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Abertura da Fase Diocesana 
do Sínodo na Vila Isa

Assembleia Diocesana 
do Apostolado da Oração

No dia 20 de novembro de 2021, das 
14h00 às 17h00, na Paróquia Nossa Senho-
ra de Fátina, da Vila Isa, foi realizado um 
encontro com os representantes das paró-
quias da Diocese de Governador Valada-
res, a fim de capacitá-los para a realização 
da Fase Diocesana do Sínodo dos Bispos 
2021-2023. No final do encontro, às 17h00, 
no galpão ao lado da igreja, Dom Félix fez 
a Abertura Oficial do Sínodo na Diocese e 
presidiu a Missa da Solenidade de Cristo 
Rei do Universo, em comemoração ao Dia 
dos Cristãos Leigos e Leigas e ao Dia Na-
cional da Consciência Negra. Participaram 
do evento, além dos delegados das paró-
quias, dos membros das CEB’s e do Movi-
mento Boa Nova, 22 padres, 05 diáconos, 
02 religiosas e 20 seminaristas.

A Rede Mundial de Oração do Papa, o Apos-
tolado da Oração, da Diocese de Governador 
Valadares, se reuniu em Assembleia para a 
Eleição da nova Diretoria Diocesana, no dia 20 
de novembro de 2021, das 08h00 às 13h00, no 
Metrópole, Paróquia de Lourdes.

Dom Félix se fez presente e falou aos par-
ticipantes. O evento foi coordenado pelo Pe. 
Marcus Vinicius, Diretor Espiritual do Apos-
tolado da Oração, e contou com a participação 
e colaboração dos seminaristas da Filosofia.

A Diretoria eleita será composta das seguin-
tes zeladoras: Catarina, da Paróquia do Altinó-
polis (Presidente); Rosimeire Bastos, da Paró-
quia Santa Rita do Ituêto (Secretária); e Maria 
José Leite, da Vila Isa (Tesoureira).

Agradecemos a antiga diretoria, na pessoa 
da Sacratíssima, e pedimos a oração de todos 
pelo bom êxito da missão da nova diretoria.

Com o lema “Todos somos Discípulos 
Missionários em saída”, realizou-se a 1ª As-
sembleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe, convidando a todos a participarem 
de forma interativa: não só como receptores 
passivos, mas também dando e recebendo.

O evento aconteceu de 21 a 28 de novem-
bro de 2021, com o objetivo de reunir todo 
o Povo de Deus para que, juntos, construa-
mos os novos caminhos da Igreja que pere-
grina em nosso continente.

A Missa de abertura foi presidida por 
Monsenhor Miguel Cabrejos, presidente do 
Conselho Episcopal Latino-Americano (CE-
LAM), desde a Basílica de Nossa Senhora 
de Guadalupe, padroeira do continente.

Essa Assembleia visa contemplar nossa 
realidade com seus desafios e reavivar o 
compromisso pastoral para que, em Jesus 
Cristo, nossos povos tenham uma vida plena 
nos e pelos novos caminhos até 2031 e 2033. 
Para isso, foi realizado um amplo processo 
de escuta com mais de setenta mil irmãos e 
irmãs: leigos, leigas, religiosos, religiosas, 
diáconos, sacerdotes, seminaristas, for-
mandos de comunidades religiosas, bispos 
e cardeais, que deu origem ao Documento 
para o discernimento comunitário.

A Assembleia Eclesial quer impulsionar 
com força esta conversão pastoral a partir 
da vida discipular e missionária, mobilizan-
do a Igreja na América Latina e no Caribe a 
um renovado protagonismo dos batizados.

O chamado a uma reforma permanente 
da Igreja é algo presente no Vaticano II, que 
se realiza a partir da concepção eclesioló-
gica proposta pelo Concilio que concebe a 
Igreja como sacramento universal de sal-
vação (LG 1), povo de Deus (LG 2), sujei-
to histórico da evangelização; e insiste que 
todo o Povo de Deus anuncia o Evangelho 
(EG 111-134), pelo qual cada batizado é 
convocado a ser um protagonista na missão 
com uma ênfase ministerial (LG 3).

1ª Assembleia Eclesial da
América Latina e do Caribe

Por Dom Félix

Os Cristãos Leigos e Leigas:
“sujeitos eclesiais”

O concílio Vaticano II (1962–1965), por 
meio dos seus documentos, em particular, da 
Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen 
Gentium, e do Decreto sobre o Apostolado dos 
Leigos, Apostolicam Actuositatem, marcou vira-
gem positiva na avaliação dos cristãos leigos(a). 
A identidade e a ação dos leigos(a) foram defi-
nidas assertivamente por um Concílio.

“Quanto maior o voo, maior o tombo!”

Olá querida leitora, olá amigo leitor! 
O compositor Zé Geraldo consagrou, na 

música “milhos aos pombos”, a conhecida frase 
que dá nome a este artigo. Foi capaz de eter-
nizar uma importante sabedoria popular que 
aconselha e alerta as pessoas com relação à 
altura de seus sonhos e utopias: é bom não 
voar alto demais para evitar tombos.
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O concílio Vaticano II (1962–1965), por 
meio dos seus documentos, em particular, da 
Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen 
Gentium, e do Decreto sobre o Apostolado 
dos Leigos, Apostolicam Actuositatem, marcou 
viragem positiva na avaliação dos cristãos lei-
gos(a). A identidade e a ação dos leigos(a) fo-
ram definidas assertivamente por um Concílio 
pela primeira vez na história da Igreja. A própria 
estruturação da Lumen Gentium corroborou a 
perspectiva de mudança, ao refletir primeiro 
sobre o Mistério da Igreja (cap. 1) e sobre o 
Povo de Deus (cap. 2), para depois abordar a 
constituição hierárquica da Igreja (cap. 3). Em 
vez de partir da constituição hierárquica da 
Igreja, como procedia a eclesiologia anterior 
ao Concílio, partiu-se da condição fundamental 
de igualdade, dignidade e da vocação de todos 
os membros do Povo de Deus (LG 30). Con-
comitante à mudança de estrutura da Lumen 
Gentium, os leigos(a) foram caracterizados 
pelo Concílio a partir do tríplice múnus de 
Cristo (sacerdote, profeta e rei), recebido no 
batismo, em vista da missão comum a todos 
os membros da Igreja, fundamentando, de tal 
maneira, o apostolado laical no próprio Cristo. 
Em suma, o Concílio ofereceu as bases para o 
desenvolvimento e o reconhecimento da cida-
dania eclesial dos leigos(a).

