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Filosofando

Missa em Ação de Graças pelo
Aniversário Natalício de Dom Félix

Encerramento do Ano de São José
em Governador Valadares

“Coragem, Eu venci o mundo” (Jo 16, 33) A omissão pode ser uma mentira cruel

No dia 05 de dezembro de 2021, às 07h00, 
na Catedral de Santo Antônio, em Governa-
dor Valadares, Dom Félix celebrou Missa 
em Ação de Graças por seus 64 anos de vida. 
A Missa foi concelebrada por Pe. Luiz Már-
cio e Pe. Vidal, e os diáconos José Pimenta e 
Wagner, com a presença dos seminaristas e 
de centenas de fiéis.

Em sua Homilia, Dom Félix refletiu sobre 
as bênçãos que Deus tem lhe concedido em 
sua caminhada como pastor, pediu a todos, 
carinhosamente, que orasse por ele, pedindo 

por sua saúde e por seu ministério. Durante 
as preces, Pe. Francisco Vidal fez uma belíssi-
ma oração pelo aniversariante e também pela 
família de nosso querido Bispo.

Após a celebração foi servido um delicio-
so café da manhã. Fiéis e amigos aprovei-
taram o momento para cantar os parabéns 
para o nosso bom pastor.

Que Deus sempre guie os passos de 
nosso Bispo Diocesano, concedendo-lhe  
muita saúde, sabedoria, alegria, perseve-
rança e paz!

No 4º Domingo do Advento, dia 19 de de-
zembro de 2021, às 07h00, Dom Félix pre-
sidiu a Missa na Catedral de Valadares. A 
Missa foi concelebrada pelo pároco, Pe. Luiz 
Márcio, com a participação dos diáconos 
José Pimenta e Wagner, aniversariante do 
dia, e de uma multidão de fiéis. Após a Ho-
milia, houve a Investidura de novos Minis-
tros Extraordinários da Sagrada Comunhão. 
Antes da Bênção Final, cantou-se o Hino a 
São José e rezou-se a Ladainha de São José e 
foi declarado o encerramento do Ano de São 
José na Diocese de Valadares.

Feliz Ano Novo!
Amados Irmãos, Amadas Irmãs,
Graça e Paz!

No início do novo ano, desejo fazer che-
gar a todos e cada um os meus votos: votos 
de serenidade e prosperidade, mas, sobretu-
do, votos de paz.

Infelizmente o ano que encerrou as por-
tas esteve marcado pela pandemia, crise eco-
nômica, corrupção, discriminação, polariza-
ção, por preconceitos, por terríveis atos de 
violência e de intolerância étnica e religiosa.

O novo ano é como uma viagem. Desejo 
que, com a luz e a graça de Deus, possa ser 
um caminho de paz para todo ser humano, 
para toda família, para cada país e para o 
mundo inteiro!

Que todos os homens e todas as socieda-
des nos diversos níveis e nos vários cantos 
da terra possam brevemente experimentar a 
caridade fraterna, a justiça social e a liberda-
de religiosa, caminho para a paz!

Feliz Ano Novo para todos!

Governador Valadares, 1º de janeiro de 2022.

Dom Antônio Carlos Félix
Bispo Diocesano

Mensagem

Especial

Estamos vivendo o ciclo do Natal. Tempo da 
espera, do nascimento e da manifestação de Je-
sus ao mundo. No Evangelho de João o termo 
“mundo” tem dois significados. O primeiro de-
signa tudo o que existe, a obra saída das mãos 
de Deus. O segundo se refere às forças de mor-
te, a tudo aquilo que se opõe ao projeto de vida 
que Deus tem para sua criação. 

Olá! Espero que você esteja bem!
Muitas pessoas quando acusadas de terem 

mentido, se defendem com o argumento de 
que omitir não é o mesmo que mentir! De 
fato, isso parece bem válido e verdadeiro. Em 
inúmeras situações a omissão não passa de 
uma decisão de não elucidar algum fato, con-
teúdo ou opinião.

Em 22 de dezembro de 2021, o Papa 
Francisco nomeou monsenhor Andherson 
Franklin Lustosa de Souza como Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese de Vitória/ES.

A Diocese de Governador Valadares, na 
pessoa de Dom Félix, assim como a direção 
do Instituto Teológico “Dom Hermínio Mal-
zone Hugo”, vêm manifestar a sua incontida 
alegria pela nomeação de monsenhor An-
dherson e lhe desejar um frutuoso ministério 
episcopal naquela Igreja Particular do recém 
criado Regional Leste 3.

Nomeação de novo
Bispo Auxiliar de Vitória

Nomeação
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Opinião

“Coragem, Eu venci o mundo” (Jo 16, 33)

Reunião com Padres e
Secretários/as dos Setores

Confraternização Natalina 
da Mitra e da Rádio

Contabilidade

A Diocese de Valadares promoveu uma 
reunião com os padres, secretários/as das 
paróquias dos Setores Sagrada Família e San-
to Antônio. A reunião aconteceu no Instituto 
Teológico, no dia 08 de dezembro de 2021, 
das 13h00 às 16h00, e serviu para dar orien-
tações pastorais e contábeis, por parte do Bis-
po, Dom Félix, e do Contador, Sr. Ney Lopes.

