
Diocese de Gov. Valadares Folha da Boa Nova 1agosto 2021

Ano XXIX   •   Edição 339  •  AGOSTO 2021  •  Jornal Oficial da Diocese de Gov. Valadares/MG - www.diocesevaladares.com.br

Página 2

Opinião

Página 4 Página 7

Filosofando Desafios Éticos

Vocação: Dom e Serviço

Agosto é o Mês Vocacional, durante o 
qual somos convidados a rezar por todas as 
vocações eclesiais: a sacerdotal, a matrimo-
nial, a religiosa e a laical.

No primeiro domingo comemoramos 
a Vocação Sacerdotal e suplicamos ao Su-
premo Pastor que conceda aos sacerdotes 
fidelidade e perseverança no ministério.

No segundo domingo comemoramos a 
Vocação Matrimonial e rezamos para que 
os casais perseverem unidos no amor mú-
tuo, junto de seus filhos.

No terceiro domingo comemoramos a 
Vocação Religiosa e pedimos copiosas bên-
çãos de Deus para as pessoas que assumiram 
a missão de evangelizar através da vivência 
pessoal e comunitária dos votos evangélicos 
de pobreza, obediência e castidade.

No quarto domingo comemoramos a 
Vocação Laical e reconhecemos com grati-
dão a importância da missão do cristão leigo 
na Igreja, sobretudo como catequista.

Vocação é Dom e Serviço. E Jesus é o 
modelo exemplar de toda vocação.

Vocação é Dom porque sua origem está 
em Deus, e não no ser humano, e Deus cha-
ma não por merecimento do ser humano, 
mas por pura bondade d’Ele. Deus nos ama 
e, porque nos ama, nos chama para cooperar 
com Ele na Obra da Criação e da Salvação.

Vocação é Serviço porque não visa 
status, promoção, fama, poder, riqueza, 
prazer, vantagens humanas. Deus nos cha-
ma para servir: servir a Ele na pessoa do 
próximo, fazendo-se próximo de todos, 
especialmente dos pobres e pecadores, 
dos que vivem nas periferias geográficas 
e existenciais.

Jesus é Modelo de Vocação como Dom 
e Serviço. Ele passou a vida fazendo o bem 
a todos, sobretudo às pessoas mais necessi-
tadas de sua ajuda material e espiritual. Sen-
do Senhor e Mestre, na última Ceia, Jesus 
lavou os pés dos discípulos para nos ensinar 
que Ele não veio para ser servido, mas para 
servir e dar Sua vida em resgate de muitos.

A Igreja continua a missão de Jesus, 
mas é discípula e servidora (samaritana).

O cristão é discípulo missionário de 
Cristo, como a Igreja e enquanto Igreja.

Portanto, quatro são os pilares da mis-
são do cristão, enquanto dom e serviço:

- Servir ao Senhor com alegria (Sl 99, 2), 
na alegria do Evangelho;

- Servir uns aos outros no amor (Gl 5, 13): 
no amor afetivo e efetivo;

- Servir sem temor todos os dias da vida 
(Lc 1, 75): durante toda a vida;

- Servir ao Senhor na provação (Eclo 2, 1): 
provação dos ídolos e dos idólatras.

Dom Antônio Carlos Félix

Vocação Sacerdotal Vocação Matrimonial Vocação Religiosa Vocação Laical

Construímos com as heranças do 
passado e as aspirações do futuro

Vamos conversar sobre responsabilidade? A dor e o sofrimento humano

Ordenação

Ordenação Presbiteral do
Frei Plínio em Santa Efigênia

No dia 03 de julho de 2021, às 18h00, na 
Igreja Matriz de Santa Efigênia de Minas, 
Dom Antônio Carlos Félix, Bispo de Go-
vernador Valadares conferiu a Ordenação 
Presbiteral ao Frei Plínio Lukian Leite, frade 
capuchinho. A Missa foi concelebrada por vá-
rios padres e participada por religiosos, semi-
naristas, familiares e amigos do ordinando.

Parabéns, Frei Plínio, pelo presbiterato! 
Que Deus lhe dê muita saúde, alegria e paz 
na vida religiosa e no ministério presbiteral 
e lhe conceda ser um pastor, amável e zelo-
so, segundo o Bom Pastor!

Somos provavelmente a geração mais pre-
sentista da história, amamos tanto o presente 
que não raro sacrificamos o passado e o futuro, 
o que se explica, em parte, pelas próprias pe-
culiaridades do presente: tempo da ação e da 
decisão, do existir, da confirmação do ser e da 
realização. Como tempo da decisão, o presente 
pode ser tanto graça quanto desgraça.

Olá gente! 
“Como culpar o vento pela desordem fei-

ta, se fui eu que esqueci as janelas abertas!” 
(autor desconhecido).

A capacidade emocional para assumir as 
responsabilidades pelas próprias ações apa-
rece, em regra, com a maturidade, ou seja, o 
amadurecimento leva à percepção.