Na esteira de atualização do concílio Va-
ticano II, a conferência do episcopado lati-
no-americano, em Aparecida (2007), definiu 
os leigos(a) como “verdadeiros sujeitos ecle-
siais” (DA 497a), tanto no mundo (DA 210), 
quanto no interior da Igreja (DA 211; 213; 
371), suplantando os resquícios, em vigor, de 
uma herança dicotômica acerca do específico 
de cada ministério: o mundo aos leigos(a) e 
a Igreja, ao clero. Os leigos(a) foram corres-
ponsabilizados pelo mundo e pela Igreja.  Em 
sintonia com a teologia do concílio Vaticano 
II e com a conferência de Aparecida, a CNBB 
publicou, em 2016, o documento 105 “Cris-
tãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade: 
sal da Terra e Luz do Mundo (Mt 5,13-14)”, 
matizando e desenvolvendo a noção de “sujei-
to eclesial”. O cristão leigo(a) é “verdadeiro 
sujeito eclesial” mediante sua dignidade de 
batizado e, como tal, assume direitos e deve-
res na Igreja: “Ser sujeito eclesial significa 

ser maduro na fé, testemunhar amor à Igre-
ja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no 
seguimento de Jesus, na escuta obediente à 
inspiração do Espírito Santo e ter coragem, 
criatividade e ousadia para dar testemunho 
de Cristo” (Doc. CNBB, 105, n. 119).   

A noção de “sujeito eclesial” remete à cons-
trução da identidade laical pelo viés afirmati-
vo, como se disse acima. Embora as raízes da 
noção de sujeito remetam à revelação bíblica, 
a partir da relação de Deus com o homem, 
criado livre e à imagem e semelhança do 
criador para uma relação de comunhão, é na 
pessoa de Jesus que ela ganha sua mais lídi-
ma expressão, como reconhecimento do valor 
da dignidade da pessoa diante de Deus e dos 
semelhantes. Posteriormente, a teologia cristã 
e a filosofia alargaram tal compreensão temati-
zando outros aspectos relevantes da noção de 
“sujeito”, tais como: direitos, deveres, respon-
sabilidades, liberdade, autonomia, consciên-
cia, relacionalidade, abertura, singularidade, 
crescimento e maturação. Diante da substan-
ciosa herança da noção de sujeito, o que é ne-
cessário para que a compreensão do estatuto 
laical como “sujeito eclesial” se concretize na 
ação evangelizadora da vida pastoral da Igreja?

A compreensão do ministério laical como 
“sujeito eclesial” requer tanto nova menta-
lidade quanto nova configuração eclesial. A 
mudança de mentalidade da hierarquia e dos 
próprios leigos se exprime adequadamente 
na exigência de “conversão pastoral”. Signifi-
ca, conforme o Papa Francisco, abandonar o 
cômodo critério “fez-se sempre assim” (Evan-
gelli Gaudium, n. 33) ou nos termos do docu-
mento de Aparecida “A conversão pastoral de 
nossas comunidades exige que vá além de 
uma pastoral de mera conservação para uma 
pastoral decididamente missionária” (DA, n. 
370). A “conversão pastoral” implica em re-
visão e responsabilidades diferentes para os 
diversos membros do Povo de Deus. Da parte 
dos leigos(a), entre os principais obstáculos 
a debelar estão a passividade, a submissão e 
o infantilismo, em vista de uma participação 
madura, consciente e em comunhão com toda 
a Igreja, para alcançar, ousadamente, novos 
métodos e caminhos evangelizadores. Entre 

o clero, o inimigo quase inexpugnável é o po-
der, configurado na categoria clericalismo. 
Nesse caso, a “conversão pastoral” exige des-
pojamento do carreirismo, da autorreferen-
cialidade, enfim, do “mundanismo espiritual”. 
Consiste em reenviar permanentemente o mi-
nistério à sua vocação de diaconia.

Não basta apenas nova mentalidade para 
que o laicato se torne “sujeito eclesial”. Com-
patível à mentalidade que se arvora na Igreja, 
urge nova configuração eclesial. Sem a confi-
guração institucional da Igreja à um modelo 
eclesiológico condizente (“Povo de Deus”, 
“Corpo de Cristo”, “Templo do Espírito Santo”, 
“Igreja Sinodal”, “sinal sacramental”, “Igreja 
em saída” e etc.,), que possibilite a escuta e a 
participação dos seus diversos sujeitos, capaz 
de viabilizar aos leigos(a) a ação de sujeitos, 
repetiremos as lacunas do passado: o ostracis-
mo dos leigos e das mulheres nos espaços de 
decisão da vida eclesial. O Documento 100 da 
CNBB, “Comunidade de comunidades: uma 
nova paróquia”, exprimiu com clareza a ne-
cessidade da conversão pastoral e reestrutu-
ração das paróquias. É mister operar uma re-
estruturação geral na atividade evangelizado-
ra da Igreja: horários, métodos, prioridades, 
programas e organizações, para que tudo seja 
tocado pela missionariedade. A sinodalidade, 
recuperada no pontificado do Papa Francisco, 
exprime com profundeza os rumos para uma 
Igreja disposta a caminhar juntos e em comu-
nhão. Como dinâmica de abertura e escuta 
dos diversos sujeitos do Povo de Deus, sino-
dalidade tem sido não apenas um vislumbre, 
mas uma realidade já iniciada, considerando, 
principalmente, os processos de escuta e de 
participação do “Povo de Deus” nos sínodos 
mais recentes, como o da família, da juventu-
de, da Amazônia e outros sínodos regionais. 
Numa Igreja sinodal, o protagonismo da ação 
evangelizadora pertence não a um ou a outro 
“sujeito” do “Povo de Deus”, mas ao sujeito 
coletivo, a Igreja, que graças a ação do Espí-
rito Santo e da comunhão que dele procede, 
expressa-se na capacidade de escuta, partici-
pação e comunhão entre seus membros.

