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Filosofando Desafios Éticos

No dia 31 de julho de 2021, às 18h00, 
Dom Félix presidiu a Missa de Posse do Pe. 
Vinícius Costa Lopes como pároco da Pa-
róquia São João XXIII, na Vila dos Montes, 
em Valadares. A Missa foi concelebrada por 
Pe. Vidal, Pe. Vinícius, Pe. Geraldo Luiz, 
Pe. Reginaldo, Pe. Ricardo, Pe. Bruno, Pe. 
Lucas Aredes e Pe. Gustavo, com a partici-
pação de diáconos, religiosas, seminaristas 
e fiéis paroquianos e de Ipatinga.

No dia 01 de agosto de 2021, às 09h00, 
Dom Félix presidiu a Missa de Apresenta-
ção do Pe. Bruno Andrade de Souza como 
vigário da Paróquia Sagrada Família, em 
Valadares. A Missa foi concelebrada por 
Pe. Wladmir, Pe. Bruno, Pe. Marcus, Pe. 
Vinicius e Pe. Aredes, com a participação 
do Diác. Marcelo Almeida, de seminaristas 
e de significativo número de fiéis.

No dia 01 de agosto de 2021, às 19h30, 
Dom Félix presidiu a Missa de Apresen-
tação do Pe. Marcus Vinicius Ferreira 
Vespasiano como vigário da Paróquia São 
Francisco Xavier, do Conjunto SIR, em Va-
ladares. A Missa foi concelebrada pelo pá-
roco, Pe. Lucas Henrique Pereira dos San-
tos, com a participação de seminaristas e 
de um número expressivo de fiéis.

Especial

Posse do Padre Vinícius
na Vila dos Montes

Apresentação do Padre Bruno 
na Sagrada Família

Apresentação do Padre Marcus 
na Paróquia do SIR

Podemos caminhar juntos! Significado de Eutanásia, Distanásia
e Ortotanásia 

Viver e existir

Paróquia São Raimundo celebra a Festa do Padroeiro e 25 Anos de sua Criação
A Paróquia São Raimundo Nonato de 

Governador Valadares celebrou, no dia 31 
de agosto de 2021, a Festa de seu Padroei-
ro e o Jubileu de Prata de sua Criação. Às 
19h30, Dom Antônio Carlos Félix presidiu 
Missa Solene na Igreja Matriz da Paróquia, 
que foi concelebrada por padres, diácono, 
seminaristas e por um número expressivo 
de fiéis. Após a Homilia, o Bispo realizou a 
investidura de novos ministros extraordiná-
rios da sagrada comunhão.

Nascida da comunhão plena do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, é fundamental que 
a Igreja não se perca em fragmentações, em 
partidarismos internos e/ou externos que 
lhe solapem as energias que devem ser in-
vestidas na peculiaridade da sua missão: ser 
sinal do reinado de Deus na história; anunciar 
a Boa Notícia do Evangelho de Jesus Cristo.

Olá gente! 
Tem muita gente que existe, mas não vive! 

Viver é sempre mais que existir! A existência, 
no sentido reflexivo aqui adotado, é pratica-
mente involuntária; viver é celebrar escolhas 
e se construir como ser único.

Os trocadilhos, a despeito de serem pro-
pensos à superficialidade, podem contribuir 
com a reflexão sobre a vida.  

O termo eutanásia vem do grego: eu, 
boa, e thanatos, morte; e o sentido original 
é “boa morte”. Também deriva do adjetivo 
euthanatos: “aquele que morreu bem”. O 
termo foi proposto por Francis Bacon, em 
1623, em sua obra Historia vitae et mortis, 
para significar o “tratamento adequado às 
doenças incuráveis”.
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Nascida da comunhão plena do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, é fundamental que 
a Igreja não se perca em fragmentações, em 
partidarismos internos e/ou externos que 
lhe solapem as energias que devem ser in-
vestidas na peculiaridade da sua missão: ser 
sinal do reinado de Deus na história; anun-
ciar a Boa Notícia do Evangelho de Jesus 
Cristo a todas as pessoas para que, n’Ele, 
todos os povos tenham vida.

Trilhar o mesmo caminho, caminhar na 
sinodalidade é característica primitiva da 
Igreja. Já no ano 49 da era cristã, diante do 
impasse se os não-judeus (pagãos ou gen-
tios) deveriam ser admitidos diretamente 
à comunidade cristã, sem terem primeiro 
que assumir a Lei de Moisés, as lideranças 
cristãs convocaram um sínodo/concílio em 
Jerusalém e, sob a assistência do Espírito 
Santo e depois de algumas discussões e pon-
derações, decidiram pela admissão direta 
dos pagãos, ainda que com algumas restri-
ções (cf. At 15,1ss). Vemos aí a experiência 
da busca de um caminho comum diante de 
situações conflitantes.

O Papa Francisco tem feito do seu pon-
tificado um esforço contínuo no sentido de 
recuperar e reinstaurar esse “jeito de ser 
Igreja”. Tem proposto e nos exortado a uma 
postura mais dialogal intra e extra ecclesiam. 
Foi assim com os sínodos da Família, da Ju-
ventude e da Amazônia. É preciso assumir 
os caminhos do diálogo que levam a projetos 
comuns e a caminhar juntos (sínodo > syn 
= mesmo / hodos = caminho). Caminhos 
que contribuam para a construção de 

uma cultura do cuidado com a nossa casa 
comum, de um modelo econômico a favor 
da vida de todos, de uma sociedade de jus-
tiça e paz!