Quando uma pessoa se vê diante do so-
frimento, a pergunta quase sempre é inevi-
tável: Qual a finalidade e o sentido da dor e 
do sofrimento? Por que isso tinha de acon-
tecer? Por que Deus me abandonou? Falar 
da dor e do sofrimento significa perguntar 
que comportamento assumir diante dessa 
realidade tão humana.
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Somos provavelmente a geração mais 
presentista da história, amamos tanto o pre-
sente que não raro sacrificamos o passado 
e o futuro, o que se explica, em parte, pelas 
próprias peculiaridades do presente: tempo 
da ação e da decisão, do existir, da confir-
mação do ser e da realização. Como tempo 
da decisão, o presente pode ser tanto graça 
quanto desgraça, afinal, nele se decide êxi-
to ou malogro. Irrecuperável e intransferí-
vel, ele só pode ser vivido. Nem mesmo um 
conjunto seleto de biógrafos à disposição de 
uma pessoa, descrevendo detalhadamente 
todos os seus atos desde o nascimento, re-
cuperaria ou traduziria a totalidade da sua 
existência, porque a vida vivida possui a 
dimensão de realizabilidade que pertence 
apenas ao sujeito que a experiencia, sem 
contar aquilo que é não revelável em cada 
pessoa, seus silêncios e entrelinhas. Nesse 
sentido, o presente pertence somente àque-
les a quem foi dada a graça de vivê-lo. Vida 
e felicidade são decididas no hoje da exis-
tência, não em fixações do passado ou em 
projeções do futuro. Apesar de sua proemi-
nência, o tempo presente não pode ser abso-
lutizado e só existe em íntima conexão com 
o passado e o futuro. Sem a articulação com 
as outras dimensões temporais, torna-se li-
mitado e tacanho, asfixia-se em si mesmo, 
como Narciso preso à própria imagem. 

Se o presente se configura como tempo 
da ação e da decisão, o passado se caracte-
riza como tempo da memória, do discerni-
mento e da interpretação. Carregamo-lo em 
nossos tecidos como herança biológica, psí-
quica, espiritual, familiar, pessoal e social. 
Não começamos abruptamente do ponto 
zero, “somos o que os outros construíram 
em nós”. O passado nos desinstala de nos-
sa autossuficiência presentista, recorda que 
nossa urdidura se dá com material que nos 
antecede: uma placenta, uma família, uma 
geração... Sem a percepção e a memória do 

passado, a vida recai nos velhos erros, re-
pete os mesmos pecados, comete grosserias 
e barbáries históricas.  Sem passado não há 
aprendizado, já que ele permite a sabedoria 
do que se deve evitar e oferece os caminhos 
por onde trilhar. O passado é retrovisor para 
o presente: uma olhadela para trás aguça o 
reflexo da vida, sua profundidade e sensibi-
lidade. Por isso, ele é tão fundamental para 
a tradição bíblica, pois recorda as “gestas” 
maravilhosas de Deus em favor do seu povo. 
Viver bem o presente consiste, em boa me-
dida, na fidelidade ao passado. Em termos 
católicos, significa fidelidade à tradição ecle-
sial.

Sem o vislumbre do futuro, o tempo pre-
sente corre o risco de se sufocar nas experi-
ências imediatas, principalmente as inume-
ráveis e sedutoras ofertas de prazer da so-
ciedade pós-moderna, e tornar-se vida sem 
sonhos, encantamento ou projeção. O futuro 
é o tempo da visão. A vida sem projeto pena. 
Por menores que sejam nossos planos pes-
soais ou coletivos, eles alimentam a nossa 
sede de viver, buscar, sonhar e querer, por-
que vivemos a nos projetar, a galgar o futu-
ro com as mãos, procurando dar sentido ao 
que fazemos. Esse é o nosso modo de viver 
no presente, olhando para trás e para fren-
te, simultaneamente. O primeiro nos reme-
te à noção de herança e o segundo, à ideia 
de construção, de sermos menos reféns do 

implacável movimento de arrasto do tem-
po, simbolizada por Cronos (imagem do 
tempo), divindade na mitologia grega que 
gerava filhos e os engolia, como um dia en-
gole o outro, um mês outro mês, e assim, 
sucessivamente.

Para a fé cristã, o saber viver inclui a 
correta articulação das três dimensões tem-
porais. O passado, como tempo da promes-
sa e da revelação de Deus, é fundamental e 
incide sobre o presente: “Hoje se cumpriu 
a Escritura”, afirmou Jesus na sinagoga de 
Nazaré ao ler e interpretar o texto de Isaías. 
Deus se revelou na história e conhecemos 
seus desígnios a partir de uma época, lugar 
e momento histórico específicos. A singula-
ridade do presente está em ser o tempo da 
tomada de decisão, de vivência da fé, da op-
ção ou não pelo Reino de Deus “Quem põe a 
mão no arado não pode olhar para trás”. As 
escolhas do hoje gestam o amanhã. O que 
seremos já está, de algum modo, inscrito no 
que somos. Contudo, as aspirações do futu-
ro modelam o hoje. O futuro é o tempo da 
possibilidade, da plenitude sonhada, da paz 
desejada, e de todas as reconciliações como 
o profeta Isaías aspirou: “Então o lobo mo-
rará com o cordeiro, e o leopardo se deitará 
com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o 
gordo novilho andarão juntos e um menino 
pequeno os guiará. A vaca e o urso pasta-
rão juntos, juntas se deitarão as suas crias. 
O leão se alimentará de forragem como o 
boi. A criança de peito poderá brincar junto 
à cova da áspide, a criança pequena porá a 
mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal 
ou destruição nenhuma em todo o meu 
santo monte, porque a terra ficará cheia do 
conhecimento de Iahweh, como as águas 
enchem o mar” (Is 11,1-9). Construímos 
o presente com a herança e o material do 
passado (“o novo é feito com material do 
velho”), mas com os sonhos, visões e aspi-
rações do futuro.

Opinião

Por Rivelino Santiago de Carvalho

Aconteceu no dia seis de julho de 2021, às 
19h30, na Matriz Santuário da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima em Resplendor, a Missa 
em Ação de Graças pelos dois anos de vida 
sacerdotal do Pe. Irineu Altair da Silva, que foi 
concelebrada por Pe. Paulo Ribeiro, Pe. An-
dersom Sousa, Pe. Saul e Pe. Lucas Aredes.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima de 
Resplendor se alegra pela vida e missão de 
seu pároco, que tanto tem contribuído para o 
crescimento do Reino de Deus. Assim como 
seu lema sacerdotal, nos colocamos a ser-
viço de nosso Deus: “Avancem para águas 
mais profundas” (Lc 5, 4).