Por Rivelino Santiago de Carvalho

Opinião

Os Cristãos Leigos e Leigas: “sujeitos eclesiais”

PASCOM

Live sobre a Espiritualidade do Comunicador com Frei Douglas de Oliveira
A  Pastoral da Comunicação da Diocese 

de Governador Valadares, em desenvolvi-
mento ao projeto “Comunicadores a serviço 
da Palavra”, promoveu mais um momento de 
formação para os agentes desta pastoral, no 
dia 24 de novembro de 2021, às 20h00, cuja 
assessoria esteve a cargo do Frei Douglas 
Leandro de Oliveira, Frade Capuchinho, na-
tural de Valadares, que falou com muita pro-
priedade e clareza sobre a Espiritualidade do 
Comunicador.
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Santo Agostinho ensinava: “Entre os bens 
do matrimônio ocupa o primeiro lugar a pro-
le. Foi o próprio Criador do gênero humano 
quem quis servir-se na sua bondade dos ho-
mens como instrumentos para a propagação 
da vida”. A Exortação Apostólica Familia-
ris Consortio declara: “A tarefa fundamen-
tal da família é o serviço à vida, o realizar 
no decorrer da história a bênção original 
do Criador, transmitindo a imagem divina 
pelas gerações de homem a homem” (FC 
28). São duas as expressões que precisam 
ser sublinhadas: os pais são instrumentos 
e servidores da vida. A vida deve surgir no 
matrimônio como o lugar adequado, o mais 
excelente, aonde a vida é desejada, amada, 
acolhida e onde se realiza todo o processo 
de formação integral.

O Concílio Vaticano II afirma: “Pela sua 
natureza a própria instituição do matrimô-
nio e o amor conjugal estão ordenados à 
procriação e à educação da prole e nestes 
encontram a sua coroação” (GS 48). Com 
forma mais expressiva indica que “os filhos 
são, certamente, o dom por excelência do 
matrimônio e contribuem muito ao bem dos 
próprios pais” (GS 50). A inclusão desta vi-
gorosa afirmação provém do desejo pessoal 
do Papa Paulo VI.

O filho é um dom que nasce do dom recí-
proco dos esposos como expressão e plenitu-
de da sua mútua doação. É uma maravilhosa 

corrente de dons que o Catecismo da Igreja 
Católica põe em relevo: “A fecundação é um 
dom, um fim do matrimônio, pois o amor 
conjugal tende a ser fecundo naturalmente. 
O filho não vem externamente para acres-
centar o amor mútuo dos esposos, mas brota 
no coração deste dom recíproco, portanto, é 
fruto e realização. Por isso a Igreja, que ‘é a 
favor da vida’ (FC 30), ensina que ‘todo ato 
matrimonial deve ficar aberto à transmissão 
da vida’ (HV 11). O homem não pode rom-
per, por iniciativa própria, entre os dois sig-
nificados do amor conjugal: o significado da 
união e o da procriação” (CIC 2366). E o Ca-
tecismo cita novamente a Humanae Vitae: 
“protegendo ambos estes aspectos essen-
ciais, da união e procriação, o ato conjugal 
conserva íntegro o sentido do amor mútuo e 
verdadeiro e a altíssima vocação do homem 
e da paternidade” (HV 12) (CIC 2369).

Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: O Dom mais Excelente - 1ª Parte

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

Reuniões

Reunião conjunta do CDP
e da Comissão do Sínodo

 “Pela sua natureza a própria institui-
ção do matrimônio e o amor conjugal es-
tão ordenados à procriação e à educação 
da prole e nestes encontram a sua coroa-
ção” (GS 48). Com forma mais expressiva 
indica que “os filhos são, certamente, o 
dom por excelência do matrimônio e con-
tribuem muito ao bem dos próprios pais” 
(GS 50). 

  

Reunião da Pastoral do Povo de 
Rua para preparar o Dia do Pobre

No dia 06 de novembro de 2021, das 
08h00 às 10h30, aconteceu a Reunião conjun-
ta do CDP e da Comissão do Sínodo no Salão 
da Catedral para tomada de conhecimento do 
processo de realização na Fase Diocesana do 
Sínodo dos Bispos 2021-2023, cujo período irá 
do dia 20/11/2021 ao dia 31/07/2022. Virle-
ne Mendes expôs o conteúdo e assessorou o 
debate, que foi bastante enriquecido com a 
participação de todos.

Aconteceu no dia 08 de novembro de 
2021, uma reunião da Pastoral do Povo em Si-
tuação de Rua para preparar a comemoração 
do Dia do Pobre, no dia 13 de novembro, das 
08h00 às 13h00, por ocasião do “Dia Mundial 
dos Pobres”, instituído pelo Papa Francisco. 
A reunião foi excelente e ficou tudo organi-
zado para o sábado, inclusive os diversos 
serviços que serão prestados aos pobres e a 
garantia do almoço para eles.

Por Romério Souza

  01, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
11h00: Missa na APAC.

  02, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio 

na Cúria.
19h30: Missa de Posse da nova Coordenação 

Diocesana da Pastoral Familiar na 
Paróquia Cristo Redentor.

  03, sexta
08h00: Reunião da Caritas na Cúria.
19h30: Missa da Festa do Padroeiro na 

Paróquia São Francisco de Xavier.
  04, sábado
08h00: Retiro Espiritual para todos os 

Seminaristas no Centrel.
16h00: Crisma na Paróquia do Conjunto SIR.
19h00: Crisma na Paróquia de Mathias Lobato.

  05, domingo
07h00: Missa na Catedral (64 anos de vida).

  07, terça
06h15: Missa na Casa da Filosofia.
19h00: Missa de Posse do Pe. Alexandre como 

Pároco da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças.

  08, quarta
10h00: Missa de Encerramento do Ano 

Formativo e da Instituição de Acólitos 
no Centrel.

19h30: Missa da Festa da Padroeira na 
Paróquia do Jardim Ipê.