Está em andamento a preparação do sí-
nodo sobre a sinodalidade que aconte-
cerá em três fases: diocesana, continental e 
universal. Depois das fases locais de escuta, 
os padres sinodais se reunirão em outubro 
de 2023 no Vaticano para refletir sobre o 
itinerário feito e propor sendas para uma 
Igreja mais sinodal, que trilhe mais cami-
nhos comuns. Além disso, estamos também 
em meio ao processo de preparação da pri-
meira Assembleia latino-americana e 
caribenha. Que experiência ímpar! Pela 
primeira vez, consagrados, leigos, diáconos, 
seminaristas, bispos, padres e tantos outros 
membros do povo de Deus são convidados a 
falar e a ouvir os clamores e esperanças da 
Igreja desta parte do orbe.

A Assembleia, que acontecerá entre 
os dias 21 a 28 de novembro deste ano 
na Cidade do México, além de se propor 
a ESCUTAR todos os membros do povo 
de Deus da América-Latina e Caribe, em 

vista de descobrir caminhos novos para a 
evangelização e para enfrentar os desafios 
que se põem à Igreja neste tempo da histó-
ria, também apontará para a celebração dos 
500 anos da aparição de Nossa Senho-
ra de Guadalupe ao índio São Juan Diego 
(1531) e também para os 2000 anos da 
nossa redenção, a serem celebrados em 
2033!  

Reconectados com as conferências lati-
no-americanas do Rio de Janeiro (1955), 
de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo 
Domingo (1992) e retomando os resulta-
dos da conferência de Aparecida (2007), 
somos todos chamados a PARTICIPAR 
deste processo e da proposição de cami-
nhos comuns para o melhor e mais fecundo 
anúncio do Evangelho em nossas terras:  
“a proclamação da Vida nova em Cristo e 
o estabelecimento do Reino (DA 367) sob 
a perspectiva de uma “evangelização inte-
gral” (DA 176).

“Uma Igreja sinodal está aberta a sentir 
ou intuir a fé (sensus fidei), que é uma es-
pécie de instinto espiritual que nos permite 
sentir com a Igreja e discernir o que está em 
conformidade com a fé apostólica e o espí-
rito do Evangelho. Como bem expressou o 
Papa Francisco no seu discurso ao Conselho 
Episcopal Latino-Americano a 13 de julho de 
2013: ‘o rebanho possui o seu próprio olfato 
para discernir os novos caminhos que o Se-
nhor propõe à Igreja’. A sinodalidade ecle-
sial é um sinal da corresponsabilidade 
de todo o Povo de Deus na construção 
do seu Reino” (Doc. para o Caminho 70).

Opinião

Por Virlene Mendes

Padroeiras

Podemos caminhar juntos!

Missa na Paróquia
Santa Rosa

A Paróquia Santa Rosa de Lima deu iní-
cio à Novena da Padroeira deste ano no dia 
13 de agosto, às 19h30, com a Missa da Fes-
ta de Santa Dulce dos Pobres, presidida por 
Dom Antônio Carlos Félix e concelebrada 
pelo pároco, Pe. José Sebastião, com boa 
participação dos fiéis. A Missa também foi 
transmitida pelas redes sociais da Paróquia.

Missa na Paróquia
Santa Helena

A Paróquia Santa Helena celebrou com 
júbilo a Festa de sua Padroeira no dia 18 de 
agosto, às 19h30, com Missa Solene presi-
dida por Dom Félix e concelebrada por Pe. 
Andersom, Pe. Marcus Vinicius e Pe. Lucas 
Henrique, com significativa participação de 
seminaristas e fiéis. A Missa foi transmitida 
também pelas redes sociais da Paróquia.

A Paróquia da Turmalina celebrou com 
júbilo a Festa da sua Padroeira, Nossa Se-
nhora da Assunção, no dia 15 de agosto de 
2021. Às 09h00, a Missa foi presidida por 
Dom Félix e concelebrada pelo pároco, Pe. 
Lucas Aredes, com a participação do Diác. 
Marcelo Almeida, de seminaristas e de um 
bom número de fiéis. A Missa também foi 
transmitida pelas redes sociais da Paróquia.

Missa na Paróquia
da Turmalina
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Família: Dom e Compromisso - 8ª Parte

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

  01, quarta
Dia Mundial pelo Cuidado da Criação.
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
16h00: Missa das Exéquias de Dom José Heleno em 

Caratinga.
  02, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h30: Reunião com o Ecônomo e o Contador da Mitra 

na Cúria.
  03, sexta
06h15: Missa na Casa da Filosofia.

  04, sábado
10h00: 1ª Reunião da Comissão de Arte Sacra e Espaço 

Litúrgico no Instituto Teológico.
16h00: Crisma na Paróquia do Jardim Ipê.

  05, domingo
Festa de Santa Teresa de Calcutá.
07h00: Missa na Catedral.
09h30: Crisma na Paróquia de Sobrália.

  07, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
19h00: Missa na Paróquia Nossa Senhora das Graças 

(100 anos da Legião de Maria).
  08, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.

  09, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  10, sexta
06h15: Missa na Casa da Filosofia.
16h00: Audiência com Drª. Larissa no Ministério 

Público.
  11, sábado
08h30: Encontro on-line dos Bispos e Empresários 

promovido pela CNBB.
  12, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa no 32º Cenáculo Diocesano da RCC na 

Paróquia Sagrada Família.
  13, segunda
08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio na Cúria.
19h30: Reunião do SAV na Casa da Teologia.

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

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

  16, quinta
06h30: Missa na Catedral.
20h00: Live de Formação para os agentes da Pascom 

com Eudvanio Dias.
  17, sexta
06h15: Missa na Casa da Filosofia.

  18, sábado
09h00: Crisma na Paróquia de Santa Efigênia de Minas.
10h30: Crisma na Paróquia de Sardoá.

  19, domingo
07h00: Missa na Catedral (em honra a São José).