Aniversário

Aniversário de Ordenação Presbiteral do Padre Irineu Altair da Silva

Por Georgiane de Souza Silva

Construímos com as heranças do passado e as aspirações do futuro
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Família: Dom e Compromisso - 7ª Parte

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

AniversariantesReunião

Parabéns, aniversariantes!

  Certa vez, escutei uma interessante pro-
messa de esposos com idades avançadas: 
“Eu te amo mais do que ontem, porém, 
menos do que amanhã”. A alegria da se-
renidade, de um testemunho que possui a 
sabedoria dos anos, descobre-se em tantos 
matrimônios de pessoas anciãs nas quais 
conservam o frescor e a ternura confirma-
dos no tempo.

  

  01, domingo
07h00: Missa de Abertura do Mês Vocacional e do 

Ressuscita Jovem na Catedral.
09h00: Missa de Apresentação do Pe. Bruno na Paróquia 

Sagrada Família.
19h30: Missa de Apresentação do Pe. Marcus na Paróquia 

do Conjunto SIR.
  02-06, segunda a sexta
Retiro Espiritual do Clero com o Cardeal José Tolentino (on-line).

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

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

  05, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  06, sexta
06h15: Missa na Comunidade da Filosofia.

  07, sábado
08h30: Reunião do CDP no Salão da Catedral.

  08, domingo
07h00: Missa de Abertura da Semana da Família na 

Catedral.
  08-14, domingo a sábado
Semana da Família e de Animação Vocacional nas Paróquias.

  10, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio na Cúria.
18h00: Missa pelo Dia do Padre e Confraternização do Clero 

no Centrel.
  11, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
08h30: Reunião do Clero no Centrel.
13h00: Reunião do Conselho Presbiteral no Centrel.

  12, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h30: Reunião do Conselho Econômico na Cúria.
10h00: Reunião do Colégio dos Consultores na Cúria.

  13, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
19h30: Missa de Abertura da Novena da Padroeira na 

Paróquia Santa Rosa de Lima.
  14, sábado
09h00: Encontro com os candidatos ao diaconato 

permanente no Centrel.
19h00: Missa de Encerramento da Semana da Família 

na Paróquia de Lourdes.
  15, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa da Festa da Assunção de Nossa Senhora 

na Paróquia da Turmalina.
  17, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.

  18, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
19h30: Missa da Festa da Padroeira na Paróquia Santa 

Helena em Valadares.
  19, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  20-22, sexta a domingo
Retiro Espiritual dos Seminaristas no Centrel com Pe. 
Paulo Fernandes.

  22, domingo
07h00: Missa na Catedral.
11h00: Missa no Encerramento do Retiro Espiritual dos 

Seminaristas no Centrel.
  24, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.

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

  26, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h00: Missa e Bênção da Igreja Matriz na Paróquia de 

Ituêta.
  27, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.

  27-28, sexta e sábado
Assembleia on-line do COMISE com Pe. Gustavo Moreira e 
Virlene Mendes.

  29, domingo
07h00: Missa na Catedral em homenagem ao Dia do 

Catequista.
  30, segunda
10h00: Partilha sobre a CNBB com a turma do Propedêutico 

no Conjunto SIR.
  31, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
19h30: Missa do Jubileu de Prata da Par. São Raimundo.

No dia 30 de junho, das 09h00 às 13h00, 
os padres que exercem o ministério nas 
paróquias que compõem o Setor Santo An-
tônio da Diocese de Governador Valadares 
reuniram-se para uma partilha e estudo, a 
partir da Carta Apostólica do Papa Francis-
co, Patris Corde, com a qual ele proclamou 
o Ano de São José. Logo após, os padres 
avaliaram as diretrizes pastorais diocesanas 
e fizeram encaminhamentos para os próxi-
mos meses no Setor.

Segundo Joseph Ratzinger, “o ho-
mem, na sua totalidade, inclui a dimensão 
temporal. Além disso, o “sim” de um ser hu-
mano supera o conceito do tempo. Na sua in-
tegridade, o “sim” significa: “sempre”. Este 
constitui o espaço da fidelidade. A liberdade 
do “sim” faz-se sentir como uma liberdade 
diante do definitivo. O amor não é neces-
sariamente sujeito à degradação do tempo, 
como as coisas que se desgastam e perdem 
pouco a pouco suas energias. O tempo pode 
ajudar o crescimento, o amadurecimento 
diante de Deus, a fazer do amor um compro-
misso mais sério e profundo”.

Certa vez, escutei uma interessan-
te promessa de esposos com idades avan-
çadas: “Eu te amo mais do que ontem, po-
rém, menos do que amanhã”. A alegria da 
serenidade, de um testemunho que possui 
a sabedoria dos anos, descobre-se em tantos 
matrimônios de pessoas anciãs nas quais 
conservam o frescor e a ternura confirma-
dos no tempo.

