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Especial

Seminários Temáticos da Disciplina Moral Fundamental

Ética do poder na
sociedade secularizada

A incidência do
poder tecnológico

Fundamentalismo
religioso

O Instituto Teológico “Dom Hermínio 
Malzone Hugo” está promovendo vários Se-
minários de Bioética em outubro de 2021, 
de forma presencial e online, das 19h30 às 
21h00, com apresentação de alunos do Cur-
so de Teologia e a mediação do Prof. Ms. Pe. 
Francisco Vidal. No dia 04 de outubro, os alu-
nos Pedro Martins e Valdistone Amaro abor-
daram com muita profundidade o tema “Éti-
ca do Poder na Sociedade Secularizada”. 
Participaram do evento: padres, seminaristas 
e dezenas de leigos e leigas.

Aconteceu no dia 18 de outubro de 2021, 
das 19h30 às 21h00, no Instituto Teológico 
“Dom Hermínio Malzone Hugo”, o segundo 
seminário temático da disciplina Moral Fun-
damental lecionada por Pe. Me. Francisco de 
Oliveira Vidal. O tema abordado pelos alunos 
Daniel Dourado e Tiago Prado foi “A incidên-
cia do poder tecnológico”, assunto de extrema 
relevância para os tempos atuais e que nos faz 
refletir sobre os impactos das tecnologias na 
nossa vida. Participaram do evento: padres, se-
minaristas e dezenas de leigos e leigas.
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Filosofando Desafios Éticos

Despedida

Páscoa definitiva do Padre Geraldo Hogervorst
Foi com muita tristeza que recebemos a 

notícia da morte do Pe. Geraldo Hogervorst, 
na Cidade de Gennep (Holanda), no dia 
30/09/2021, com 91 anos de idade.

Queremos manifestar nossa eterna gra-
tidão a Deus pela vida e missão desse mis-
sionário espiritano, que teve vida simples, 
profética, esperançosa, inspiradora, confian-
te, assertiva, compassiva, humanizadora, 

acolhedora, missionária, empreendedora, 
corajosa, dinâmica, entusiasta, silenciosa, 
sóbria, reflexiva, paciente, terna, serena, 
densa e intensa, coerente, de formação 
profunda, com grande capacidade de ver, 
escutar, dialogar, discernir, acompanhar, 
iluminar e agir no horizonte da humanida-
de e da caridade fraterna.

Pe. Leonardo da Silva Costa, C.S.Sp.

Recentemente assistimos, estarrecidos, 
ao deplorável ataque à CNBB e ao Papa 
Francisco feito por um deputado da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo. A 
atitude raivosa e descontrolada do referido 
deputado já o coloca numa situação difícil 
de ser respeitado.  A despeito da atitude re-
provável do parlamentar, seus ataques po-
dem servir também para nos fazer refletir. 

Salvar almas ou salvar pessoas: Qual é a 
Missão da Igreja?

O futuro tende a ser a continuidade 
do presente

Que bom o encontrar novamente!
A expectativa com relação ao futuro pode 

gerar muita ansiedade. Ficar imaginando 
como será o amanhã implica, muitas vezes, 
atrair sensações de impotência e desespero, 
pois é preocupar (‘pré-ocupar’, no sentido de 
ocupar antes do tempo!) com o que não está 
completamente ao alcance.

A palavra eutanásia tem sido utilizada de 
maneira confusa e ambígua, pois tem assumi-
do diferentes significados conforme o tempo 
e o autor que a utiliza. Várias novas palavras, 
como distanásia, ortotanásia, mistanásia, têm 
sido criadas para evitar tal situação. Contudo, 
tal proliferação vocabular, em vez de auxiliar, 
tem gerado alguns problemas conceituais.

Eutanásia e o nascimento de vários 
vocábulos

O Instituto Teológico “Dom Hermínio 
Malzone Hugo” promoveu Seminários 
de Bioética em outubro de 2021, de for-
ma presencial e online, das 19h30 às 21h00, 
com apresentação de alunos do Curso de 
Teologia e a mediação do Prof. Ms. Pe. 
Francisco Vidal. No dia 25 de outubro, com 
a cooperação do professor, o aluno Sairy 
Sahala Guimarães abordou o tema “Fun-
damentalismo Religioso”.
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Opinião

Salvar almas ou salvar pessoas: Qual é a Missão da Igreja?

Por Virlene Mendes

Padroeiro

Missa pela Família na
Paróquia Vila dos Montes

Missa na Novena da Padroeira
na Paróquia da Ilha

Recentemente assistimos, estarrecidos, 
ao deplorável ataque à CNBB e ao Papa 
Francisco feito por um deputado da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo. A 
atitude raivosa e descontrolada do referido 
deputado já o coloca numa situação difícil 
de ser respeitado.

A despeito da atitude reprovável do par-
lamentar, seus ataques podem servir tam-
bém para nos fazer refletir. Vimos que o 
descompensado parlamentar se identificou 
com alguns grupos existentes dentro da 
mesma instituição que ele tão raivosamente 
atacou. Sua identificação imediata com tais 
grupos eclesiais nos deu a entender que 
tais grupos respondem aos anseios que ele 
tem em relação à Igreja de Jesus Cristo. 
Mas isso deve nos levar a pensar: é verda-
deiramente de Jesus Cristo uma Igreja que 
tem posicionamentos e ideias que agradam 
e correspondem às expectativas de um tipo 
de pessoa raivosa, descontrolada e agressi-
va como o referido parlamentar? É preciso 
pensar que, se a Igreja compactua com pes-
soas que pensam e agem como esse par-
lamentar, ela já se perdeu do ensinamento 
recebido de Jesus Cristo.

Quanto de unidade fazemos questão de 
cultivar no seio dessa gigantesca institui-
ção? Quanto nos importamos em buscar 
caminhos comuns, olhar para o mesmo ho-
rizonte, sermos fiéis ao mesmo Evangelho 
de Jesus Cristo? É imprescindível a unida-
de na diversidade. Daí a importância do ca-
minho sinodal que o Papa Francisco tem 
insistido, desde o início do seu pontificado, 
em reinaugurar no modo de ser Igreja nes-
ses tempos de tanta diversidade e desafios.