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

  22, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
16h00: Reunião on-line dos Bispos da Província de 

Mariana.
  23, quinta
09h00: Reunião on-line das Dioceses da Província de 

Mariana.
  24, sexta
06h15: Missa na Casa da Filosofia.
20h00: Live sobre Espiritualidade Conjugal com Pe. 

Rafael.
  25, sábado
08h00: Assembleia do Cursilho no Salão da Catedral.
19h30: Missa na Paróquia Santa Terezinha.

  26, domingo
Festa das Comunidades nas Paróquias.
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa na Comunidade São Sebastião no Bairro 

Conquista.
11h30: Missa no Encontro Vocacional no Centrel.
14h00: Palestra aos jovens no Santuário de Santa Rita.

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

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

  30, quinta
06h30: Missa na Catedral.

A doação total comporta o dever da fideli-
dade. É uma forma concreta de dom, que em-
penha e liberta. Um amor fiel é radicalmente 
indissolúvel. Liberta do temor de trair e de ser 
traído e fornece à fonte da vida a garantia e a 
transparência que têm direito os filhos.

A doação mútua pessoal também exige 
aos cônjuges a indissolubilidade do vínculo 
recíproco que estes estabeleceram com tal 
doação. Ela é total e, portanto, exclui toda 
provisoriedade, toda doação temporânea. O 
vínculo conjugal apresenta um caráter defini-
tivo, enquanto surge de uma doação integral 
que compreende também a temporalidade 
da pessoa. O doar-se com a reserva de poder 
desvincular no futuro, significaria que a doa-
ção não é total, mas o contrário daquela que 
faz nascer um verdadeiro matrimônio.

É preciso dizer que a fidelidade, a indis-
solubilidade e o caráter definitivo são essen-

ciais à qualidade do dom. Aqui se enraíza o 
compromisso, a obrigatoriedade do dom, em-
penho que se abre, também, essencialmente, 
ao dom da vida e que se transforma em tes-
temunho público na Igreja e na sociedade. É 
luz, é uma chama posta sobre a vela.

São João Crisóstomo comenta maravilho-
samente o estilo desta doação dando este 
conselho ao casal: “Te tomei em meus bra-
ços, te amo e te prefiro à minha vida. Já que 
a vida presente não é nada, o meu desejo 
mais ardente é vivê-la contigo de tal forma 
que estaremos seguros de não ser separa-
dos na vida que nos foi reservada. Ponho teu 
amor acima de tudo”. O caráter definitivo da 
doação conduz à indissolubilidade que é atri-
buída ao matrimônio natural e que assume 
uma dimensão mais profunda e expressi-
va no matrimônio cristão, diante e sobre o 
olhar do Senhor.

Semana da Família

A Semana Nacional da Família na Dio-
cese de Governador Valadares iniciou com 
a Missa celebrada pelo Bispo Diocesano, 
Dom Antônio Carlos Félix, no domingo, dia 
08 de agosto de 2021, às 07h00, na Catedral 
de Santo Antônio, e teve continuidade nas 
paróquias da Diocese no mesmo dia. No 
dia 09 de agosto, começou a Campanha de 
Doação de Sangue pela Pastoral Familiar, 
como gesto concreto de ação pela vida, as-
sim como as celebrações litúrgicas e os en-
contros formativos sobre o tema “Alegria do 
Amor na Família”.

Neste ano de 2021, a Pastoral Familiar de 
Governador Valadares encerrou a Semana 
da Família no dia 14 de agosto, às 18h00, 
com uma carreata com a imagem da Sagra-
da Família saindo do Jardim Pérola até a 
Igreja Matriz da Paróquia de Lourdes, onde 
Dom Félix presidiu a Missa da Vigília da 
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, 
às 19h00, que foi transmitida pela TV Kefas. 
A Missa foi concelebrada por vários padres, 
com a participação de diácono, seminaristas, 
agentes da pastoral familiar e de fiéis vindo 
das paróquias de toda a cidade.

Abertura da Semana da
Família na Catedral

Encerramento da Semana
da Família em Valadares

Aniversário

A Comunidade Paroquial de Marilac come-
morou os 70 anos do lançamento da pedra fun-
damental da atual Igreja Matriz, que tem como 
Padroeira Santa Luíza de Marilac. No dia 12 de 
agosto de 2021, às 19h30, o pároco, Pe. Marcos 
Romão, celebrou a Missa e oficiou a Bênção 
do Santíssimo Sacramento, com a presença de 
dezenas de fiéis, apesar da pandemia. Muitos 
fiéis puderam acompanhar as cerimônias por 
meio das redes sociais da Paróquia.

70 Anos do lançamento da Pedra Fundamental da Matriz de Marilac
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Viver e existir

Olá gente! 
Tem muita gente que existe, mas não 

vive! Viver é sempre mais que existir! A 
existência, no sentido reflexivo aqui ado-
tado, é praticamente involuntária; viver é 
celebrar escolhas e se construir como ser 
único. 

Os trocadilhos, a despeito de serem 
propensos à superficialidade, podem con-
tribuir com a reflexão sobre a vida. As 
palavras viver e existir, evidentemente, po-
dem significar muitas coisas em diversos 
contextos. Neste artigo são usadas como 
pretexto para refletir sobre caminhos de 
aperfeiçoamento pessoal, portanto, o foco 
não é a conceituação técnica, mas as pro-
vocações.

Como seria um paralelo entre existir e vi-
ver? Vamos pensar um pouco!

A falta de sonhos, metas, objetivos lança, 
pouco a pouco, a pessoa no plano da mera 
existência; estar na vida sem propósitos é 
existir; ao contrário, estabelecer propósitos 
de curto, médio e longo prazo, que façam 
sentido, que façam a vida valer a pena é viver. 