Em virtude da doação total compre-
ende-se melhor a exigência da indissolubili-
dade que liberta e protege o amor e que não 

é uma prisão ou empobrecimento. É falsa a 
afirmação de que o matrimônio é a tumba 
do amor e que o definitivo, a sua indissolubi-
lidade, prive o amor da sua espontaneidade 
e do seu dinamismo. Essa mentalidade leva, 
sem dúvida, a uma cultura da precariedade, 
na qual a palavra se esvazia e é, portanto, su-
perficial até a irresponsabilidade. Não tolera 
o peso da verdade que não é caprichosa e 
mutável como o faz um falso amor que en-
gana. A possível ausência ou debilitação de 
fato nas manifestações do amor conjugal 
não destroem as propriedades e a tendência 
natural, mesmo se podem obstaculizar, pois 
umas e outras reclamarão sempre de serem 
vivificadas pelo amor conjugal.

Reunião dos Padres
do Setor Santo Antônio

Por Pe. Lucas Henrique
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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

Vamos conversar sobre responsabilidade?

Por Gilberto e Sílvia - Pastoral Familiar

Olá gente! 
“Como culpar o vento pela desordem feita, 

se fui eu que esqueci as janelas abertas!” (au-
tor desconhecido).

A capacidade emocional para assumir 
as responsabilidades pelas próprias ações 
aparece, em regra, com a maturidade, ou 
seja, o amadurecimento leva à percepção 
de existência entre causa e efeito; mostra 
que cada ação (ou omissão) desafia reações 
e consequências diversas. Uma pessoa ima-
tura tem maior dificuldade para compreen-
der tudo isso.

O pensamento expresso na epígrafe 
deste artigo ajuda a refletir sobre o tema 
responsabilidade e, entre outras questões, 
permite dois apontamentos interessantes. 
O primeiro ponto decorre da capacidade 
de perceber a falta de sentido – o absurdo, 
talvez! – de atribuir a ‘culpa’ a quem, na ver-
dade, não é o verdadeiro culpado. 

O vento apenas entra nos espaços aber-
tos e provoca neles as alterações compatí-
veis com sua essência e natureza. Não há no 
movimento do vento uma intencionalidade, 
um dolo, um desejo de intervir na realidade 
para provocar efeito que gere prejuízo... ele 
apenas ‘transita’ pelos espaços e revolve o 
que encontra.

Culpar o vento é, evidentemente, trans-
ferir responsabilidade. Fechar imatura-
mente os olhos para o real motivo da de-
sordem vivida. Empurrar para longe de si 
a responsabilidade por não ter fechado as 
janelas que permitiram a entrada do ven-
to, aliás, diga-se de passagem, a entrada do 
vento não é algo inesperado ou surpreen-
dente, ao contrário, é previsível!

O segundo ponto interessante nasce 
quando se pergunta sobre quem é respon-
sável por fechar as janelas para que o vento 
não entre para desordenar tudo! No pensa-
mento acima citado fica claro que as jane-
las abertas foram esquecidas por um “eu”, 
portanto, ter coragem (habilidade emocio-
nal!) para assumir que deixei de fazer o que 

deveria ter feito é fundamental para com-
preender e lidar com as desordens que os 
‘ventos’ fazem na vida.

Há pessoas que gastam preciosos mo-
mentos de suas vidas arrumando desor-
dens geradas por ventos que jamais en-
trariam em seus territórios emocionais se 
tomassem a simples inciativa de fecharem 
suas janelas. É importante compreender 
que deixar de fechar as janelas é dar algum 
tipo de permissão para que os ventos en-
trem e desordenem os espaços; que leve 
sujeira e crie clima ruim. 

Quando se compreende que o vento en-
tra quando se permite nos faz senhores/
senhoras de nossos próprios espaços; nos 
faz escolher o melhor momento para que 
o vento entre para arejar e trazer a boa 
sensação de leveza, bem como escolher o 
momento de fechar a janela para preservar 
a ordem que gera segurança, alegria, felici-
dade, realização.

Que janelas você tem esquecido abertas 
em sua vida? Que desordens os ventos es-
tão provocando ao entrarem pelas janelas 
que você deixa abertas? Quais janelas você 
precisa fechar para ter melhor controle de 
seus espaços internos?

Aconteceu, no dia 14 de julho, às 20h00, organizada pelo Setor Ca-
sos Especiais e transmitido pelas mídias sociais da Pastoral Familiar, 
a live com a Psicóloga Sônia Aparecida, com o tema: “Ansiedade: mal 
do século! Saiba como manejar”.

A psicóloga Sônia falou com muita propriedade e em linguagem 
simples sobre o tema e depois interagiu com os participantes respon-
dendo às perguntas. A live alcançou mais de mil pessoas e estiveram 
ao vivo mais de 500 visualizações.

Durante sua fala, Sônia deixou algumas dicas preciosas de como 
conviver com a ansiedade: Manter uma rotina; Planejar o seu dia; 
Ouvir as notícias boas primeiro; Manter contato social, mesmo que 
virtual; Cuidar de você primeiro; Exercer seu hobby favorito, ler, es-
crever, plantar, artesanato, e outros; Cuidar da saúde mental; Praticar 
atividades físicas, mesmo em casa; Conversar com as pessoas; Cele-
brar datas comemorativas, mesmo que só em família.

Foi um momento de muita riqueza para todos nós!

Pastoral Familiar

Live do Setor Casos Especiais
com a Psicóloga Sônia Aparecida

Semana da Família

Semana Nacional
da Família

A Comissão Nacional da Pastoral Familiar lançou o subsídio Hora da 
Família Especial para a Semana Nacional da Família de 2021. O tema 
escolhido para esta edição é “Alegria do amor na Família”, em referên-
cia à exortação apostólica Amoris Laetitia, que completou cinco anos 
e  é a motivação de um ano especial convocado pelo Papa Francisco.

No contexto do Mês Vocacional, celebrado em agosto pela Igreja no 
Brasil, a Semana Nacional da Família é realizada na segunda semana, 
com início no Dia dos Pais. Neste ano, portanto, será de 8 a 14 de agosto.