Os ataques do parlamentar, generalizan-
do e atribuindo a todo o corpo episcopal os 
adjetivos: “safado, vagabundo e pedófilo”, 
também servem de alerta para que a Igre-
ja saiba ser firme em corrigir aqueles que 
cometem erros em seu seio. Que não se 
ponham “panos quentes” ou só troque de 
lugar dentro da estrutura eclesial a pessoa 
que errou e com isso não se busque uma 
efetiva solução dos problemas.

Há um outro engano nas palavras do de-
putado: uma interpretação sobre a missão 
da Igreja que de fato vigorou no período 
medieval, mas que caiu em completo desu-
so, porquanto seu equívoco hermenêutico. 
A compreensão de que a função exclusiva 
da Igreja seja a de “cuidar das almas” e a de 
que a função do Estado seja cuidar do que 
diz respeito às outras dimensões da vida 
das pessoas. Ledo engano! Tanto a Igreja 
quanto o Estado têm por função princi-
pal cuidar de pessoas. Portanto, sempre 
que a vida e/ou a dignidade das pessoas 
estiver sob qualquer tipo de ameaça é de-
ver da Igreja manifestar-se contra quem as 
ameaça e em favor dos que se encontram 
em situação de vulnerabilidade.

“Salvar almas” é discurso de quem quer 
dominar, oprimir e enganar as pessoas em 
sua boa fé. A Igreja tem um papel histórico, 
mas de alcance trans-histórico. Historica-
mente ela anuncia a Boa Notícia do Evan-
gelho de Jesus Cristo que defende vida com 
dignidade para toda e qualquer pessoa. Vida 
em abundância! (Jo 10,10). Prega e luta por 
fraternidade, justiça e paz. A Sagrada Escri-
tura é clara em dizer que a paz é fruto da jus-
tiça! (Is 32,17). Trans-historicamente, para 
aqueles que creem, essa mesma Boa Notícia 
historicamente anunciada abre a possibili-
dade para uma vida eterna e plena junto de 
Deus, que chamamos céu. No entanto, para 
a fé cristã o céu já começa na terra, onde 
todos vivam com a dignidade de filhos de 
Deus. Portanto, a compreensão do deputa-
do se equivoca ao delegar à Igreja a função 
de “salvar almas”, como se essas não habi-
tassem corpos que necessitam de comida, 
abrigo, cuidado, respeito, educação de quali-
dade, cultura, afeto, proteção e tanto mais do 
que constrói uma pessoa.

O Papa Francisco e a CNBB, injusta-
mente atacados, estão apenas sendo fiéis à 
longa Tradição da Doutrina Social da Igre-
ja que sempre se posicionou contra qual-
quer tipo de violência e a favor dos direitos 
e deveres que promovam a qualidade de 
vida para todos. O Papa e a CNBB estão 
sendo fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo: 
“Felizes sois, quando vos injuriarem e vos 
perseguirem e, mentindo, disserem todo o 
mal contra vós por causa de mim. Alegrai-
vos e regozijai-vos, porque será grande a 
vossa recompensa nos céus, pois foi assim 
que perseguiram os profetas, que vieram an-
tes de vós” (Mt 5,11-12). 

A Paróquia São João XXIII da Vila dos 
Montes deu início à Novena do Padroeiro e 
de Nossa Senhora Aparecida, no dia 02 de 
outubro de 2021, às 19h30, com a Missa pela 
Família, que foi presidida por Dom Félix e 
concelebrada pelo pároco. Pe. Vinicius Costa 
Lopes, com a participação de seminaristas e 
de um número expressivo de fiéis.

No dia 09 de outubro de 2021, às 19h30, 
na Igreja Matriz da Paróquia da Ilha, Dom 
Antônio Carlos Félix presidiu a Missa do 7º 
Dia da Novena de Nossa Senhora Apareci-
da. A Missa foi concelebrada pelo pároco, 
Pe. Euler, com participação de seminaris-
tas e de grande número de fiéis.

Missa da Festa do Padroeiro 
na Paróquia São Judas 

No dia 28 de outubro de 2021, às 19h00, a 
Paróquia São Judas Tadeu comemorou a Fes-
ta do seu Padroeiro com Carreata e Missa, 
que foi presidida por Dom Félix e concelebra-
da pelo pároco, Pe. José Gonsalves (Pe. Juca), 
com participação de diáconos, seminaristas, 
devotos e de um número expressivo de fiéis 
de todas as comunidades da Paróquia.
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Família: Dom e Compromisso - 10ª Parte

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

  01, segunda
19h30: Seminário Temático no Instituto Teológico.

  02, terça
07h00: Missa de Finados na Catedral.

  03, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
08h00: Reunião do Clero no Centrel.
13h00: Reunião do Conselho Presbiteral no Centrel.
19h30: Live da Comissão Diocesana de Liturgia com o 

Pe. Leonardo de Mariana.
  04, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h00: Reunião do Conselho Econômico na Cúria.
09h30: Reunião do Conselho de Formação na Cúria.
11h00: Reunião do Conselho Diretor na Cúria.

  05, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
08h00: Reunião da Direção da Escola Diaconal na Cúria.
19h30: Crisma na Paróquia da Ilha.

  06, sábado
08h00: Reunião do CDP e da Comissão do Sínodo no 

Salão da Catedral.
10h00: Reunião da Comissão de Arquitetura e Arte 

Sacra no Instituto Teológico.
17h00: Crisma na Paróquia Sagrada Família.

  07, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Crisma na Comunidade Nossa Senhora da Piedade.
10h30: Crisma na Paróquia de São Geraldo da Piedade.

  08, segunda
19h30: Reunião da Equipe do SAV na Casa da Teologia.

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

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

  11, quinta
06h30: Missa na Catedral.

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

  13, sábado
16h00: Crisma na Paróquia de Guadalupe.