  09, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h30: Missa na Paróquia Nossa Senhora de 

Guadalupe.
  10, sexta
19h30: Missa na Comunidade Santa Luzia no 

Jardim do Trevo.
  11, sábado
08h00: Crisma na Paróquia de Marilac.
10h00: Crisma na Paróquia de São José da 

Safira.
  12, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Crisma na Paróquia São Judas Tadeu.

  13, segunda
08h15: Reunião sobre a LGPD com todos os 

Funcionários da Cúria no Instituto 
Teológico.

  14, terça
08h00: Celebração do Natal na Ascanavi.

  15, quarta
08h30: Celebração do Natal na Ascarf.

  16, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  18, sábado
08h00: Crisma na Paróquia de Engenheiro 

Caldas.
10h00: Crisma na Comunidade de São José do 

Acácio.
  19, domingo
07h00: Missa de Encerramento do Ano de São 

José na Catedral (35 anos de padre).
  23, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h00: Crisma na Paróquia de Periquito.

  24, sexta
20h00: Missa de Natal na Catedral.

  25-31, sábado a sábado
Semana de descanso do Bispo.
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“Quanto maior o voo, maior o tombo!”

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

Crismas

Dom Félix faz Crismas 
na Paróquia da Ilha

Dom Félix faz Crismas na 
Paróquia Sagrada Família

Dom Félix faz Crismas na 
Paróquia de Guadalupe

Dom Félix faz Crismas na 
Paróquia da Catedral

Dom Félix faz Crismas
no Povoado da Piedade

Dom Félix faz Crismas
na Paróquia de Galileia

Dom Félix faz Crismas em 
São Geraldo da Piedade

Olá querida leitora, olá amigo leitor! 
O compositor Zé Geraldo consagrou, na 

música “milhos aos pombos”, a conhecida fra-
se que dá nome a este artigo. Foi capaz de 
eternizar uma importante sabedoria popular 
que aconselha e alerta as pessoas com rela-
ção à altura de seus sonhos e utopias: é bom 
não voar alto demais para evitar tombos mui-
to grandes, afinal, quando maior o voo, maior 
também o tombo!

Tomo a liberdade, entretanto, para con-
vidar você a uma reflexão que caminha na 
direção contrária ao aconselhamento de não 
voar alto, pois tenho a sensação de estarmos 
vivendo tempos de excessiva cautela, quando 
o tema é sonhar, especialmente aqueles so-
nhos que não se sonham sozinhos. 

Os efeitos de nossos tempos gestam gera-
ções desmotivadas aos sonhos, portanto, de-
sesperançadas e sem utopias. Pessoas acos-
tumadas demais à comodidade da planície e 
pouco apaixonadas com o desafio dos ares 

mais frescos das alturas e isso vai tirando da 
vida parte de seu sentido.

A busca por algum sonho faz parte da na-
tureza humana, pois instiga a criatividade que 
nos permite a reinvenção de nós mesmos; a 
utopia com algo distante faz a vida ter senti-
do e razão; a orientação da existência a ob-
jetivos grandes permite o direcionamento de 
esforços individuais e coletivos numa mesma 
direção. A coragem para voar bem alto não 
pode ser esquecida ou abandonada em nome 
do risco (talvez inevitável) do tombo. 

Os voos altos representam a esperança 
em uma humanidade melhor: uma huma-
nidade que respeita as diferenças e que se 
percebe como irmanada na mesma essência; 
por representar uma humanidade melhor, os 
voos altos apontam para relações sociais mais 
equilibradas, afinal, os desequilíbrios geram 
distâncias que degradam a essência.

Os voos altos apontam para discursos de 
paz em oposição aos discursos que fomen-
tam a braveza e o ódio – é preciso ter muita 

coragem para sonhar tão alto, para idealizar 
e vivenciar relações sociais que privilegiam 
a “fragilidade” do diálogo e da concórdia ao 
invés da “força” do direito de sair sempre por 
cima em todas as situações... quem tem cora-
gem para voar tão alto!

Os voos altos podem gerar tombos bem 
grandes, mas também proporcionam visões 
de mundo muito mais amplas, completas e 
complexas que as visões cristalizadas pelos 
olhares que jamais saíram do solo. 

O desafio é este: ter coragem para voar. 
Nosso tempo está carente de homens e mu-
lheres com a ousadia das alturas e com a 
habilidade para tomar grandes tombos sem 
desgastes extremos, afinal, quem consegue 
voar alto aprende a cair e a decolar novamen-
te, pois os bons ares das alturas se tornam 
irresistíveis e alimentam o otimismo e a es-
perança de voos sempre mais altos! Quem 
conhece as alturas não se contenta mais com 
a singeleza do solo, portanto, valorizemos os 
voos altos!

No dia 05 de novembro de 
2021, às 19h30, na Igreja Matriz 
da Ilha dos Araújos, em Valada-
res, Dom Félix ministrou o Sacra-
mento da Crisma a 12 jovens da 
Paróquia Nossa Senhora Apareci-
da. A Missa foi concelebrada pelo 
pároco, Pe. Euler Rodrigues.

No dia 06 de novembro de 
2021, às 17h00, na Igreja Matriz 
do Jardim Pérola, em Valadares, 
Dom Félix ministrou o Sacramen-
to da Crisma a 60 jovens e adultos 
da Paróquia Sagrada Família. A 
Missa foi concelebrada por Pe. 
Wladmir e Pe. Geraldinho.

No dia 07 de novembro de 
2021, às 09h30, na Igreja do Povo-
ado de Piedade, Dom Félix minis-
trou o Sacramento da Crisma a 
39 pessoas da Comunidade Nos-
sa Senhora da Piedade. A Missa 
foi concelebrada pelo pároco, Pe. 
José Roberto Martins.

No dia 07 de novembro de 
2021, às 11h00, na Igreja Matriz 
de São Geraldo da Piedade, Dom 
Félix ministrou o Sacramento da 
Crisma a 40 pessoas da Paróquia 
São Geraldo Magela. A Missa foi 
concelebrada pelo pároco, Pe. 
José Roberto Martins.

No dia 13 de novembro de 
2021, às 16h00, na Igreja Matriz 
do Bairro Nova JK, em Valadares, 
Dom Félix ministrou o Sacramen-
to da Crisma a 12 jovens da Paró-
quia Nossa Senhora de Guadalu-
pe. A Missa foi concelebrada pelo 
pároco, Pe. Sebastião Carmo.