A escolha do tema “Alegria do amor na Família“ visa celebrar o Ano 
Família Amoris Laetitia, iniciado no dia 19 de março, convocado com 
o objetivo de marcar os cinco anos da exortação apostólica do Papa 
Francisco, fruto de dois sínodos sobre a família.

O material contém sete encontros, um para cada dia da semana, 
além de um roteiro de celebração para o Dia dos Pais. E foi desenvolvi-
do em parceria da Pastoral Familiar com diversos serviços e movimen-
tos eclesiais que trabalham com a espiritualidade familiar.

Fonte: Site da CNBB.
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No dia 1º de julho de 2021, às 19h30, 
Dom Félix presidiu a Missa na Abertura do 
Tríduo do Padroeiro na Comunidade São 
Paulo Apóstolo, Paróquia Santa Terezinha, 
em Governador Valadares.

A Missa foi concelebrada pelo pároco, Pe. 
Eduardo Vasconcelos, com a participação 
dos seminaristas Daniel, Pedro e Wellington 
e de um bom número de fiéis.

Festa dos Padroeiros

Aniversário 

No dia 16 de julho de 2021, às 10h00, 
Dom Félix presidiu Missa Solene da Festa 
da Padroeira na Igreja Matriz da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo em Aimorés. 

A Missa foi concelebrada pelos frades 
João Ricardo, Humberto e Robério, com a 
participação de seminaristas diocesanos e 
franciscanos, dos fiéis e dos internautas.

No dia 17 de julho de 2021, às 19h00, 
Dom Félix presidiu a Missa de Abertura 
da Novena de Sant’Ana na Paróquia de 
Coroaci, que foi concelebrado por Pe. José 
Balbino, com a participação de seminaristas 
e de fiéis das comunidades da Matriz e da 
Imaculada Conceição de Tronqueiras.

Aconteceu nos dias 1, 2 e 3 de julho de 
2021, às 19h30, na Comunidade São Pedro,  
Paróquia São Judas Tadeu, o Tríduo em 
honra ao seu Padroeiro, que contou com 
a participação dos padres convidados: Pe. 
Wladmir, Pe. Lucas Aredes e Pe. Geraldi-
nho. O encerramento ocorreu no dia 04, às 
07h00, com a Missa presidida pelo pároco, 
Pe. Juca, tendo em todos os dias um núme-
ro expressivo de fiéis.

Por Nil Rodrigues – Pascom

Comunidade São Paulo Apóstolo 
celebra o seu Padroeiro

Tríduo de São Pedro na
Paróquia São Judas Tadeu

Missa na Festa de Nossa
Senhora do Carmo em Aimorés

Missa de Abertura da
Novena de Sant’Ana em Coroaci

Missa em comemoração aos três anos de Sacerdócio do Pe. Lucas Henrique

Missa na Comunidade
Santa Maria Madalena

Missa na Paróquia 
Sant’Ana do Altinópolis

No dia 22 de julho de 2021, às 19h30, 
Dom Félix presidiu a Missa da Festa da 
Padroeira na Comunidade Santa Maria Ma-
dalena, Paróquia de Lourdes, em Governa-
dor Valadares, que foi concelebrada por Pe. 
Elias, com participação do Diác. Juscelino, 
de seminaristas e de dezena de fiéis.

No dia 21 de julho de 2021, Pe. Lucas 
Henrique Pereira dos Santos completou 
três anos de Ordenação Presbiteral. Esta 
data foi celebrada com uma Missa, às 19h30, 
na Igreja Matriz da Paróquia São Francisco 
Xavier, no Conjunto SIR, onde ele é pároco e 
formador do Propedêutico. Participaram da 
Missa vários padres, seminaristas, agentes 
do SAV e fiéis daquela Paróquia.

Parabéns, Pe. Lucas Henrique!

No dia 24 de julho de 2021, às 19h30, 
Dom Félix presidiu Missa na Novena de 
Sant’Ana na Paróquia do Altinópolis, que 
foi concelebrada por Pe. Marcos Alves 
Batista, com participação do Diác. Gerson 
Martins, do seminarista Wellington Pereira 
e de dezena de fiéis.
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Seminário Crisma Notícias das Paróquias

No dia 17 de julho de 2021, às 15h00, na 
Igreja Matriz do Bairro Grã Duquesa em 
Valadares, Dom Félix conferiu o Sacramen-
to da Crisma a 33 jovens da Paróquia Cristo 
Redentor. A Missa foi concelebrada por Pe. 
Assis e Pe. Paulo Nascimento, com a parti-
cipação do Diác. Carmélio, de seminaristas, 
catequistas, padrinhos, madrinhas e familia-
res dos crismandos e crismandas.

No dia 02 de julho de 2021, às 18h00, 
Dom Félix presidiu a Missa de Encerra-
mento do Semestre Formativo do Semi-
nário Diocesano na Casa da Teologia. A 
Missa foi concelebrada pelos padres for-
madores (Pe. Francisco Vidal, Pe. Mar-
cus Vinícius e Pe. Lucas Henrique), com 
a participação dos seminaristas das três 
etapas da formação.