  14, domingo
07h00: Missa na Catedral.

  15-18, segunda a quinta
Assembleia dos Bispos do Regional Leste II em Belo 
Horizonte.

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

  20, sábado
08h00: Assembleia Diocesana do Apostolado da Oração 

no Metrópole.
14h00: Abertura Diocesana do Sínodo na Paróquia da 

Vila Isa.
18h00: Missa da Festa de Cristo Rei na Paróquia da Vila Isa.

  21, domingo
07h00: Missa na Catedral.
08h00: Retiro para os Vocacionados na Casa do 

Propedêutico.
09h00: Missa na Paróquia do Conjunto SIR.

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

  24, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
20h00: Live da Pascom com Frei Douglas Leandro.

  25, quinta
06h30: Missa na Catedral.
15h30: Missa com servidores da Mitra e da Rádio na Cúria.
19h30: Missa na Paróquia Nossa Senhora das Graças.

  26, sexta
06h30: Missa na Casa da Filosofia.
19h30: Crisma na Paróquia da Catedral.

  27, sábado
10h00: Crisma na Paróquia de Galileia.
15h00: Encontro de Cursilhistas no Metrópole.
19h30: Assembleia do Conselho do Laicato na Paróquia 

de Lourdes.
  28, domingo
07h00: Missa na Catedral.

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

Acredita-se, hoje, que a indissolubilida-
de do matrimônio é uma exigência ideal, 
porém irrealizável. Mas, poderia Deus dar 
a este empenho um peso que, sendo irre-
alizável, resultaria insuportável aos espo-
sos? Ele, o autor do matrimônio, que vai ao 
encontro dos esposos cristãos, oferece sua 
graça e sua força para que na Igreja domés-
tica sejam capazes de viver na dimensão do 
Reino.

É preciso refletir, tendo em mãos o Ca-
tecismo da Igreja Católica, sobre toda a ri-
queza do matrimônio no plano de Deus, em 
todas as considerações que se fazem a res-
peito do matrimônio na ordem da criação, 
sobre a escravidão do pecado e em relação 
ao matrimônio no Senhor. O projeto original 
de Deus vem considerado neste sentido: “A 
vocação ao matrimônio faz parte da própria 
natureza do homem e da mulher, os quais 
saíram da mão do Senhor” (CIC 1603). Não 
é, portanto, uma instituição apenas huma-
na, submetida ao arbítrio do homem. Deus 
mesmo é o autor do matrimônio. Ela res-
ponde à natureza da comunidade de vida 
e do amor conjugal, regulada por leis pró-
prias, e acolhe com alegria e confiança a 
vontade de Deus.

Sobre a escravidão do pecado, o ma-
trimônio é ameaçado pela discórdia, o es-
pírito de domínio e a infidelidade. “É uma 
desordem (oposta à ordem original) que 
não se origina da natureza do homem e da 
mulher nem da natureza das suas relações, 
mas do pecado” (CIC 1607). Introduzem-se 

rupturas e distorções, relações de domínio 
e avidez, porém “a ordem da criação per-
manece, mesmo se gravemente perturba-
da. O homem e a mulher precisam da ajuda 
de Deus e da sua infinita misericórdia para 
realizar a união de suas vidas na ordem que 
Deus criou no princípio” (CIC 1608).

“A consciência moral relativa à unidade e 
indissolubilidade do matrimônio desenvol-
veu-se na pedagogia da antiga Lei”. Na sua 
pregação, Jesus ensinou sem ambiguidade 
o sentido original da união do homem e da 
mulher. “Esta invocável insistência na indis-
solubilidade do vínculo matrimonial é para 
restabelecer a ordem da criação perturba-
da pelo pecado”. No matrimônio no Senhor, 
os esposos “seguindo Cristo, renunciando 
a si mesmos, poderão ‘compreender’ o sen-
tido original do matrimônio e vivê-lo com a 
ajuda de Cristo” (CIC 1614; 1615).

Missas

Aconteceu no dia 14 de outubro de 2021, 
na Capela do Hospital Nossa Senhora do Car-
mo, em Resplendor, uma Missa festiva presi-
dida pelo Pe. Irineu Altair da Silva, em Ação 
de Graças pelo Ano Jubilar Camiliano e tam-
bém na intenção de todos os enfermos e dos 
colaboradores do referido Hospital. 

Missa na Capela do
Hospital de Resplendor

Por Georgiane de Souza Silva - Pascom

   É preciso refletir, tendo em mãos o Ca-
tecismo da Igreja Católica, sobre toda a 
riqueza do matrimônio no plano de Deus, 
em todas as considerações que se fazem 
a respeito do matrimônio na ordem da 
criação, sobre a escravidão do pecado e 
em relação ao matrimônio no Senhor. O 
projeto original de Deus vem considerado 
neste sentido: “A vocação ao matrimônio 
faz parte da própria natureza do homem 
e da mulher, os quais saíram da mão do 
Senhor” (CIC 1603). 

  

Missa na Paróquia de 
São Geraldo do Baixio

No dia 07 de outubro de 2021, às 19h00, na 
Igreja Matriz de São Geraldo do Baixio, Dom 
Félix presidiu a Missa de Encerramento da 
Peregrinação das Capelinhas de São Geraldo 
Magela pelas comunidades da Paróquia. A 
Missa foi concelebrada pelo pároco, Pe. Saul, 
com a participação de seminaristas e de um 
número expressivo de fiéis.
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Que bom o encontrar novamente!
A expectativa com relação ao futuro pode 

gerar muita ansiedade. Ficar imaginando 
como será o amanhã implica, muitas vezes, 
atrair sensações de impotência e desespero, 
pois é preocupar (‘pré-ocupar’, no sentido de 
ocupar antes do tempo!) com o que não está 
completamente ao alcance.

Por outro lado, também não é recomen-
dável ignorar o futuro ou fingir que ele nada 
tem a ver conosco, pois isso poderia levar a 
uma vida sem direcionamento e autonomia; 
a uma vida reativa e não escolhida, buscada 
e construída de forma intencional. 