As pessoas que têm metas a alcançar; 
que têm motivos para acordar toda ma-
nhã; que lutam por sonhos, experimentam 
um direcionamento no viver que as tira da 
condição de mera existência. Ter uma ra-
zão para viver, ou seja, um propósito, que-
bra a lógica da inércia existencial.  

Aceitar e reproduzir passivamente os 
padrões familiares, culturais e sociais tam-
bém é investir em simples existir. A evo-
lução e o aperfeiçoamento fazem parte da 
trajetória individual e coletiva de cada ser 
humano. Quem se fecha à possibilidade da 
impermanência fica existindo em algum 
‘lugar’ e perde a chance de viver.

A escolha por viver, neste aspecto, passa 
pelo cultivo da abertura para o crescimento 
individual, pela certeza de poder ser me-
lhor e por uma construção de si como ser 
inédito no mundo, especialmente rompen-
do com padrões que ferem o direito de au-
tonomia que cada indivíduo possui.

Por fim, a recusa em assumir a legítima 
parcela de responsabilidade pelo que acon-
tece consigo é fatal: sepulta o sujeito no limi-
te da existência, afinal, empurrar para longe 
de si a percepção de que se é a primeira pes-
soa responsável pela própria vida é desastro-
so para qualquer experiência real de vida.

Viver é tomar as rédeas da própria vida nas 
mãos e direcionar-se na história a partir de es-
colhas pessoais; é ter coragem para assumir 
que há um nexo de causalidade entre as ações 
praticadas e o que acontece na própria vida, 
embora consciente da possibilidade de existi-
rem situações que fogem ao controle. 

Vale refletir e perguntar: Como e quais 
são seus propósitos?  Você dirige sua pró-
pria vida ou é dirigido por diversas forças 
à sua volta? Quanto a responder por seus 
atos, você assume e aceita as consequên-
cias do que faz ou fica sempre transferindo 
para alguém a ‘culpa’ pelo que te acontece?

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

Retiro Espiritual do Clero com o Cardeal José Tolentino Retiro dos Seminaristas

Retiros

No dia 22 de agosto de 2021, às 11h00, 
Dom Félix presidiu Missa no Encerramento 
do Retiro Espiritual dos Seminaristas Dioce-
sanos no Centrel, que foi concelebrada pelos 
padres formadores (Pe. Francisco Vidal, Pe. 
Marcus Vinicius e Pe. Lucas Henrique) e 
pelo pregador (Pe. Paulo Fernandes), com a 
participação dos seminaristas das três casas 
de formação e de agentes do SAV.

A Arquidiocese de Juiz de Fora com o 
Regional Leste II da CNBB, promoveu um 
Retiro Espiritual para Sacerdotes (padres 
e bispos), de 02 a 06 de agosto de 2021, 
cujo tema foi “A vida e a espiritualidade do 
presbítero em tempos de pandemia e pós
-pandemia”.

O evento foi acompanhado virtualmen-
te por milhares de ministros ordenados de 
todo o país, que puderam saborear as sá-
bias meditações do Cardeal José Tolentino 
de Mendonça, 

Dando início ao retiro, o Cardeal Tolen-
tino agradeceu ao convite. “Minhas primei-
ras palavras são de gratidão. Queria saudar 
fraternalmente todos os bispos e padres. 

Durante esta semana, juntos, vamos cami-
nhar fazendo este percurso que Deus e o 
Espírito Santo certamente vão ajudar e nos 
vão levar pela mão”, afirmou.

A primeira reflexão do pregador foi fei-
ta a partir do episódio da tempestade acal-
mada por Jesus, relatada no Evangelho se-
gundo Marcos (Mc 4, 35-41), que tem tudo 
a ver com a situação mundial provocada 
pela pandemia.

Os inscritos para o retiro puderam par-
ticipar dos momentos comunitários de ora-
ção: Laudes, Vésperas, Completas e Santo 
Terço, que foram presididos por Dom Gil 
Moreira e transmitidos ao vivo da Catedral 
de Juiz de Fora.
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Clero

Missa e Confraternização
do Clero no Centrel

Reunião do Clero de
Valadares no Centrel

Reunião com Diáconos e
Esposas no Salão da Catedral

Padroeira

No dia 14 de agosto de 2021, às 09h00, 
Dom Félix se reuniu com os diáconos perma-
nentes da Diocese, juntamente com as espo-
sas, para refletir sobre o tema “Direção Espi-
ritual e Identidade Católica”. Após a exposi-
ção oral do Bispo, houve um momento para 
esclarecimento de dúvidas. No final, aconte-
ceu a partilha de um lanche entre todos.

O Clero da Diocese de Governador Va-
ladares se reuniu no Centrel, no dia 10 de 
agosto de 2021, para celebrar o Dia do Pa-
dre e do Diácono, com a participação dos 
seminaristas da Filosofia. Às 18h00, Dom 
Félix presidiu a Missa da Festa de São Lou-
renço; e, das 19h00 às 22h00, houve uma 
agradável confraternização entre todos.

O Clero de Governador Valadares se 
reuniu no Centrel, no dia 11 de agosto de 
2021, das 8 às 12 horas, para tratar de vários 
assuntos. Num primeiro momento, o pesso-
al da Caritas Diocesana apresentou os seus 
projetos em vários segmentos. A seguir, Pe. 
Wladmir apresentou o tema “O cotidiano do 
presbítero: homem de relações”. Para en-
cerrar, tivemos os comunicados pastorais. 

Aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de agosto 
de 2021, sempre às 19h30, na Comunidade 
Nossa Senhora da Glória, no Bairro Santos 
Dumont II, Paróquia São Judas, o Tríduo 
em honra da Padroeira, com a participação 
do Pe. Geraldinho, do Diác. Francisco Brito 
e do Diác. José Luciano. No dia 15 de agos-
to, às 18 horas, o pároco, Pe. José Gonsalves 
(Pe. Juca), celebrou a Missa da Festa com 
a Coroação de Nossa Senhora da Glória, no 
final. A participação dos fiéis todos os dias 
foi muito expressiva.