“Confiem para sempre no Senhor, pois o 
Senhor, somente o Senhor, é a rocha eter-
na.” Ao longo desta vida, é fácil perdermos 
o foco, o equilíbrio, a sobriedade e a fé. So-
mos frágeis pecadores e, se não deixarmos 
Jesus nos fortalecer, animar e curar, su-
cumbiremos ao pecado e ao mal. Olhe para 
Jesus e verá força e perfeição. Olhe para si 
mesmo e verá fraquezas e falhas.  Sem a 
força de Cristo, só temos nossas fraquezas. 
Jesus é a única rocha firme, sobre a qual 
podemos edificar nossa vida, nossa fé e 
nossa esperança. Não tire os olhos de Cris-
to! Quando se sentir impotente, por causa 
da pandemia do coronavírus ou por outras 
enfermidades, clame ao Senhor, para que 
ele dissipe todo medo e fortaleça sua fé. 
Quando estiver instável física, financeira ou 
emocionalmente, peça sabedoria, para que 
você consiga se estabilizar, ainda que esteja 
em meio a uma tempestade avassaladora. 
Só em Jesus há segurança, para permane-
cer firme em meio aos ventos contrários e 
sofrimentos, firme em meio às maiores ad-
versidades e tribulações.

Aborrecimentos, discórdias, conflitos e 
contrariedades podem nos desestabilizar e 
tirar a nossa paz.  Aliás, muitas coisas nes-
te mundo podem nos tirar o precioso dom 
da paz! Jesus é o príncipe da paz! Ele pi-
sou neste mundo, mas não pertence a este 
mundo. Em Cristo, há paz no luto, na enfer-
midade, no desemprego, na perseguição. 

Parece loucura conciliar paz com dor, mas 
na cruz há paz e dor. Jesus sofreu muita 
dor, para nos garantir paz e nos presente-
ar com o acesso à eternidade feliz, onde 
não há dor, nem choro, nem tristeza, nem 
luto. Sem Cristo e sem cruz, não há paz, só 
existe dor. A verdadeira paz só Jesus pode 
nos garantir. Em suas mãos encontramos 
proteção, justiça, misericórdia e segurança. 
Entregue-se e construa sua vida sobre Je-
sus, rocha firme, sobre os ensinamentos do 
Mestre de Nazaré, sobre os mandamentos 
do Senhor.

Jesus é o início, o meio e o fim. Ele é 
tudo o que precisamos: é o motivo de nossa 
alegria, é quem nos acolhe, perdoa, restau-
ra, cura e transforma, para a honra e gló-
ria de Deus. Precisamos de motivação e 
meta. Se você permitir que Jesus o motive 
e molde, já encontrou sua motivação. Se a 
eternidade feliz for o objetivo de sua vida, 
já encontrou a meta. Aceite o convite para 
seguir Jesus e pratique seus ensinamentos. 

Deixe-se preencher pelo Espírito Santo, 
pois ele é a força que necessitamos, para 
não desistirmos de alcançar a vida eterna. 
Ele nos mostrará o que devemos fazer, para 
perseverar no caminho de Deus, fazendo a 
vontade de Deus e renunciando tudo o que 
é contrário à vontade de Deus.

O Senhor nos dá forças, para que fa-
çamos o bem, pratiquemos o que é certo, 
sirvamos gratuitamente e colaboremos na 
construção do seu reino de justiça, amor e 
paz. Posso ser mais justa, posso ser mais 
fraterna, posso ser menos egoísta, posso 
ser menos soberba: “Tudo posso naquele 
que me fortalece”. Precisamos de forças, 
para lutar contra o pecado e as más incli-
nações. Precisamos de muita força, para 
enterrar um ente querido, que partiu para 
a casa do Pai, ou para escutar notícias so-
bre desvio de verba da saúde e demora em 
comprar vacinas, enquanto mais de 540.000 
brasileiros já faleceram em decorrência de 
complicações causadas pelo coronavírus. 
Precisamos de coragem, para levantar da 
cama quando estamos deprimidos. Precisa-
mos de mais coragem ainda, para nos reer-
guermos, quando somos humilhados, per-
seguidos, caluniados, traídos, rejeitados, 
excluídos. Em qualquer situação, por mais 
difícil e dolorosa que seja, permaneçamos 
firmes em Jesus! “Confiem para sempre no 
Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é 
a rocha eterna.”

Missa de encerramento do
Semestre Formativo do Seminário

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia Cristo Redentor

Teve início, no dia 17 de julho de 2021, 
às 19h00, a Novena em honra à Sant’Ana, 
Padroeira de Resplendor. Com muita piedade 
e amor, a comunidade se fez presente. A 
Missa foi presidida pelo pároco, Pe. Paulo 
Ribeiro, que convocou toda a comunidade a 
rezar pelo fim da Pandemia. Em cada dia da 
Novena a Missa foi presidida por um padre.

Por Georgiane de Souza Silva

Abertura da Novena de Sant’Ana,
Padroeira de Resplendor

Firmes em Jesus
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Quando uma pessoa se vê diante do so-
frimento, a pergunta quase sempre é inevi-
tável: Qual a finalidade e o sentido da dor e 
do sofrimento? Por que isso tinha de acon-
tecer? Por que Deus me abandonou? Falar 
da dor e do sofrimento significa perguntar 
que comportamento assumir diante dessa 
realidade tão humana, mas que preocupa 
grande parte da humanidade. A dor é uma 
sensação negativa, uma percepção e, por-
tanto, um sentimento vindo de algum dano 
sofrido pelo corpo. Uma pessoa se encontra 
com a dor, não a procura. A doença a prece-
de e a acolhe e, assim, a pessoa se encontra 
ferida. Em outras palavras: ninguém pede 
para ficar doente ou busca a doença. O ser 
humano de todo tempo e cultura sempre 
procurou e procura uma resposta ao senti-
do do sofrimento humano, em especial.

Por isso, ao falar da doença e da morte, 
perguntamo-nos qual atitude assumir dian-
te do sofrimento e no sofrimento.