Ora, se o futuro não deve nos gastar em 
demasia e não deve ser ignorado, o que nos 
resta fazer com relação a ele? Como deve-
mos relacionar com esta parte provável de 
nossa estrada existencial? Seria possível al-
cançar algum equilíbrio entre a exagerada 
preocupação e a inércia?

Claro que não há respostas fáceis para 
as indagações, mas há dicas capazes de nor-
tear o presente e uma delas é exatamente 

pensar que o futuro tende a ter a cara do 
presente. É isso mesmo! Se olharmos nossa 
vida tal como está agora temos condição de 
visualizar o provável futuro.

Talvez a ideia assuste um pouco, mas ela 
não é tão dura como parece, pois revela algo 
óbvio: nosso controle sobre o presente,  nos-
sa possibilidade de decidir o que fazer hoje. 
O presente está aberto e disponível a ser se-
gundo nossa escolha e desejo.

Se alguém avalia seu presente e se an-
gustia com o futuro que decorrerá dele, tem 
possibilidades – maiores ou menores, a de-

pender de cada caso – de fazer escolhas para 
o presente. Alterando o presente, altera-se a 
possibilidade do futuro. 

Saindo um pouco da abstração, a dica é 
encontrar algumas situações do cotidiano 
que podem ser mudadas no presente a fim 
de que se tenha um amanhã melhor: uma 
alimentação de melhor qualidade hoje, gera 
uma saúde melhor no futuro; a prática de 
atividades físicas no presente deverá gerar 
melhor qualidade de vida no futuro...

Cultivar relacionamentos mais saudá-
veis, respeitosos e amorosos no hoje da vida, 
implica maiores chances de um futuro com 
boas companhias e menor solidão. Viver 
segundo as próprias convicções e construir 
um clima de solidariedade e cooperação no 
trabalho e na família aumenta a chance de 
ser mais feliz e realizado no futuro. 

Pense nisso: o que você pode fazer hoje – 
no seu presente – para ter um amanhã mais 
feliz. Faça isso: cuide do presente que rece-
be a cada manhã. Cuide bem do hoje.

O futuro tende a ser a continuidade do presente

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

Posses

Posse de Pe. Ernandes como 
Pároco em Engenheiro Caldas

Posse de Pe. José Dias
como Pároco em Sobrália

Posse de Pe. Flávio Lima
como Pároco em Goiabeira

No dia 20 de outubro de 2021, às 06h30, 
na Casa de Formação do Seminário Prope-
dêutico, no Conjunto SIR, o Pe. Lucas Santos 
Aredes assumiu o cargo de formador dos se-
minaristas da Etapa da Iniciação da Diocese 
de Governador Valadares, em substituição 
ao Pe. Lucas Henrique Pereira, durante a 
Missa presidida por Dom Félix e concelebra-
da por 7 padres e que teve a participação de 
3 seminaristas.

Padre Lucas Aredes assume a Formação do Seminário Propedêutico

No dia 23 de outubro de 2021, às 17h00, 
na Igreja Matriz de Sobrália, Dom Félix 
deu Posse de Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição ao Pe. José Dias 
Xavier. A Missa foi presidida pelo Bispo e 
concelebrada por 6 padres e contou com a 
participação de seminaristas e de um nú-
mero expressivo de fiéis das comunidades 
da Paróquia.

No dia 23 de outubro de 2021, às 19h00, 
na Igreja Matriz de Engenheiro Caldas, 
Dom Félix deu Posse de Pároco da Paró-
quia Santa Bárbara ao Pe. Ernandes Ma-
nuel Camargo. A Missa foi presidida pelo 
Bispo e concelebrada por 3 padres e contou 
com a participação de seminaristas e de um 
número expressivo de fiéis das comunida-
des da Paróquia.

No dia 24 de outubro de 2021, às 10h00, 
na Igreja Matriz de Goiabeira, Dom Félix 
deu Posse de Pároco da Paróquia Santa 
Helena ao Pe. Flávio Lúcio Silva Lima. A 
Missa foi presidida pelo Bispo e concele-
brada por 2 padres e contou com a parti-
cipação de seminaristas e de um número 
expressivo de fiéis das comunidades da 
Paróquia.
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Posses

Posse de Pe. Lucas Aredes
como Pároco no Conjunto SIR

Posse de Pe. Vitório como
Pároco no São Raimundo

Posse de Pe. Reginaldo Maia
como Pároco em Coroaci

Posse de Pe. Elton Alves como
Pároco em Virgolândia

Posse de Pe. Pedro Paulo
como Pároco em Ituêta

Posse de Pe. Lucas Henrique
como Pároco na Turmalina

Posse de Pe. Zezinho como
Pároco em Santa Efigênia

Posse de Pe. Celino como
Pároco em Nacip Raydan

Posse de Pe. Ricardo como
Pároco em Conselheiro Pena

No dia 24 de outubro de 2021, às 19h00, 
na Igreja Matriz do Conjunto SIR, em Vala-
dares, Dom Félix deu Posse de Pároco da 
Paróquia São Francisco Xavier ao Pe. Lucas 
Santos Aredes. A Missa foi presidida pelo 
Bispo e concelebrada por 4 padres e contou 
com a participação de diácono, seminaris-
tas e de um número expressivo de fiéis da 
Paróquia.

No dia 26 de outubro de 2021, às 19h30, 
na Igreja Matriz da Turmalina, em Valada-
res, Dom Félix deu Posse de Pároco da Pa-
róquia Nossa Senhora da Assunção ao Pe. 
Lucas Henrique Pereira. A Missa foi presi-
dida pelo Bispo, concelebrada por 8 padres 
e contou com a participação de diácono, re-
ligiosas, seminaristas e de um número ex-
pressivo de fiéis.

No dia 27 de outubro de 2021, às 19h00, 
na Igreja Matriz de Santa Efigênia de Minas, 
Dom Félix deu Posse de Pároco da Paró-
quia Santa Efigênia ao Pe. José Nascimento 
Balbino. A Missa foi presidida pelo Bispo e 
concelebrada por 7 padres e contou com a 
participação de seminaristas e de um núme-
ro expressivo de fiéis das comunidades da 
Paróquia e de Coroaci.

