no pé. Ele, então, foi 
enviado para o hospital de São 
Tiago, em Roma, que diagnosti-
cou o tumor incurável.

Sem dinheiro para o trata-
mento, conseguiu ser internado 
em troca do trabalho como ser-
vente. Mesmo assim, afundou-se 
no jogo e foi posto na rua. Saben-
do que o mosteiro dos capuchi-
nhos estava sendo construído, 
ofereceu-se como ajudante de pe-
dreiro e foi aceito. O contato com 
os franciscanos foi fundamental 
para sua conversão.

Um dia, a caminho do tra-
balho, teve uma visão celestial, 
nunca revelada a ninguém. Es-
tava com vinte e cinco anos de 
idade, largou o jogo e pediu para 
ingressar na Ordem dos Francis-
canos. Não conseguiu, por causa 
de sua ferida no pé.

No entanto, os franciscanos o 
ajudaram a ser novamente inter-
nado no hospital de São Tiago, 
que, passados quatro anos, es-
tava sob a sua direção. Camilo, 
já tocado pela graça, dessa vez, 
além de tratar a eterna ferida, 
passou a cuidar dos outros en-
fermos, como voluntário. Mas 
preferia assistir aos doentes mais 
repugnantes e terminais, pois 
percebeu que os funcionários, 
apesar de bem remunerados, 
abandonavam-nos à própria sor-
te, deixando-os passar privações 
e vexames.

Neles, Camilo viu o próprio 
Cristo e por eles passou a vi-
ver. Em 1584, sob a orientação 
do amigo e contemporâneo, tam-
bém fundador e santo, padre Fi-
lipe Néri, constituiu uma irman-
dade de voluntários para cuidar 
dos doentes pobres e miseráveis, 
depois intitulada Congregação 
dos Ministros Camilianos. Ainda 
com a ajuda de Filipe Néri, estu-
dou e vestiu o hábito negro com 
a cruz vermelha de sua própria 
Ordem, pois sua congregação, 
em 1591, recebeu a aprovação do 
Vaticano, sendo elevada à catego-
ria de ordem religiosa.

Eleito para superior, Camilo 
dirigiu por vinte anos sua Ordem 

dos padres enfermeiros, dizem 
que com “mão de ferro” e com a 
determinação militar recebida na 
infância e juventude. Depois, os 
últimos sete anos de vida preferiu 
ficar ensinando como os doentes 
deviam ser tratados e conviver 
entre eles. Mesmo sofrendo terrí-
veis dores nos pés, Camilo ia visi-
tar os doentes em casa e, quando 
necessário, chegava a carregá-los 
nas costas para o hospital. Nessa 
hora, agradecia a Deus a estatura 
física que lhe dera.

Recebeu o dom da cura pelas 
palavras e orações; logo a sua 
fama de padre milagreiro correu 
entre os fiéis, que, ricos e pobres, 
procuravam sua ajuda.

Era um homem muito queri-
do em toda a Itália, quando mor-
reu em 14 de julho de 1614. Foi 
canonizado em 1746. São Camilo 
de Lellis, em 1886, foi declarado 
Padroeiro dos Enfermos e dos 
Hospitais.

A forte relação entre o contato com a Pala-
vra de Deus e o sucesso (seja ele patrimonial, 
afetivo ou de saúde), pode chegar ao ponto 
de não se permitir a correta compreensão da 
Cruz e do Cristo Crucificado por amor. Não 
se trata de usar a Palavra de Deus para justi-
ficar o sofrimento, mas de não perceber que 
ela nos estimula a acolher a própria Cruz e 
a ajudar os irmãos e irmãs a carregarem as 
suas, como Simão Cireneu. Quem retira a 
Cruz da pregação da Palavra acaba por retirar 
Aquele que, por amor até o extremo, acolheu 
a morte de Cruz.

A própria Palavra de Deus nos adverte a 
respeito de quem a usa para o enriquecimen-
to. Fingindo piedade, há pessoas, como Ana-
nias e Safira, que enganam a comunidade. 
Seu Deus parece ser outro que não o miseri-
cordioso Pai de Jesus Cristo. Por compreen-
derem o Deus da Palavra e a Palavra de Deus 

como fonte de benefícios pessoais, não geram 
misericórdia nem contribuem para a santa 
indignação diante da pobreza e da violência. 
Tornam-se, na verdade, promotores da in-
diferença, ainda que prometam libertação 
e sucesso. Sob a forma de uma palavra de 
vida, geram uma palavra de ilusão e morte. 
Esquecem-se de que o Evangelho de Jesus 
Cristo é graça de Deus e que a salvação foi 

distribuída de graça para todos. Deixam a 
forte impressão de que estão tentando pre-
gar outro Evangelho que não o pregado e 
testemunhado por Jesus.

Recorre-se à Palavra de Deus para fun-
damentar e alimentar uma mentalidade indi-
vidualista e consumista, não havendo lugar 
para a solidariedade e para a compaixão, 
pois, para essa compreensão, o pobre é um 
fracassado, alguém que não recebeu a bên-
ção divina. Quando, pois, se pensa que Deus 
deve exclusivamente suprir as necessidades 
materiais das pessoas, acionado mediante a 
contrapartida financeira do fiel e a sua oração 
exigente, esquece-se o que a própria Palavra 
de Deus ensinou: “o Reino de Deus não é co-
mida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no 
Espírito Santo. Quem serve assim a Cristo, 
agrada a Deus e é estimado pelos homens”.