Missa na Novena de
N. Srª. das Graças

No dia 25 de novembro de 
2021, às 19h30, na Igreja Matriz 
da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, em Governador Valada-
res, Dom Félix presidiu a Missa 
do 8º Dia da Novena da Padro-
eira, que foi concelebrada pelos 
padres escolápios.

No dia 26 de novembro de 
2021, às 19h30, na Catedral de 
Governador Valadares, Dom Fé-
lix ministrou o Sacramento da 
Crisma a 49 jovens da Paróquia 
Santo Antônio. A Missa foi con-
celebrada por Pe. Luiz Márcio e 
Pe. Vidal.

No dia 27 de novembro de 
2021, às 10h00, na Igreja Matriz 
de Galileia, Dom Félix ministrou 
o Sacramento da Crisma a 61 jo-
vens e adultos da Paróquia São 
João Batista. A Missa foi conce-
lebrada pelo pároco, Pe. José Ri-
beiro.
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Mensagem

Amados Irmãos, Amadas Irmãs!

Feliz Natal! Natal é um dia de grande 
esperança, pois é o nascimento do Salva-
dor da humanidade! O nascimento de uma 
criança traz normalmente uma luz de espe-
rança para os que ansiosamente a esperam. 
Quando Jesus nasceu na gruta de Belém, 
“uma grande luz” apareceu sobre a terra; 
uma grande esperança entrou no coração 
dos que O esperavam. Na humildade e no 
silêncio daquela noite santa, acendeu-se 
para cada ser humano uma luz esplêndida 
e inextinguível; chegou ao mundo a gran-
de esperança portadora de felicidade: “A 
Palavra fez-Se carne e [...] nós vimos a sua 
glória” (Jo 1,14).

“Deus é luz e n’Ele não há trevas” 
(1 Jo 1,5). A Palavra criadora de Deus é 
Luz, fonte da vida. Tudo foi feito por meio 
d’Ela e sem Ela nada foi feito de tudo quan-
to existe (Jo 1,3). Eis porque todas as cria-
turas são boas e refletem em si mesmas a 
Sua luz. Porém, quando Jesus nasceu da 
Virgem Maria, a mesma Luz veio ao mun-
do. Em Jesus, Deus assumiu o que não era 
permanecendo aquilo que era. Fez-Se ho-
mem Aquele que é o criador de todo ser 
humano para trazer paz ao mundo. Por 
isso, na noite de Natal, cantam os coros dos 
Anjos: “Glória a Deus nas alturas e paz na 
terra aos homens do Seu agrado” (Lc 2,14).

Natal é acontecimento histórico e misté-
rio de amor que, há mais de dois mil anos, 
interpela os homens e as mulheres de cada 
época e lugar. É o dia santo em que brilha 
a “grande luz” de Cristo, portadora de paz! 
Certamente, para reconhecê-la e acolhê
-la, é preciso fé e humildade: a humildade 
de Maria, que acreditou na palavra do Se-
nhor e foi a primeira que, inclinada sobre 
a manjedoura, adorou o Fruto do seu ven-
tre; a humildade de José, homem justo, que 
teve a coragem da fé e preferiu obedecer 
a Deus mais que preservar a própria repu-
tação; a humildade dos pobres e anônimos 
pastores, que acolheram o anúncio do men-
sageiro celeste e às pressas foram à gruta 
onde encontraram o Menino recém-nasci-
do e, maravilhados, O adoraram louvando a 
Deus (cf. Lc 2,15-20).

No silêncio da noite de Belém, Jesus 
nasceu e foi acolhido por mãos carinhosas. 
E agora, no nosso Natal em que continua a 
ressoar o feliz anúncio do seu nascimento 
redentor, quem está preparado para Lhe 
abrir a porta do coração? Homens e mu-
lheres deste nosso tempo, Cristo vem tra-
zer a luz também a nós, vem dar-nos a paz 
também a nós! Mas quem vigia, na noite 
da dúvida e da incerteza, com o coração 
desperto e em oração? Quem espera a au-
rora do novo dia, mantendo acesa a chama 
da fé? Quem tem tempo para escutar sua 
palavra e deixar-se envolver pelo fascínio 
do seu amor? Sua mensagem de paz é para 
todos; é a todos que vem oferecer-Se a Si 
próprio como esperança certa de salvação.

A luz de Cristo, que vem iluminar cada 
ser humano, possa brilhar, e sirva de con-
solação especialmente para os que vivem 
nas trevas da miséria, da injustiça, da guer-
ra; para os que ainda se veem privados de 
uma vida digna, da saúde, da instrução, de 
uma ocupação estável, de uma maior par-
ticipação nas responsabilidades civis e po-
líticas, livres de qualquer opressão.

Que este Natal seja para todos um dia 
de alegria, de esperança e de paz!

Por Dom Félix

Feliz Natal!

ADQF  N. Srª. das Graças Apostolado da Oração

Missa em comemoração
aos 16 Anos da ADQF

Missa na Capela 
do Pico da Ibituruna

Posse da Coordenação 
do Apostolado da Oração

No dia 26 de novembro de 2021, às 
11h00, Dom Félix presidiu Missa na ADQF, 
unidade do Bom Pastor, no Bairro Santo 
Antônio, em Valadares, em comemoração 
aos 16 anos de fundação desta entidade des-
tinada à acolhida, recuperação e reinserção 
de dependentes químicos masculinos e fe-
mininos. A Missa foi concelebrada por Pe. 
Elias, Pe. Luiz Carlos e Pe. Lucas Henrique, 
com a participação de acolhidos, benfeito-
res, voluntários e funcionários.

No dia 27 de novembro de 2021, às 
06h30, na Capela do Pico da Ibituruna, em 
Governador Valadares, Pe. Rodrigo Tomaz, 
pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fáti-
ma, da Vila Isa, celebrou a Missa da Festa 
de  Nossa Senhora das Graças. A Missa ser-
viu também para dar início naquele lugar 
a uma nova comunidade dedicada à Nossa 
Senhora das Graças, a fim de atender os fi-
éis que residem naquela região.