No dia 29 de outubro de 2021, às 19h30, 
na Igreja Matriz de São Raimundo, em Va-
ladares, Dom Félix deu Posse de Pároco da 
Paróquia São Raimundo ao Pe. Sebastião 
Vitório da Costa. A Missa foi presidida pelo 
Bispo, concelebrada por 11 padres e contou 
com a participação de diácono, seminaris-
tas e de um número expressivo de fiéis da 
Paróquia e de Sobrália.

No dia 30 de outubro de 2021, às 10h00, 
na Igreja Matriz de Nacip Raydan, Dom Fé-
lix deu Posse de Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Penha ao Pe. Celino Alves Fer-
reira e crismou 22 jovens. A Missa foi presi-
dida pelo Bispo, concelebrada por 2 padres 
e contou com a participação de seminaris-
tas e de um número expressivo de fiéis da 
Paróquia e de Coroaci.

No dia 30 de outubro de 2021, às 16h00, 
na Igreja Matriz de Virgolândia, Dom Félix 
deu Posse de Pároco da Paróquia São Gon-
çalo ao Pe. Elton Alves dos Reis. A Missa 
foi presidida pelo Bispo, concelebrada por 
3 padres e contou com a participação de 
seminaristas e de um número expressivo 
de fiéis da Paróquia e de Santa Efigênia de 
Minas.

No dia 30 de outubro de 2021, às 19h00, 
na Igreja Matriz de Coroaci, Dom Félix deu 
Posse de Pároco da Paróquia Sant’Ana ao 
Pe. Reginaldo Maia dos Santos. A Missa 
foi presidida pelo Bispo, concelebrada por 
5 padres e contou com a participação de 
religiosas, seminaristas e de um número 
expressivo de fiéis da Paróquia e de Conse-
lheiro Pena.

No dia 31 de outubro de 2021, às 10h00, 
na Igreja Matriz de Conselheiro Pena, Dom 
Félix deu Posse de Pároco da Paróquia São 
José ao Pe. Ricardo Mendes e crismou 59 
jovens e adultos. A Missa foi presidida pelo 
Bispo, concelebrada por 3 padres e contou 
com a participação de diáconos, religiosas, 
seminaristas e de um número expressivo 
de fiéis da Paróquia e de Goiabeira.

No dia 31 de outubro de 2021, às 15h00, 
na Igreja Matriz de Ituêta, Dom Félix deu 
Posse de Pároco da Paróquia São João Ba-
tista ao Pe. Pedro Paulo Lourenço. A Missa 
foi presidida pelo Bispo, concelebrada por 2 
padres e contou com a participação de semi-
naristas e de um número expressivo de fiéis 
da Paróquia e de Virgolândia.
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

“Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos” (2 Cor 5,7)

Crismas

Crisma na Paróquia do 
Norte em Resplendor

Crisma na Comunidade São 
Sebastião do Naquinho

Dom Féliz faz Crismas na 
Paróquia N. Srª. das Graças

Dom Féliz faz Crismas na 
Par. Santa Rosa de Lima

No dia 02 de outubro de 2021, 
às 10h00, na Igreja Matriz do Nor-
te, em Resplendor, Dom Félix mi-
nistrou o Sacramento da Crisma 
a 40 jovens e adultos da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima. A Mis-
sa foi concelebrada pelo pároco, 
Pe. Irineu Altair da Silva, com boa 
participação dos fiéis, além de se-
minaristas, padrinhos e familiares 
dos crismandos.

No dia 03 de outubro de 2021, às 
10h00, na Comunidade São Sebas-
tião do Naquinho, Dom Félix aben-
çoou a nova Capela e ministrou o 
Sacramento da Crisma a 60 jovens 
e adultos daquela Comunidade e 
da Matriz. A Missa foi concelebra-
da pelo pároco, Pe. Gustavo, com 
a participação de seminaristas, dos 
fiéis, além dos padrinhos e familia-
res dos crismandos.

Fé é uma construção, um exercício inte-
rior diário, que nos conecta a Deus. Não é 
um sentimento ou uma emoção. Ela é con-
creta, produz frutos, dá paz. Mas, como não 
conseguimos segurá-la nas mãos, pensamos 
que ela é apenas uma ideia, já que fomos hu-
manamente educados e formados para acre-
ditar nas coisas que podemos pegar, provar, 
enxergar. Em se tratando de fé, só poderemos 
ver, se acreditarmos no que ainda não vemos, 
pegamos, provamos. Precisamos trabalhar, 
incessantemente, para construir nossa vida 
sobre o alicerce sólido chamado fé em Deus. 
É preciso orar e saber esperar. É preciso con-
fiar e saber esperar. É preciso descansar e sa-
ber esperar.

Quantas vezes clamamos ao Senhor pela 
cura de uma enfermidade física ou espiritual, 
pela libertação de um vício ou perdão pelos 
muitos e graves pecados, mas não temos paci-
ência para aguardar o agir d’Ele, nem nos dis-
ponibilizamos a abandonar o que nos destrói e 
afasta da presença de Deus! A maior parte das 
pessoas vê como caso perdido aquele que luta 
há anos, para viver em sobriedade, ou alguém 
sendo submetido a tratamentos invasivos e do-
lorosos de saúde, por enfermidades das quais 
ainda não se sabe a cura. É preciso enxergar 
o enfermo, o dependente e todo ser humano 
a partir da visão que o Senhor tem deles, pois 
se a situação for gravíssima aos nossos olhos e 
aos da medicina, aos olhos de Deus é perfeita-
mente possível curar e libertar.