Festa de Nossa
Senhora da Glória

Festa de Santa Dulce
dos Pobres em Naque

Pastoral Judiciária

Live para Casais
em Segunda União

Aconteceu no dia 18 de agosto de 2021, 
das 19h30 às 21h10, uma live promovida 
pela Pastoral Familiar para os casais em 
segunda união, cujo tema foi: “Caminhos 
abertos a quem vive em nova união, vocês 
são Igreja”.

Após a oração inicial, o Diác. José Lucia-
no Gabriel acolheu os internautas e iniciou 
sua fala dizendo que a base do matrimônio 
é bíblica; portanto é uma Lei Divina, que a 
Igreja não pode mudar.

Vivendo em situação irregular a pessoa se 
sente oprimida e excluída da comunidade.

Há caminhos abertos para essa situação, 
tais como: 1) manter o espírito de oração 
em família; 2) apoiar os filhos na Cateque-
se; 3) frequentar as Missas em família; 4) 
saber que a Pastoral Familiar se encontra 
com as portas abertas para acolher essas 
famílias.

Por isso, os casais que vivem em nova 
união podem e devem sentir-se Igreja, sa-
ber que os caminhos estão abertos aos que 
se manterem fiéis no seguimento de Cristo, 
pois Deus acolhe a todos.

A Comunidade Santa Dulce dos Pobres,  
Anjo Bom do Brasil, no Morro do Vieira, 
em Naque, celebrou com fé e júbilo o Trí-
duo e a Festa de sua Padroeira, do dia 10 
ao dia 13 de agosto de 2021. As Missas 
foram celebradas pelo pároco, Pe. Gusta-
vo Mendes, nas casas dos fiéis e no local 
onde será construída futuramente a capela 
da comunidade. No dia 13 de agosto, além 
da Festa da Padroeira, a comunidade co-
memorou um ano de sua criação.
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Em setembro, somos convidados a ler e 
meditar mais profundamente a Palavra de 
Deus, praticar os ensinamentos nela conti-
dos e amá-la cada dia mais. A partir de 2017, 
o Papa Francisco estabeleceu, para o penúl-
timo domingo do ano litúrgico, que a Igreja 
celebre o Dia Mundial dos Pobres. Pediu 
aos ministros ordenados, leigos, religio-
sos, voluntários, agentes de movimentos, 
grupos e pastorais, para apoiar os pobres e 
comprometer-se com a causa dos necessita-
dos. O Evangelho nos exorta a promover a 
liberdade e a partilhar, especialmente com 
os excluídos, que vivem à margem da so-
ciedade. É essencial acolher o pobre, como 
forma concreta de promover a vida e teste-
munhar concretamente o Evangelho, sem 
postar e fazer propaganda de bondade em 
redes sociais. Precisamos aprender a esten-
der a mão ao pobre, ser solidário ao enfer-
mo, encarcerado, enlutado, aos familiares 
dos convalescentes e dos falecidos vítimas 
do coronavírus e de outras enfermidades. 
É preciso orar e ajudar materialmente, pois 
nem sempre a sociedade ouve o clamor 
do pobre, mas os cristãos precisam estar 
de ouvidos bem abertos, a fim de que nin-
guém seja deixado sem amparo.

Não há como ficar tranquilo e sossega-
do, enquanto muitas pessoas vivem cativas 
em situação de extrema pobreza, abaixo da 
linha da miséria, em países onde há guerra 
e violação de direitos humanos, governados 

por corruptos e inescrupulosos genocidas, 
capazes de cometer as piores injustiças, 
especialmente aos financeiramente menos 
favorecidos. Como cristãos, precisamos ar-
regaçar as mangas do comodismo e usar 
a criatividade, visando promover vida dig-
na à pessoa que é invisível ao capitalismo, 
aquela que se encontra sentada na beira 
da calçada, esquecida nos presídios, asilos 
e orfanatos, dependente de álcool e outras 
drogas, refugiada de guerra. Todo ser hu-
mano precisa ser amado e liberto, ainda 
que esteja preso a uma cama ou encarce-
rado em uma cela de presídio. Os cristãos 
precisam levar Jesus libertador a todos!

Jesus é o amor, e o amor liberta! Jesus 
veio para libertar todos da escravidão do 
pecado, mas nem sempre pobres, excluí-
dos e marginalizados são alcançados por 
essa graça, já que, inúmeras vezes, nós 
cristãos não nos disponibilizamos a levar o 
Evangelho a todos os habitantes da terra. 

Se o mundo não lhes fizer justiça, cabe a 
nós, cristãos, zelarmos, para que a liberda-
de de filhos de Deus os contemple. Não há 
liberdade na indigência, na falta de acesso 
ao mínimo necessário a uma alimentação 
nutritiva, na falta de um teto e a quem não 
tem acesso à saúde. O capitalismo oprime 
e descarta, explora e rejeita quem não tem 
condições de alimentá-lo. E, como os po-
bres poderiam ser contemplados, se não 
têm dinheiro, nem para adquirir o mínimo 
essencial a uma vida digna, por costumeira-
mente terem acesso somente às migalhas? 