No plano biológico, a dor representa o 
sinal de qualquer coisa que não está bem 
no organismo. Nesse sentido, a dor toca 
como uma campainha que indica a ruptura 
da harmonia.

A remoção da dor é uma atitude comum 
na sociedade do bem-estar. A dor dá medo, 
cria angústia, e o medo da própria dor des-
trói.

Procura-se a eliminação da dor median-
te o uso de medicamentos que combatem a 

doença ou a administração de analgésicos. 
Quando ambos se revelam inadequados, 
procura-se eliminar a dor através da eutaná-
sia ou do suicídio.

A convivência com a dor é uma atitude 
madura diante de uma doença que não se 
pode superar, ou de uma morte que vem 
inexoravelmente ao encontro. Também 
quem sofre assim pode realizar-se e viver 
a própria dignidade. Mas, para entender o 
sentido da dor, é preciso estar seguro de 
que qualquer coisa existe e resiste além 
dela, e que em uma ordem de valores abso-
lutos a dor é relativa.

O sofrimento do doente terminal não é 
apenas aquele físico causado pela doença, 
mas também aquele psicológico provocado 
pelo conflito entre o valor da própria vida, 
que segue seu curso, e um sofrimento difícil 
de aceitar. Diante do sofrimento do doente 
terminal, podem ser assumidas três atitu-
des: a eutanásia, a insistência terapêutica e 
os tratamentos paliativos e de sustentação.

   A convivência com a dor é uma atitude 
madura diante de uma doença que não se 
pode superar, ou de uma morte que vem 
inexoravelmente ao encontro. Também 
quem sofre assim pode realizar-se e viver 
a própria dignidade. Mas, para entender o 
sentido da dor, é preciso estar seguro de 
que qualquer coisa existe e resiste além 
dela, e que em uma ordem de valores abso-
lutos a dor é relativa.

  

A dor e o sofrimento humano

Pe. Francisco Vidal

ASCARF

Representantes das CEBs e do Movi-
mento Boa Nova estiveram reunidos com 
os catadores da ASCARF(Associação de 
Catadores de Recicláveis Reciclando Hoje 
Para Um Futuro Melhor), para um mo-
mento de oração e roda de conversa.

Sebastião e Jamile, do Movimento Boa 
Nova, conduziram o momento de reflexão, 
baseado no livro do profeta Amós 7,12-15. 
O texto relata a reação de Amasias, sacer-
dote do Santuário de Betel, em tentar ex-
pulsar daquela terra o profeta Amós. En-
quanto aquele exercia sua função se subor-
dinando às autoridades e de acordo com o 
interesse dos grandes, Amós, exercia sua 
missão profética por ordem de Deus, a 
quem unicamente devia obedecer.

E nós, como estamos exercendo o nos-
so profetismo?

Rezamos esta prece: “Inspira-nos, Se-
nhor, a diminuir nosso ritmo de vida, para 
olhar nos olhos e escutar, para acompa-
nhar quem ficou à beira do caminho, para 
construir pontes, estreitar laços e ajudar a 
carregar a carga uns dos outros”.

“Que vocês sejam “pontes” para auxiliar 
a ASCARF nesta novidade, que é ser uma 
Associação de Catadores e como chegar 
lá. Queremos deixar de rastejar para ca-
minhar”, este foi o apelo da coordenadora 
Keila.

Este apelo é dirigido a todas e todos em 
nossa cidade, que queiram colaborar com 
este grupo de catadores de materiais reciclá-
veis. O galpão da Associação fica na Avenida 
Industrial, 296, Distrito Industrial. Telefone: 
(33) 9 8704-9426.

A Escola Diaconal de Governador Va-
ladares realizou uma Manhã de Espiritu-
alidade com os Candidatos ao Diaconato 
Permanente e suas Esposas no Centrel, no 
dia 03 de julho de 2021, das 8 às 12 horas. 

Pe. Rodrigo conduziu as reflexões e os mo-
mentos comunitários de oração. O evento 
foi acompanhado por Dom Félix, Pe. Vidal 
e Diác. José Luciano, com a ajuda de semi-
naristas da Filosofia.

Diaconato Permanente

Momento de Oração
na ASCARF

Ana Dalva Martins
Equipe de Animação das CEBs - Diocese de Gov. Valadares

Manhã de Espiritualidade no Centrel
com os Candidatos ao Diaconato e Esposas
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Casa da Palavra

A Palavra de Deus em terrenos prioritários

15º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”

Domingos nasceu em 24 de junho de 
1170, na pequena vila de Caleruega, na 
Velha Castela, atual Espanha. Pertencia a 
uma ilustre e nobre família, muito católica e 
rica: seus pais eram Félix de Gusmão e Jo-
ana d’Aza e seus irmãos, Antonio e Manes. 
O primeiro tornou-se sacerdote e morreu 
com odor de santidade. O segundo, junto 
com a mãe, foi beatificado pela Igreja.

Nesse berço exemplar, o pequeno Do-
mingos trilhou o mesmo caminho de servir 
a Deus. Até mesmo o seu nome foi esco-
lhido para homenagear são Domingos de 
Silos, porque sua mãe, antes de Domingos 
nascer, fez uma novena no santuário do san-
to abade. E, como conta a tradição, no séti-
mo dia ele lhe teria aparecido para anunciar 
que seu futuro filho seria um santo para a 
Igreja Católica.

Domingos dedicou-se aos estudos, tor-
nando-se uma pessoa muito culta, mas nun-
ca deixou a caridade de lado. Em Calência, 
cidade onde se diplomou, surpreendeu a 
todos ao vender os objetos de seu quarto, 
inclusive os pergaminhos caros usados nos 
estudos, para ter um pequeno “fundo” e 
com ele alimentar os pobres e doentes.