O que não podemos é desistir de ter fé em 
Deus, especialmente depois que oramos, cla-
mamos, jejuamos e a pessoa falece. Cada um 
tem o dia certo para deixar esta vida. É neces-
sário estar consciente de que, uma hora ou 
outra, esse dia de partida vai chegar. Mas só 
no Senhor há promessa de vida eterna. Tudo 
o que ele nos concede é infinitamente melhor 
do que aquilo que pedimos. Deus é infinito e 
nunca nos abandona, mas insistimos em co-
locar nossas esperanças em bens materiais, 
posição social, beleza, fama, pessoas amadas 
ou qualquer outra coisa finita. Pessoas traem, 
bens acabam, só Deus é infinito em bondade e 
misericórdia. Ele o mantém firme na provação. 
Há dor, mas não desespero. Há sofrimento na 
espera, mas não desespero. No Senhor, vale a 
pena sofrer com fé, viver na fé e morrer na fé.

A fé é como se fosse uma bússola a nos 
guiar na direção certa, pelo caminho certo. 
Mesmo de olhos abertos, não enxergamos o 
caminho, mas a certeza de que o Senhor nos 
conduz é ter fé. De repente, você não é cal-
mo ou destemido, mas poderá vir a ser, pela 
fé em Deus. Talvez você ainda viva cativo de 
pecados e más inclinações, mas, pela fé no 
Senhor, poderá conquistar a liberdade. Tudo 
o que você ainda não tem e tudo o que você 
aind a não é, poderá ser conquistado pela fé! 
Diante do impossível é que a fé é concreti-
zada, materializada. Pela fé, você não pre-
cisa ver, você apenas precisa acreditar que 
Deus está agindo, cuidando, trabalhando, 

moldando. Sofra com fé, ore com fé, respire 
com fé, ame com fé!

Você é convidado e livre para escolher per-
manecer na fé, nos momentos de alegria e tris-
teza, saúde e doença, no muito e no nada. Não 
se desespere: aquiete seu coração e descanse 
no Senhor. Fé é acreditar no que não vemos 
ou entendemos, mas temos certeza de que 
Deus vê, entende e pode fazer. O que você está 
vendo hoje, agora: a ação do mal, que o leva 
a pecar, ou permanece aguardando confiante 
em Deus, com fé, firme e forte na vida de ora-
ção? Por acaso, você está parado em frente à 
tela de um computador ou telefone, chorando 
por ter sido humilhado ou criticado nas redes 
sociais? Ainda que você não sinta ou perceba, 
o Senhor Deus está trabalhando, fortalecendo 
seu coração, guiando seus passos.

Fé é o fundamento de nossa esperança em 
Deus, pois d’Ele vem a força para atravessar 
as tempestades da vida, com dignidade e âni-
mo, resiliência e alegria, confiança e paciên-
cia. Não viva pelo que você vê, viva pelo que 
você crê. Se você crê em Deus e caminha 
confiante n’Ele, nenhuma crítica ou persegui-
ção o destruirá ou o impedirá de continuar 
peregrinando nesta vida, de cabeça erguida. 
“Andamos pela fé e não pelo que vemos” (2 
Cor 5,7). Morramos com Cristo para viver-
mos com Ele. Morramos para a incredulida-
de, para vivermos pela fé. Que Cristo Rei do 
Universo fortaleça nosso espírito e renove 
nossa fé! 

No dia 22 de outubro de 
2021, às 19h30, na Igreja Ma-
triz de Santa Rosa de Lima, em 
Valadares, Dom Félix presidiu 
a Missa e conferiu o Sacramen-
to da Crisma a 16 jovens daque-
la Paróquia. A Missa foi conce-
lebrada pelo pároco, Pe. José 
Sebastião, com a participação 
de seminaristas, padrinhos e 
familiares dos crismandos.

No dia 21 de outubro de 
2021, às 19h00, na Igreja Matriz 
de Nossa Senhora das Graças, 
em Valadares, Dom Félix presi-
diu a Missa e conferiu o Sacra-
mento da Crisma a 26 jovens 
daquela Paróquia. A Missa foi 
concelebrada por Pe. Agendia 
e Pe. Pierre e participada por 
seminaristas, padrinhos e fami-
liares dos crismandos.

Parabéns, aniversariantes!

Diác. Juscelino de Souza  02/11
Pe. Gilberto Faustino   04/11
Pe. Carlos Neiva   07/11
Pe. Paulo Nascimento  11/11
Pe. Sebastião Bonjour  11/11

Pe. Sebastião Carmo   14/11
Diác. José Pereira Coelho  17/11
Pe. Marcos Romão   19/11
Pe. Schneider Gomes  23/11

Pe. Júlio César Gonçalves  06/11
Pe. José Ribeiro de Freitas  15/11
Pe. Luiz Carlos de Oliveira  21/11
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A Semana Nacional da Vida foi bem divul-
gada na Diocese de Governador Valadares. 
Para tal foram confeccionadas faixas conten-
do frases relativas ao tema e colocadas em 
locais estratégicos e celebradas Missas com 
homilias voltadas para este assunto. Tudo foi 
realizado com o empenho e a coordenação da 
Pastoral Familiar, mas em parceria com ou-
tras pastorais e movimentos.

Por Zezé e Ruth

Eutanásia e o nascimento de vários vocábulos 

Pe. Francisco Vidal

Pastoral Familiar

Semana Nacional da Vida
na Diocese de Valadares

Missa de Graduação 
na ADQF Bom Pastor

No dia 30 de setembro de 2021, às 16h00, 
Dom Félix celebrou Missa na ADQF Bom 
Pastor, unidade feminina, no Bairro Santo 
Antônio, em Valadares, com a participação 
de seminaristas, coordenadores, monitores, 
voluntários, acolhidos, acolhidas e familia-
res. No final da Missa aconteceu a gradua-
ção do casal Keity e Agnaldo.

ADQF

A palavra eutanásia tem sido utilizada de 
maneira confusa e ambígua, pois tem assu-
mido diferentes significados conforme o 
tempo e o autor que a utiliza. Várias novas 
palavras, como distanásia, ortotanásia, mis-
tanásia, têm sido criadas para evitar tal situa-
ção. Contudo, tal proliferação vocabular, em 
vez de auxiliar, tem gerado alguns proble-
mas conceituais.