No dia 28 de novembro de 2021, às 07h00, 
Dom Félix celebrou a Missa do 1º Domingo 
do Advento e de início do novo Ano Litúr-
gico na Catedral de Valadares, durante a 
qual foi realizada a posse da Coordenação 
Diocesana da Rede Mundial de Oração do 
Papa, composta por Catarina, Maria José e 
Rosimeire. A Missa foi concelebrada pelo 
Pe. Marcus Vinicius, Diretor Espiritual do 
movimento, com a participação de diácono, 
religiosas, seminaristas e dos fiéis.Por Pedro Cláudio Araújo
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

O que você está esperando?
Advento é um tempo de preparação e ale-

gria, que nos convida a celebrar o nascimen-
to de Cristo na gruta do nosso coração e nos 
estimula a continuar esperando sua segunda 
vinda gloriosa, no final dos tempos. Jesus é 
Deus, que se fez carne e veio habitar entre 
nós. O Senhor veio até nós, em carne e osso, 
como nós somos, menos no pecado. Quanta 
honra! É um tempo propício, para que arre-
pendamos de nossos pecados, abandonemos 
atitudes ruins e condutas más. Momento 
para deixar o amor conduzir nosso ser, a fim 
de que promovamos a paz e a fraternidade, a 
justiça e o amor. Época favorável, para tentar 
abandonar vícios e más inclinações. Tempo 
de perdão e de reconciliação, de esperança 
e de alegria, de discernimento e de humil-
dade, de vigilância e acolhimento, tempo de 
conversão! O que você está esperando? Saia 
dos bastidores, para tornar-se protagonista 
de sua vida, de sua história!

Para acolher Cristo, é necessário esvaziar 
os espaços ocupados pela indiferença e pelo 
rancor, pelo ódio e pela maldade, a fim de que 
Jesus preencha todo o nosso ser com o que edi-
fica, alegra, pacifica, transforma, inclui. Mes-
mo com a dor da perda de muitos familiares e 
amigos por complicações do coronavírus, de 

outras enfermidades ou por qualquer causa, 
é preciso fazer um esforço e deixar Deus pre-
encher o espaço vazio, que pessoas amadas 
deixaram em nossa vida, quando partiram 
deste mundo. O que você está esperando? 
Acredite que você pode superar traumas e 
ressignificar coisas, transformando experiên-
cias traumáticas em aprendizado e dores em 
motivação! Cremos na vida eterna, mas dói 
no corpo e na alma a despedida de pessoas 
tão próximas e queridas. A dor faz parte da 
vida, mas nem sempre é fácil suportá-la. Por 
isso, Deus veio até nós, para nos ensinar a 
viver com Ele, por Ele, n’Ele, pois sabe que 
somos frágeis pecadores, totalmente depen-
dentes de sua graça, força e misericórdia.

Quando você se sentir incapaz de perdoar 
quem te persegue, humilha e ofende, lembre-
se d’Aquele que não pecou e só fez o bem, 
mas foi perseguido, humilhado, ofendido e 
pregado numa cruz. Você pode amar, abra-se 
ao amor! Você pode perdoar, abra-se ao per-
dão e à reconciliação! Você pode ser melhor, 
mais justo e fraterno! Mesmo que tenha sido 
criado em um lar abusivo, não seja propaga-
dor dos abusos que sofreu. Se não foi amado 
pelos seus semelhantes, você foi e é amado 
pelo Senhor. Aprenda a amar, aprenda a 

cuidar! O que você está esperando? Não 
espere mais: deixe Jesus nascer em seu 
coração, para que você seja testemunho de 
amor, justiça e paz para seus semelhantes, 
neste mundo tão cruel e competitivo! Ape-
sar de tantos problemas e aborrecimentos, 
você pode ser diferente e fazer a diferença, 
para melhor!

Abra seu coração, para acolher aquele que 
é manso e humilde, leve e suave, pão da vida, 
luz do mundo, bom pastor, porta das ovelhas, 
videira verdadeira, ressurreição, caminho, ver-
dade e vida! Em Jesus, você encontrará razões 
para continuar perseverando neste mundo, 
com dignidade e fé, apesar da dor e da enfer-
midade, do luto e do pranto, das adversidades 
e das provações. Nunca foi e nem será fácil 
continuar vivendo, depois de sepultar pessoas 
e sonhos, mas é possível, se você se dispuser 
a abrir o coração, para que Jesus, nosso Salva-
dor, o liberte de tudo o que o impede de amar, 
perdoar e servir! Promova a paz, leve o amor e 
ame, pratique a misericórdia e acolha com mi-
sericórdia, respeite as diferenças, seja frater-
no! O que você está esperando? Você pode, 
você consegue, desde que deixe Cristo nas-
cer, permanecer, governar e fazer morada em 
seu coração. Abençoado Natal e Feliz 2022!

Aconteceu nos dias 29 de outubro e 03 
de novembro de 2021, de forma remota, a 
formação para novos casais acolhedores de 
noivos da Paróquia  Santa Luíza de Marilac 
e São Sebastião de Periquito.

A preparação contou com duas apresen-
tações, sendo uma com o casal acolhedor 
Léo e Angélica, da Paróquia São Judas Ta-
deu, e a outra com o casal Gilberto e Sílvia, 
da Paróquia Santa Rosa de Lima.

Assim novas Paróquias estão em comu-
nhão com a Diocese na preparação dos ca-
sais de noivos que buscam o Sacramento do 
Matrimônio seguindo a Doutrina e a fé na 
Igreja Católica Apostólica Romana.

Pastoral Familiar

Capacitação de
Casais Acolhedores

Preparação para
Casais de Noivos

A Pastoral Familiar através do Setor Pré
-Matrimonial realizou, nos dias 20 e 27 de ou-
tubro e 03 de novembro, o 5º Encontrão online 
com os noivos que estão em preparação para a 
vida matrimonial.