É preciso promover a liberdade do po-
bre explorado, escravizado pela atual reali-
dade opressora e consumista. Nossa fome 
de justiça tem que abranger quem passa 
fome e sede de justiça, de esperança, de 
liberdade. O mundo busca os primeiros 
lugares, reconhecimento, cargos, poder e 
fama. O cristão busca fraternidade, igualda-
de, partilha, generosidade, comunhão e a 
liberdade de todos, especialmente dos mais 
necessitados. Acolhe, não derruba. Valori-
za, não exclui. Cura, não faz sofrer. Não po-
demos abandonar os pequeninos de Jesus, 
pois Deus conta conosco, para promover a 
liberdade aos cativos e fazer dos excluídos, 
os preferidos. Usemos a liberdade que Cris-
to nos deu, com a responsabilidade de cris-
tãos, para trabalhar em prol da dignidade 
de todos, sem exceção.

Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Cenavi

Reunião do CENAVI com
as Instrutoras do MOB

Reunião do Conselho Diocesano 
de Pastoral na Catedral

“Não esqueçam os pobres!” (Gl 2,10) e “sejam livres!” (Gl 5,13)

No dia 21 de agosto de 2021, das 09h00 
às 11h50, aconteceu a Reunião do Conselho 
Diocesano de Pastoral no Salão da Catedral 
para refletir sobre com qual motivação va-
mos retomar as atividades pastorais após a 
pandemia e qual dever ser a nossa partici-
pação na 1ª Assembleia Eclesial da Igreja 
na América Latina e Caribe e no Sínodo dos 
Bispos sobre a Sinodalidade na Igreja.

O CENAVI promoveu reunião com as 
instrutoras do MOB no Salão da Catedral, 
no dia 31 de julho de 2021, às 14h00, sob 
a coordenação do casal Conceição e Euflá-
sio. O objetivo da reunião foi apresentar e 
acolher as novas Instrutoras e conhecer 
melhor o CENAVI, sua atuação e o que ele 
representa na Diocese. Também participa-
ram da reunião Dom Félix e Pe. Vidal.

Missa de Abertura do
Mês Vocacional na Catedral

Mês Vocacional

No dia 01 de agosto de 2021, às 07h00, 
Dom Félix presidiu a Missa de Abertura do 
Mês Vocacional e do Encontro “Ressuscita 
Jovem” da RCC na Catedral de Valadares.

A Missa foi concelebrada por Pe. Vidal 
e Pe. Marcus, com a participação do Diác. 
Wagner, de religiosas, dos seminaristas, 
de agentes do SAV, de membros da RCC e 
de grande número de fiéis.

CDP
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Significado de Eutanásia, Distanásia e Ortotanásia 

Pe. Francisco Vidal

O termo eutanásia vem do grego: eu, boa, 
e thanatos, morte; e o sentido original é “boa 
morte”. Também deriva do adjetivo euthana-
tos: “aquele que morreu bem”. O termo foi 
proposto por Francis Bacon, em 1623, em sua 
obra Historia vitae et mortis, para significar o 
“tratamento adequado às doenças incuráveis”.

De origem grega, o termo distanásia, ainda 
pouco conhecido, é formado pelo prefixo dys, 
mal, e thanatos, morte, significando “morte 
lenta, ansiosa e com muito sofrimento”. As-
sim, etimologicamente, o termo distanásia sig-
nifica prolongamento exagerado da agonia, do 
sofrimento e da morte de um paciente.

O termo ortotanásia, também de origem 
grega, é formado pelo prefixo orthos, certo, 
e thanatos, morte, e significa morte correta.

Na mentalidade comum, eutanásia signifi-
ca a morte de um doente terminal provocada 
voluntariamente, seja mediante a adminis-
tração de substâncias letais, seja mediante a 
omissão de tratamentos necessários. Em ter-
mos mais técnicos, por eutanásia entende-se 
uma ação ou omissão que, por sua natureza 
ou nas intenções, procura a morte com o ob-
jetivo de eliminar toda dor.

Segundo a Declaração de Madrid, a euta-
násia, enquanto o ato deliberado de terminar 
com a vida de um paciente, com a solicitação 
do próprio paciente ou de seus familiares 
próximos, é eticamente inadequada. Isso não 
impede o médico de respeitar o desejo do pa-
ciente de permitir o curso natural do proces-
so de morte na fase terminal de uma doença.

A palavra eutanásia significava, na Anti-
guidade, uma morte suave, sem sofrimentos 
atrozes. Hoje, já não se pensa tanto no signi-
ficado originário do termo; pensa-se, sobretu-
do, na intervenção da medicina para atenuar 
as dores da doença ou da agonia, por vezes 
mesmo com risco de suprimir a vida prema-
turamente. Acontece, ainda, que o termo tem 
sido utilizado com o significado de “dar a 
morte por compaixão”, para eliminar radical-

mente os sofrimentos extremos, ou evitar as 
crianças anormais, os incuráveis ou doentes 
mentais, o prolongamento de uma vida peno-
sa, talvez por muitos anos, que poderia vir a 
trazer encargos demasiado pesados para as 
famílias ou para a sociedade.

São João Paulo II, em sua encíclica sobre 
o Evangelho da Vida (nº 65), afirma que, para 
um correto juízo moral da eutanásia, é pre-
ciso, antes de tudo, defini-la claramente. Por 
eutanásia, em sentido verdadeiro e próprio, 
deve-se entender uma ação ou uma omissão 
que, por sua natureza e nas intenções, provo-
ca a morte com o objetivo de eliminar o so-
frimento. “A eutanásia situa-se, portanto, no 
nível das intenções e no nível dos métodos 
empregados”.

Nessa definição aparecem dois níveis:
a) No nível das intenções, ocorre eutaná-

sia quando se tem a intenção de pôr fim à vida 
ou acelerar a morte de uma pessoa. Ora, se a 
intenção é aliviar o sofrimento, ainda que a 
administração de fármacos possa acelerar a 
morte, não põe fim à vida, logo não estamos 
praticando a eutanásia. A aceleração da mor-
te, como efeito secundário não desejado, não 
é querida como meio para chegar ao fim de 
aliviar os sofrimentos.

b) No nível dos métodos, ocorre eutanásia 
quando se administram substâncias tóxicas 
ou narcóticas em doses mortais e quando se 
suspendem terapias ordinárias ainda úteis, 
tais como: alimentação, hidratação, respi-
ração. Não há eutanásia quando se omitem 
curas desproporcionais ou prejudiciais ao 
doente.