A distanásia é a morte lenta, ansiosa e 
com muito sofrimento. Alguns Autores assu-
mem a distanásia como sendo o antônimo de 
eutanásia. Novamente, surge a possibilidade 
de confusão e ambiguidade. A qual eutanásia 
estão se referindo? Se for tomado apenas o 
significado literal das palavras quanto à sua 
origem grega, certamente são antônimas. 
Se o significado de distanásia for entendido 
como prolongar o sofrimento, ele se opõe ao 
de eutanásia, que é utilizado para abreviar 
tal situação. Porém, se for assumido o seu 
conteúdo moral, ambas convergem. Tan-
to a eutanásia quanto a distanásia são tidas 
como sendo eticamente inadequadas. Ora, o 
dever de prolongar a vida a qualquer custo 
não tem raízes clássicas. Aliviar o sofrimen-
to do paciente, diminuir a violência de suas 
doenças e recusar tratar aqueles que estão 
completamente tomados por suas doenças, 
reconhecendo que em tais casos a medicina 
não pode fazer nada.

A ortotanásia é a atuação correta diante 
da morte. É a abordagem adequada diante 
de um paciente que está morrendo. A orto-
tanásia pode, dessa forma, ser confundida 
com o significado inicialmente atribuído à 
palavra eutanásia. A ortotanásia poderia ser 

associada, caso fosse um termo amplamente 
adotado, aos cuidados paliativos adequados 
prestados aos pacientes nos momentos fi-
nais de suas vidas. A ortotanásia permite, ao 
doente que se encontra em fase final de vida 
ou de sua doença, enfrentar com naturalida-
de este fato real do nosso ciclo natural. Por-
tanto, “a eutanásia é o morrer corretamente, 
humanamente, é como resgatar a dignidade 
do ser humano na última fase da sua vida, es-
pecialmente quando ela for marcada por dor 
e sofrimento”.

A mistanásia é também chamada de eu-
tanásia social. Leonard Martin sugeriu o 
termo mistanásia para denominar a morte 
miserável, fora e antes da hora. De acordo 
com esse autor, dentro da grande categoria 
de mistanásia quero focalizar três situações: 
primeiro, a grande massa de doentes e de-
ficientes que, por motivos políticos, sociais 
e econômicos, não chegam a ser pacientes, 
pois não conseguem ingressar efetivamente 
no sistema de atendimento médico; segun-
do, os doentes que conseguem ser pacientes 
para, em seguida, se tornar vítimas de erro 
médico; e terceiro, os pacientes que acabam 
sendo vítimas de má-prática por motivos eco-
nômicos, científicos ou sociopolíticos. A mis-
tanásia é uma categoria que nos permite le-
var a sério o fenômeno da maldade humana.

É difícil não concordar com Junges: “A 
morte infeliz (mistanásia) do mundo dos 
pobres questiona o morrer docemente am-
parado (eutanásia) de alguns socialmente 
privilegiados”.

Missa do Dia do Nascituro
na Paróquia de Lourdes

No dia 08 de outubro de 2021, às 19h30, na 
Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes, em Valadares, Dom Félix presidiu a 
Missa de Encerramento da Semana Nacional 
da Vida e do Dia do Nascituro. A Missa foi 
concelebrada por vários padres, com partici-
pação de diácono, seminaristas, agentes da 
pastoral familiar e de bom número de fiéis.

Dízimo Vocação

Live sobre “Dízimo:
Pastoral e Administração”

Encontro Vocacional para
Rapazes no Seminário

No dia 19 de outubro de 2021, das 20h00 
às 22h00, a Diocese de Governador Valada-
res promoveu uma videoconferência sobre 
“Dízimo: Pastoral e Administração”, com 
Dom Edson Oriolo, Bispo da Diocese de Le-
opoldina, cuja explanação foi excelente, de 
fácil compreensão e bem fundamentada. O 
evento foi transmitido pela plataforma Zoom, 
mas também pôde ser visualizado no Youtu-
be e nas redes sociais da Diocese.

O Seminário Diocesano de Valadares 
promoveu, no dia 24 de outubro de 2021, 
das 08h00 às 13h00, na Casa da Teologia, 
um Encontro de Discernimento Vocacional 
com cinco jovens que se preparam para a 
admissão à Etapa de Iniciação no Seminário 
Propedêutico. O encontro constou de um 
momento de oração e de orientações sobre 
o processo vocacional.
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Casa da Palavra

Santa Cecília

A Palavra de Deus nas Famílias - Parte 3

Cecília é identificada com uma 
santa homônima, sepultada nas 
catacumbas de são Calisto e que 
teria sofrido o martírio durante 
o império de Alexandre Severo, 
pelo ano 230.

A sua vida foi uma música por 
excelência, cuja letra se tornou 
uma tradição cristã e cujos mis-
térios até hoje elevam os senti-
mentos de nossa alma a Deus.

Originária de família roma-
na pagã, nobre, rica e influen-
te. Estudiosa, gostava muito de 
estudar música, principalmen-
te a música sacra, filosofia e o 
Evangelho. Desde a infância era 
muito religiosa e, por decisão 
própria, afastou-se dos prazeres 
da nobreza, para se entregar a 
Jesus Cristo, pelo voto secreto 

da virgindade. Os pais pensavam 
que ela mudaria de ideia, prome-
teram seu casamento com Vale-
riano, também da nobreza roma-
na. Ao receber a triste notícia, 
Cecília rezou pedindo proteção 
do seu anjo da guarda, de Maria 
e de Deus, para não romper com 
o voto.

Após as cerimônias, Cecília 
contou ao marido que era cristã 
e do seu compromisso de casti-
dade. Disse, ainda, que para isso 
estava sob a guarda de um anjo. 
Valeriano ficou comovido com a 
sinceridade da esposa e prome-
teu proteger sua pureza. Mas 
para isso queria ver o anjo.