Foram três momentos importantes nesta 
etapa da preparação para o Sacramento do Ma-
trimônio, no dia 20 aconteceu a palestra com 
o casal Winder e Patrícia da Paróquia Sagrada 
Família, cujo tema foi a Sexualidade Humana e 
Harmonia Sexual no casamento no Casamen-
to, no dia 27 foi o Alaene do CENAVi, sobre o 
Planejamento Natural da Família e Noções do 
Método de Ovulação Billings e finalizando 
no dia 03 de novembro com a palestra Sa-
cramento, Rito do Matrimônio e Direito Ca-
nônico, com Diácono José Luciano. Por Gilberto e Sílvia - Setor Pré-Matrimonial da Past. Familiar

O Instituto Teológico apresentou, no dia 01 
de novembro, o tema “130 anos da Rerum 
Novarum: os ecos da carta sobre os ope-
rários ontem e hoje”, que foi apresentado 
pelos alunos do 3º ano de Teologia: Douglas, 
Eudvanio, Romério e Serafim, sob a orienta-
ção do Prof. Pe. Francisco Vidal.

Perpassando o contexto histórico em que o 
Papa Leão XIII redigiu tal documento, em res-
posta à sua época; as linhas mestras da Rerum 
Novarum; os ecos da Carta sobre a condição 
dos operários ao longo do Magistério dos 
Papas nestes 130 anos; e uma atualização da 
mensagem central da Encíclica, os alunos 
deram o panorama da questão social a partir 
deste documento que é considerado o ponto 
de partida do Magistério Social da Igreja.

Seminário

Seminário sobre os
130 anos da Rerum Novarum
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Dia Mundial dos Pobres
em Valadares

Classificação da Eutanásia

Pe. Francisco Vidal

Dia dos Pobres

A eutanásia pode ser classificada de vá-
rias formas, de acordo com o critério con-
siderado. Quanto ao tipo de ação, pode ser 
eutanásia ativa e eutanásia passiva.

A eutanásia ativa é o ato deliberado de 
provocar a morte sem sofrimento do pa-
ciente, por fins misericordiosos, sem seu 
consentimento. Muitas vezes, a morte por 
compaixão é usada para esse tipo de morte. 
Geralmente, vem chamada de eutanásia po-
sitiva, ativa ou direta.

Na eutanásia passiva, a morte do pacien-
te ocorre, dentro de uma situação  terminal, 
ou por que não se inicia uma ação médica 
ou pela interrupção de terapias ou outras 
formas de assistência concretamente dis-
poníveis, com o objetivo de minorar o so-
frimento.

Por sua vez, a eutanásia de duplo efeito 
ocorre quando a morte é acelerada como 
uma consequência indireta das ações médi-
cas que são executadas visando ao alívio do 
sofrimento de um paciente terminal.

Quanto ao consentimento do paciente, 
a eutanásia voluntária positiva dá-se quan-
do a morte é provocada atendendo a uma 
vontade do paciente. O paciente busca uma 
morte sem dor, seja sem a cooperação dos 
outros, seja com a cooperação do médico 
ou de qualquer outra pessoa. Não existe 
uma pressão ou não se força o paciente a 
morrer. A morte é desejada por ele próprio. 
Este tipo de eutanásia, em essência, é suicí-
dio ou cooperação com o suicídio. Suicídio 
que é colocado em ato com a única finali-
dade de terminar com a dor insuportável 
ou com a vida considerada inútil. Caracte-
riza-se como eutanásia involuntária quando 
a morte é provocada contra a vontade do 
paciente.

A eutanásia passiva voluntária acontece 
quando a morte é provocada pelo próprio 

paciente, sem conhecimento ou coopera-
ção de outras pessoas. Ou pode ser efetua-
da por outros, a pedido do paciente ou com 
seu consentimento. Os defensores deste 
tipo de eutanásia sustentam que é um ato 
de bondade para com a família e para com 
a sociedade, porque a pessoa mortalmente 
doente prefere não as sobrecarregar com 
sua enfermidade prolongada, com despe-
sas e com todo o tipo de atendimento. É me-
lhor que os recursos médicos e financeiros 
sejam utilizados gratuitamente na cura da-
queles que podem levar uma vida útil. Esta 
classificação, quanto ao consentimento, 
visa a estabelecer, em última análise, a res-
ponsabilidade do agente, no caso o médico.

Vale lembrar que inúmeros autores uti-
lizam de forma indevida o termo eutanásia 
voluntária e involuntária no sentido do agen-
te, isto é: do profissional que executa uma 
ação numa eutanásia ativa. Voluntária como 
sendo intencional e involuntária como a de 
duplo-efeito. Tais definições são inadequa-
das, pois a voluntariedade nesse tipo de pro-
cedimento refere-se, sempre, ao paciente e 
nunca ao profissional, que deve ser carac-
terizado pelo tipo de ação que desempenha 
(ativa, passiva, ou de duplo-efeito).

As definições até que podem ajudar, mas 
nem por isso conseguem resolver os pro-
blemas morais conexos, como, por exem-
plo, se há ou não alguma diferença entre a 
omissão e a realização de uma ação. Deixar 
de dar um tratamento pode ser equipara-
do a matar um paciente? Outra situação: 
deixar de ligar um paciente ao aparelho é 
moralmente diferente ou igual a desligá-lo 
dele? Onde se dá, aqui, a diferença moral 
entre omissão, ação e corresponsabilidade? 
Quem deve impedir a morte, tanto quanto 
possível: o médico ou o paciente?

Celebramos em Valadares o Dia Mundial 
dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco. 
Neste ano, fomos até eles, como nos orienta 
o Papa: “Faço votos de que o Dia Mundial 
dos Pobres, chegado já à sua quinta celebra-
ção, possa radicar-se cada vez mais nas nos-
sas Igrejas locais e abrir-se a um movimento 
de evangelização que, em primeira instân-
cia, encontre os pobres lá onde estão. Não 
podemos ficar à espera que batam à nossa 
porta; é urgente ir ter com eles às suas ca-
sas, aos hospitais e casas de assistência, à 
estrada e aos cantos escuros onde, por ve-
zes, se escondem, aos centros de refúgio e 
de acolhimento” (Papa Francisco).

Por isso, agradecemos cada pessoa que, 
de maneira direta ou indireta, se envolveu 
na realização deste evento. Deus abençoe a 
todos.