Em relação aos sujeitos que agem, fala-se 
de: suicídio, quando a pessoa tira a própria 
vida (sozinha); homicídio, quando se pratica 
sobre uma pessoa que fez o pedido volunta-
riamente; suicídio e homicídio (suicídio as-
sistido), quando se pratica sobre uma pessoa 
que não fez voluntariamente o pedido.

Renovação Carismática

A Renovação Carismática Católica realizou 
de 15 a 21 de agosto de 2021 o Cerco de Jericó 
no escritório administrativo, situado à Rua Pa-
raná, 143, Bairro de Lourdes, em Valadares. 
Esse momento de espiritualidade aconteceu 
das 15h00 às 22h00, durante os sete dias.

Pe. Sebastião Bonjour disponibilizou mi-
nistros da sagrada comunhão da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes para transladarem 
Jesus Eucarístico da Capela do Espírito Santo 
para o local do evento. O horário de Adoração 
ao Santíssimo Sacramento foi dividido entre 
os grupos de oração da cidade, mantendo de 
prontidão duas pessoas da Equipe Diocesana 
da RCC-GV. Foram observadas as normas sa-
nitárias, de modo que foi possível receber a 
visita de fiéis da Comunidade.

A Renovação Carismática Católica de Go-
vernador Valadares realizou dois encontros 
nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2021.

O 13º Ressuscita Jovem aconteceu de 
forma presencial no Centro Metrópole do 
Bairro de Lourdes e contou com a participa-
ção da coordenadora estadual do Ministério 
Jovem, Eloísa Vasconcelos, que veio da Dio-
cese de Janaúba para pregar no evento.

Em paralelo, no Escritório Administrativo 
da Renovação Carismática, ao lado do Me-
trópole, aconteceu a Formação Diocesana 
do Ministério para Crianças e adolescentes. 
André, Coordenador Estadual, juntamente 
com sua equipe, veio da Arquidiocese de 
Belo Horizonte para formar os servos que se 
dedicam à evangelização das crianças.

Os dois encontros aconteceram no sába-
do e no domingo, com Missa presidida por 
Dom Félix, nosso Bispo Diocesano, na Ca-
tedral de Valadares, no domingo, às 07h00.

A RCC-GV promoveu o
13º Ressuscita Jovem

Por Soll Alves - Comunicação RCC

Realização do Cerco de Jericó 
na Sede da RCC-GV

Por Soll Alves - Comunicação RCC

Aniversariantes

Parabéns, aniversariantes!
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Casa da Palavra
A Palavra de Deus nas Famílias

Santa Teresa de Calcutá

A família, sujeito fundamental da ação mis-
sionária da Igreja, é o lugar por excelência 
onde a Palavra de Deus deve ser acolhida, vi-
venciada e transmitida. O que se aprende em 
família se leva para a vida toda, pois fomos 
criados pelo Deus-Comunhão para a vida em 
comunhão, da qual a família é a primeira e mais 
importante forma. Escola de amor, paciência, 
respeito e partilha de vida, a família educa e for-
ma indivíduos seguros e aptos para o convívio 
social. Da família, recebemos os valores que 
nos acompanham por toda a vida. Dentre esses 
valores está o amor pela Palavra de Deus. Os 
pais são os primeiros responsáveis por anun-
ciar o Evangelho aos seus filhos dedicando-se 
com eles à leitura da Palavra de Deus. 

Em nossos dias, porém, duas dificuldades 
atingem muito de perto a família enquanto 
transmissora da Palavra de Deus.

A primeira dificuldade diz respeito às trans-
formações pelas quais a família vem passando. 
É fato que, ao olharmos as famílias atuais, te-
mos diante de nós um interpelante mosaico 
formado por muitas realidades diferentes, 
cheias de alegrias, dramas e sonhos. Por isso, 

ao afirmar que a união de amor entre homem 
e mulher, com a graça da geração de filhos, é 
a referência maior para que se compreenda o 
significado do que seja família, não nos fecha-
mos às complexas situações que tanto nos in-
terpelam atualmente. Desejamos que todas as 
realidades familiares sejam iluminadas pela 
Palavra de Deus e, nela, encontrem luz para se 
tornarem verdadeiras escolas de verdadeiro 
humanismo.

A segunda dificuldade, ligada à relação en-
tre Palavra de Deus e família, decorre da atual 
mentalidade de que religião não só não se dis-
cute como também não se transmite. Há famí-
lias que, mesmo se afirmando católicas, sequer 
batizam seus filhos, afirmando ser um direito 
da pessoa, quando adulta, escolher a religião 
que vai seguir. Se esse argumento fosse válido, 
não se poderia mais educar uma criança, trans-
mitindo-lhe valor algum. Entretanto, sabemos 
que ninguém deixa uma criança à solta, acre-
ditando que, pelos instintos, ela faça o discer-
nimento dos valores que vai seguir. Os adultos 
transmitem valores às novas gerações. A ques-
tão se encontra, portanto, em que valores são 

transmitidos. Infelizmente, um dos valores que 
tem encontrado recusa na transmissão é exa-
tamente a fé e, com a ela, a Palavra de Deus. 
É por isso que, para as novas gerações, a Bí-
blia vem se tornando uma ausente e é também 
por isso que se torna crucial que, em família, 
o amor à Palavra de Deus seja recolocado no 
conjunto de valores a serem vivenciados.