Cecília o aconselhou a visitar 
o papa Urbano que, por perse-
guição, estava refugiado nas ca-
tacumbas. O jovem esposo foi 
acompanhado de seu irmão Ti-
búrcio, ficou sabendo que antes 
era preciso acreditar na Palavra. 
Os dois ouviram a longa pre-
gação, converteram-se e foram 
batizados. Valeriano cumpriu a 
promessa. Certo dia, ao chegar 
em casa, viu Cecília ajoelhada 

rezando e, ao seu lado, o anjo da 
guarda.

A notícia de que Cecília era cris-
tã e da conversão do marido e do 
cunhado chegou às autoridades 
romanas. Os três foram presos, 
ela em sua casa, os dois, quando 
ajudavam a sepultar os corpos 
dos mártires nas catacumbas. Jul-
gados, recusaram-se a renegar a 
fé e foram decapitados.

O prefeito de Roma tentou 
convencê-la e, em consideração 
às famílias ilustres a que perten-
ciam, exigiu que abandonassem 
a religião, sob pena de morte. 
Como Cecília se negou, foi colo-
cada no próprio balneário do seu 
palacete, para morrer asfixiada 
pelos vapores. Mas saiu ilesa. 
Então, foi tentada a decapitação. 
O carrasco a golpeou três vezes 
e, mesmo assim, sua cabeça per-
maneceu ligada ao corpo. Mortal-
mente ferida, ficou no chão por 
três dias, durante os quais ani-
mou os cristãos que foram vê-la a 
não renegarem a fé. Os soldados 
pagãos que presenciaram tudo se 
converteram.

O seu corpo foi enterrado nas 
catacumbas romanas. Devido a 
frequentes invasões de Roma, 
as relíquias de vários mártires 
sepultadas lá foram trasladadas 
para várias igrejas. As de Cecília, 
entretanto, permaneceram perdi-
das naquelas ruínas por muitos 
anos.

No terreno do seu antigo pa-
lácio foi construída a igreja de 
Santa Cecília, onde era celebra-
da a sua memória no dia 22 de 
novembro já no século VI.

Nos anos de 817 a 824, o papa 
Pascoal I teve uma visão de santa 
Cecília e o seu caixão foi encon-
trado e aberto. E constatou-se, 
então, que seu corpo permane-
cera intacto. Depois, foi fechado 
e colocado numa urna de már-
more sob o altar daquela igreja 
dedicada a ela. Vários séculos 
se passaram. Em 1559, o cardeal 
Sfondrati ordenou nova abertura 
do esquife e viu-se que o corpo 
permanecia intacto.

 Sua tradicional festa é no dia 
22 de novembro. É padroeira da 
música e do canto sacro.

Interessante observar que, 
ao mergulhar na Palavra de 
Deus, encontramos inúmeros 
textos diretamente ligados às 
questões familiares: vida dos 
cônjuges, viuvez, trato dos fi-
lhos... Ao falar da família, com 
suas alegrias e desafios, a Pala-
vra de Deus orienta para uma 
vida de maturidade da fé e de 
inserção social. É certo que os 
textos bíblicos foram escritos 
em tempos diferentes dos atu-
ais. Nem por isso, entretanto, 
eles devem ser considerados 
ultrapassados. Ao contrário, 
na linguagem de seu tempo, 
os textos revelam valores eter-
nos, princípios sólidos. Importa 
que, na leitura em família, com 
a ajuda da comunidade, se faça 
a distinção entre o conteúdo do 
texto, sempre válido, e a forma 
com que foi escrito, própria da 
época da escrita.

Existem muitas ajudas para a 
leitura da bíblia em família, algu-
mas impressas (livros) e outras 
online. É certo que elas não pos-
suem o mesmo peso e que algu-
mas devem ser acolhidas com a 
devida cautela. No entanto, é pos-
sível se apoiar em diversas dessas 
ajudas e encontrar a que melhor 
se adapta ao estilo da família.

Por isso, as comunidades, pa-
róquias, movimentos e demais 
associações são convocadas a 
disponibilizar sempre mais pro-
postas de específico acesso em 
família à Bíblia, indicando textos 
e modos de leitura familiar. Num 
tempo em que a individualidade 
tende a predominar até mesmo 
sobre os laços familiares, é pre-
ciso fornecer todo tipo de ajuda 
para que se redescubra o valor 
da família e, nela, a importância 
da Palavra de Deus.

É certo que não é fácil co-
meçar, ainda mais quando há a 

pressão sociocultural para não se 
fazer algo. Por isso, as comunida-
des e paróquias são convocadas 
a disponibilizar, além de mate-
rial, também pessoas, monitores 
ou introdutores da Palavra, que, 
visitando as famílias, ajudem-nas 
a redescobrir a beleza da Bíblia. 
O ministério da Palavra pode en-
contrar aqui um fértil caminho 
para sua concretização. Pessoas 
familiarizadas com a Palavra de 
Deus e com a realidade familiar, 
aptas a ouvir, cientes de que não 
farão pregações, mas acima de 
tudo conversarão, podem ser de 
grande ajuda.

Emerge também a importân-
cia da Pastoral Familiar, dos mo-
vimentos e de todos os grupos de 
casais e famílias. Em meio a tudo 
que, com a graça de Deus, têm 
levado adiante, o momento atual 
implora que se dediquem priori-
tariamente à partilha da Palavra 
de Deus em família, com especial 

atenção a quem nunca ouviu fa-
lar de Jesus Cristo ou, já tendo 
ouvido, dele se esqueceu. Não se 
trata, por certo, de abandonar as 
prioridades e as especificidades 
de cada obra ou carisma, mas 
de reconhecer que a relação ‘Fa-
mília e Palavra de Deus’ precisa 
de forte impulso em nossos dias. 
Desse modo, sejam compartilha-
das sempre mais as experiências 
positivas de leitura da Palavra de 
Deus em família, com sugestões, 
ajudas, indicações e até mesmo 
contato mais rápido, online, para 
esclarecimento de dúvidas.

3ª parte do 16º Artigo de Dom Félix
sobre “CASA DA PALAVRA”