O evento foi realizado em mutirão por 
várias forças vivas da Igreja e da Socieda-
de: Pastoral do povo em situação de rua da 
Diocese de Governador Valadares, Caritas 
Diocesana; Centro POP, equipe de aborda-
gem social; Pastoral da Criança, Movimen-
to missão e acolhida; Seminário Diocesano 
Senhora Auxiliadora, vicentinos; equipe de 
enfermagem, prefeitura municipal por meio 
da secretaria de cultura e esporte.

Por Romério Silva Souza

Ação de Graças

Missa com o Pessoal da Rádio e da Mitra no Instituto Teológico
No dia 25 de novembro de 2021, às 

15h30, Dom Félix presidiu Missa em Ação 
de Graças e pela Santificação do Trabalho 
no Auditório do Instituto Teológico “Dom 
Hermínio Malzone Hugo”. A Missa foi con-
celebrada pelo Pe. Andersom Antônio Sou-
sa, com a participação do Diác. Adeílson 
Perucci e dos servidores e servidoras da 
Cúria Diocesana, do Tribunal Eclesiástico 
e da Rádio Por Um Mundo Melhor.
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Casa da Palavra Aniversariantes

Parabéns, aniversariantes!

São João Evangelista

A Palavra de Deus e as expressões juvenis

João, apóstolo e evangelista, foi discípulo 
de João Batista antes de ser “o discípulo que 
Jesus amava”. Foi o único apóstolo que es-
teve com Jesus até a sua morte na cruz. No 
alto do Calvário, representou a humanidade 
quando recebeu como mãe a Mãe de Jesus 
e foi a Ela entregue como filho. É autor do 
quarto Evangelho e de três cartas canôni-
cas. Segundo a tradição, viveu na ilha de Pat-
mos e morreu quase centenário em Éfeso.

João, o mais jovem apóstolo de Cristo, era 
filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior. 
Seu pai era um rico pescador da Betsaida. 
Sua mãe, Salomé, era uma das mulheres que 
colaboravam com os discípulos de Jesus. As-
sim como seu pai, João era pescador, e teve 
como mestre João Batista, aquele que prega-
va no deserto, o qual, depois, o enviou a Je-
sus. João, Tiago Maior, Pedro e André foram 
os quatro discípulos que mais participaram 
do convívio diário de Jesus.

João é tido, entre os apóstolos, como ho-
mem de elevação espiritual, mais propenso 
à contemplação do que à ação. Apesar desse 
temperamento, foi incumbido por Jesus com 

o maior número de encargos, estando pre-
sente em quase todos os momentos e even-
tos narrados na Bíblia.

Estava presente, por exemplo, quando 
ressuscitou a filha de Jairo, na Transfigura-
ção de Jesus e na sua agonia no Getsêmani. 
Esteve presente também na última ceia, du-
rante o processo e foi o único na hora final. 
Na cruz, Jesus, vendo-o ao lado de sua Mãe, 
Maria, lhe confiou a tarefa de cuidar dela.

Conforme a Tradição, após o Pentecos-
tes, a vinda do divino Espírito Santo, João 
ficou pregando em Jerusalém. Participou do 

Concílio de Jerusalém; depois, com Pedro, 
se transferiu para a Samaria. Mas logo foi 
viver em Éfeso, na companhia da Mãe de 
Jesus. Dessa cidade, organizou e orientou 
muitas Igrejas da Ásia. Durante o governo 
do imperador Domiciano, João foi preso e 
exilado na ilha de Patmos, na Grécia, onde 
escreveu o quarto evangelho, o Apocalipse 
e as cartas aos cristãos.

João morreu, após muito sofrimento por 
todas as perseguições que sofreu durante 
sua vida, por pregar a Palavra de Deus. 

Após sua morte foi sepultado em Éfeso. 
Tinha noventa anos de idade.

O evangelho de João fala dos mistérios de 
Jesus, mostrando os discursos do Mestre 
com uma visão mais aguçada, mais profun-
da, mais espiritual. Enquanto os evangelhos 
sinóticos descrevem Jesus em ação, João 
nos revela Jesus em comunhão e meditação.

Os primeiros escritos de João foram en-
contrados em fragmentos de papiros no 
Egito; devido a isso alguns estudiosos acre-
ditam que ele tenha visitado essas regiões.

Um terreno prioritário para o 
lançamento da Palavra de Deus 
é o das juventudes. Num mundo 
tão plural e diversificado como o 
atual, somos convidados a olhar 
os jovens não como uma reali-
dade uniforme, a ser encaixada 
em um único modelo de existir. 
Estamos, na verdade, diante de 
muitas juventudes. É certo que 
podemos identificar caracterís-
ticas comuns a essa diversidade 
e, respeitando as diferenças, 
reconhecer a existência de uma 
juventude digital, distinta no 
seu jeito de pensar e agir daque-
la que tínhamos há não muitas 
décadas atrás. É possível que, 
em várias situações, a juven-
tude perceba a realidade de 
modo diferente do restante da 
comunidade. Porém, em clima 
de diálogo, os jovens devem ser 
acolhidos, respeitados e acom-
panhados.

São jovens continuamente 
conectados. Navegam com ra-
pidez entre redes sociais, entre 
fontes de informação e comu-
nicação, estabelecendo novos 
parâmetros para o tempo e o es-
paço, parâmetros que desafiam 
profundamente a ação evange-
lizadora. São cultivadores da li-
berdade individual, sendo igual-
mente capazes de construir vín-
culos, amizades e fraternidade. 
Valorizam as escolhas mais que 
as continuidades. Tendem a ou-
sar, lançar-se em busca do novo, 

temendo, porém, a incerteza do 
futuro. Experimentando pobre-
za e exclusão, clamam por edu-
cação e trabalho. A todas essas 
juventudes é preciso proclamar 
que a fé em Jesus conduz-nos 
a uma esperança que vai mais 
além, a uma certeza fundada 
não só nas nossas qualidades e 
habilidades, mas na Palavra de 
Deus, no convite que vem d’Ele.

Ao pensar a relação entre 
Palavra de Deus e juventudes e 
observar tudo o que vem acon-
tecendo com as juventudes, 
constatamos que muitos jovens 
são capazes de aprender a amar 
o silêncio e a intimidade com 
Deus. Aumentou também o 
número dos grupos que se re-
únem para rezar com a Palavra 
de Deus.
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