Por isso, necessitamos retomar o diálogo na 
família: pais, filhos, avós, tios, primos e irmãos 
devem se comunicar uns com os outros. É pre-
ciso criar ambientes que proporcionem uma 
experiência autêntica, definitiva e marcante 
de encontro com Aquele que dá sentido real 
à existência. Esses ambientes, por outro lado, 
somente poderão ser criados por aqueles que 
possuem uma familiaridade com Deus e com 
sua Palavra. Se a família for constituída sobre 
o alicerce da Palavra do Senhor será um por-
to seguro onde se encontrará descanso. Isso 
acontece porque há uma inseparável relação 
entre Palavra de Deus, Matrimônio e Família. 
A família acolhe a Palavra de Deus e a Palavra 
de Deus constitui, ilumina e orienta a família.

Agnes Gouxha Bojaxhiu, Madre Teresa de 
Calcutá, nasceu no dia 27 de agosto de 1910, 
em Skopje, Iugoslávia, de pais albaneses. Seus 
pais, Nicolau e Rosa, tiveram três filhos. Na 
época escolar, Agnes tornou-se membro de 
uma associação católica para crianças, a Con-
gregação Mariana, onde cresceu em ambiente 
cristão. Aos doze anos, já estava convencida 
de sua vocação religiosa, atraída pela obra dos 
missionários.

Agnes pediu para ingressar na Congrega-
ção das Irmãs de Loreto, que trabalhavam 
como missionárias em sua região. Logo foi 
encaminhada para a Abadia de Loreto, na Ir-
landa, onde aprenderia o inglês e depois seria 
enviada à Índia, a fim de iniciar seu noviciado. 
Feitos os votos, adotou o nome Teresa, em 
homenagem à carmelita francesa, Teresa de 
Lisieux, padroeira dos missionários.

Primeiramente, Irmã Teresa foi incumbi-
da de ensinar história e geografia no colégio 
da Congregação, em Calcutá. Essa atividade 
exerceu por dezessete anos. Cercada de crian-
ças, filhas das melhores famílias de Calcutá, 
impressionava-se com o que via quando saia 
à rua: pobreza generalizada, crianças e velhos 
moribundos e abandonados, pessoas doentes 
sem a quem recorrer.

O dia 10 de setembro de 1946 ficou mar-
cado na sua vida como o “dia da inspiração”. 
Numa viagem de trem ao noviciado do Hima-
laia, percebeu que deveria dedicar toda a sua 
existência aos mais pobres e excluídos, dei-

xando o conforto do colégio da Congregação.
E assim fez. Irmã Teresa tomou algumas 

aulas de enfermagem, que julgava útil a seu 
plano, e misturou-se aos pobres, primeiro na 
cidade de Motijhil. A princípio, juntou cinco 
crianças de um bairro miserável e passou a 
dar-lhes aula. Passados dez dias, já se soma-
vam cinquenta crianças. O seu trabalho co-
meçou a ficar conhecido e a solidariedade do 
povo operava em seu favor, com donativos e 
trabalho voluntário.

Para Irmã Teresa, o trabalho deveria con-
tinuar a dar frutos sem depender apenas das 
doações e dos voluntários. Seria necessário 
que as suas companheiras tivessem o espírito 
de vida religiosa e consagrada. Logo, uma a 
uma ouviram o chamado de Deus para entre-
garem-se ao serviço dos mais pobres. Nascia 
a Congregação das Missionárias da Caridade, 
com seu estatuto aprovado em 1950. E ela se 
tornou Madre Teresa, a superiora.

As missionárias saíram às ruas e passaram 
a recolher doentes de toda espécie. Para as 
irmãs missionárias, cada doente, cada corpo 
chagado representava a figura de Cristo, e sua 
ajuda humanitária era a mais doce das tarefas. 
Somente com essa filosofia é que as corajosas 
irmãs poderiam tratar doentes de lepra, ele-
fantíase, gangrena, cujos corpos, em putrefa-
ção, eram imagens horrendas que exalavam 
odores intoleráveis. Todos eles tinham lugar, 
comida, higiene e um recanto para repousar 
junto às missionárias.

Reconhecido universalmente, o trabalho 
de Madre Teresa rendeu-lhe um prêmio No-
bel da Paz, em 1979. Esse foi um dos muitos 
prêmios recebidos pela religiosa devido ao seu 
trabalho humanitário. Nesse período, sua obra 
já se havia espalhado pela Ásia, Europa, África, 
Oceania e Américas.

No dia 5 de setembro de 1997, Madre Teresa 
veio a falecer, na Índia. A comoção foi mundial. 
Uma fila de quilômetros formou-se durante 
dias a fio, diante da igreja de São Tomé, em 
Calcutá, onde o seu corpo estava sendo velado. 
Ao fim de uma semana, o corpo da madre foi 
trasladado ao estádio Netaji, onde o cardeal Ân-
gelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, 
celebrou a Missa de Corpo Presente.

Madre Teresa foi beatificada em 19 de outu-
bro de 2003, devido ao milagre ocorrido com 
Monica Besra, uma indiana que foi curada de 
um tumor no estômago de forma inexplicável, 
graça que foi atribuída à intercessão de madre 
Teresa de Calcutá.

O Papa Francisco a proclamou santa no 
Jubileu da Misericórdia, em 4 de setembro 
de 2016. A canonização aconteceu depois de 
a Igreja Católica ter aprovado, por unanimida-
de, a cura extraordinária do brasileiro Marcílio 
Haddad Andrino, em 2008, que se encontrava 
em coma por causa de abscessos no cérebro e 
hidrocefalia. Apesar de sua discrição e de evi-
tar entrevistas, ele participou da cerimônia de 
canonização.

16º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”