Aos vinte e quatro anos, sentindo o cha-
mado, recebeu a ordenação sacerdotal. Foi 
enviado para a Diocese de Osma, onde se 
distinguiu pela competência e inteligência. 
Logo foi convidado para auxiliar o rei Afon-
so VII nos trabalhos diplomáticos do seu 
governo e também para representar a San-
ta Sé, em algumas de suas difíceis missões.

Durante a Idade Média, período em que 
viveu, havia a heresia dos albigenses, ou cá-
taros, surgida no sul da França. O papa Ino-
cêncio III enviou-o para lá, junto com Diego 
de Aceber, seu companheiro, a fim de comba-
ter os católicos reencarnacionistas. Mas, de-
vido à morte repentina desse caro amigo, Do-
mingos teve de enfrentar a missão francesa, 
sozinho. E o fez com muita eficiência, usando 
apenas o seu exemplo de vida e a pregação da 
verdadeira Palavra de Deus.

Em 1207, em Santa Maria de Prouille, Do-
mingos fundou o primeiro mosteiro da Ordem 
Segunda, das monjas, destinado às jovens que, 
devido à carestia, estavam condenadas à vida 
do pecado. Os biógrafos narram que foi na ca-
pela desse convento que Nossa Senhora apare-
ceu para Domingos e disse-lhe para difundir a 
devoção do Rosário, como princípio da conver-
são dos hereges e para a salvação dos fiéis. Por 
isso os dominicanos são tidos como os guardi-
ões do Rosário, cujo culto difundem no mundo 
cristão através dos tempos.

A santidade de Domingos ganhava cada 
vez mais fama, atraindo as pessoas que dese-
javam seguir seu modelo de apostolado. Foi 

assim que surgiu o pequeno grupo chamado 
“Irmãos Pregadores”, do qual fazia parte o seu 
irmão de sangue, o bem-aventurado Manes.

Em 1215, a partir dessa irmandade, Do-
mingos decidiu fundar uma Ordem, ofere-
cendo uma nova proposta de evangelização 
cristã e de vida apostólica. Ela foi apresenta-
da ao papa Inocêncio III, que, no mesmo ano, 
durante o IV Concílio de Latrão, concedeu a 
primeira aprovação.

No ano seguinte, seu sucessor, o papa Ho-
nório III, emitiu a aprovação definitiva, dando-
lhe o nome de Ordem dos Frades Pregadores 
ou Dominicanos. Eles passaram a ser conhe-
cidos como homens sábios, pobres e auste-
ros, tendo como características essenciais a 
ciência, a piedade e a pregação.

Em 1217, para atrair a juventude acadêmica 
para dentro do clero, o fundador determinou 
que as Casas da Ordem fossem criadas nas 
principais cidades universitárias da Europa, 
que na época eram Bolonha e Paris. Ele se 
fixou na casa de Bolonha, na Itália, onde se 
dedicou ao esplêndido desenvolvimento da 
sua obra, presidindo, entre 1220 e 1221 os 
dois primeiros capítulos gerais, destinados à 
redação final da “carta magna” da Ordem.

No dia 8 de agosto de 1221, com apenas 
cinquenta e um anos de idade, ele morreu.

Foi canonizado em 1234 pelo papa Gregório 
IX, que lhe dedicava especial estima e amizade.

São Domingos de Gusmão foi sepultado na 
catedral de Bolonha e é venerado, no dia de 
sua morte, como Padroeiro Perpétuo e Defen-
sor dessa cidade.

A comunidade dos discípulos do Senhor 
é gerada pela Palavra e nela encontra ali-
mento para a missão. O Verbo que se fez 
carne em Jesus dá sentido à caminhada e a 
ilumina. O que fazer para que a Bíblia não 
permaneça uma Palavra do passado, mas 
uma Palavra viva e atual? A Palavra de Deus, 
que é força de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê, para fecundar a vida dos que 
seguem a Jesus, deve ser acolhida, conheci-
da e vivida. Amós anunciava um tempo em 
que Deus enviaria ao seu povo fome de ouvir 
as palavras do Senhor. Qualquer proposta de 
aproximação da Palavra, antes de tudo, deve 
despertar um profundo e íntimo desejo. Por 
isso, deixemo-nos guiar pelo Espírito Santo 
para podermos amar cada vez mais a Palavra 
de Deus. Só com um íntimo e intenso desejo 
de conhecer, amando essa Palavra, daremos 

passos para fundamentar nosso compromis-
so missionário e toda a nossa vida na rocha 
da Palavra de Deus.

Temos clareza de que nosso tempo é 
eminentemente missionário. Temos igual 
clareza de que ajudar pessoas a conhecerem 
e vivenciarem a Palavra de Deus é parte irre-
nunciável da missão. Por isso, olhando a re-
alidade que nos cerca, podemos identificar 

três ambientes prioritários para o anúncio e 
testemunho da Palavra de Deus: as famílias, 
as juventudes e os meios de comunicação. 
Outros existem e devem ser assumidos no 
dia a dia das comunidades eclesiais missio-
nárias. Os ambientes aqui destacados, no 
entanto, são prioritários porque, ao mesmo 
tempo em que significam situações impor-
tantes para qualquer pessoa, apresentam 
dificuldades que precisam ser compreendi-
das e enfrentadas. Por isso, necessitamos 
rogar a Deus o dom do discernimento, a fim 
de compreender cada um desses terrenos 
e, com criatividade e coragem missionária, 
encontrar caminhos para que a Palavra de 
Deus seja anunciada, acolhida e colocada 
em prática.

São Domingos