As demais reuniões foram realizadas: dia 
14, com o Setor N. Srª. do Carmo, em Res-
plendor; dia 10, com o Setor Sagrado Cora-
ção de Jesus, no Instituto Teológico; dia 17, 
com o Setor Sant’Ana, em Sardoá.

Confraternização Formação

No dia 20 de dezembro de 2021, à noite, 
no Centrel, foi realizada a Confraternização 
Natalina dos Servidores/as da Cúria Dio-
cesana, do Tribunal Eclesiástico, da Rádio 
Mundo Melhor, do Seminário Diocesano e 
da Residência Episcopal. Estavam presentes 
o bispo, padres, diáconos, funcionários/as. 
Tudo transcorreu num clima muito frater-
no e amigo, bastante descontraído, com boa 
música, com um delicioso jantar e a entrega 
de um panetone para cada um, com votos 
de um Feliz Natal e de um abençoado Ano 
Novo para todos!

Estamos vivendo o ciclo do Natal. Tempo 
da espera, do nascimento e da manifestação 
de Jesus ao mundo. No Evangelho de João 
o termo “mundo” tem dois significados. O 
primeiro designa tudo o que existe, a obra 
saída das mãos de Deus. O segundo se refe-
re às forças de morte, a tudo aquilo que se 
opõe ao projeto de vida que Deus tem para 
sua criação. No tempo oportuno da criação, 
maculada pelo pecado e por todas as dores e 
sofrimentos advindas dele, nasceu uma frá-
gil criança, no meio da efemeridade das pa-
lhas, trazendo a força que a realidade exigia. 
Nascia a força do amor! Amor que chegou 
para recriar o mundo. Uma luz que veio para 
iluminar todo o gênero humano! João nos 
diz que a Luz veio ao mundo, que ela estava 
no mundo, que o mundo foi feito por meio 
dela, mas que o mundo não a reconheceu. 
Embora rejeitado, ao despedir-se de seus 
discípulos (Jo 14,17), Jesus os exorta a esta-
rem no mundo, mas a não serem do mundo. 
Diz ainda que é preciso ter coragem para ven-
cer o mundo!

Que mundo é este que Jesus nos exorta 
a vencer? O mundo do escandaloso cresci-
mento das desigualdades sociais – enquanto 
alguns têm dinheiro para um passeio pelo es-
paço sideral, outros não sabem o que é ter 
o pão nosso de cada dia em suas mesas. O 
mundo das pessoas cada vez mais irascíveis, 
predispostas ao conflito e ao confronto. O 
mundo do poder da verdade subjetiva, onde 

cada um defende renhidamente sua verdade 
como absoluta, fazendo com que a capacida-
de para o diálogo esmaeça cada vez mais! O 
mundo em que os espaços das mídias sociais 
se tornam campos de guerra; espaço para ata-
ques, deboches, ofensas e humilhações no 
“escondido das redes”. O mundo no qual a di-
versidade religiosa é vista como problema e 
não como riqueza. O mundo no qual a ética 
é posta em segundo plano diante dos inte-
resses particulares. O mundo no qual os po-
deres públicos não cumprem sua função de 
serviço de excelência aos cidadãos. O mundo 
no qual quem não produz e/ou não consome 
é visto como sem valor! O mundo no qual 
o modelo econômico-social se volta contra 
os seres humanos. O mundo da exploração 
exaustiva dos recursos naturais, sem a cons-
ciência da sustentabilidade e do cuidado com 
nossa casa comum!

Por que Jesus nos exorta a ter coragem?  
Porque é preciso coragem para acreditar 
numa novidade tão inaudita! Um Deus que 
se fez um de nós, assumindo a condição de 
servo; que nasceu num lugar pobre e o mais 
mal-afamado da sua terra natal, a Galileia 
das Nações! Coragem de ser manso num 
mundo de tanta brutalidade e pré-disposição 
para o conflito e a guerra. Coragem de ser 
misericordioso num mundo onde cresce a 
“globalização da indiferença”. Coragem de 
viver, lutar e ser perseguido por causa da jus-
tiça num mundo onde ela é negociada nos 

balcões. Coragem de ter um coração puro, 
no qual haja espaço para Deus, num mundo 
tão inflado de “teres”. Coragem de abaixar-se 
e lavar os pés dos outros, de servir, sem pen-
sar que isso diminui a dignidade de quem 
o faz. Coragem de nunca fechar o coração 
para o perdão -- por isso o 70 x 7! Coragem 
de reconhecer a riqueza da diversidade e sa-
ber conviver harmoniosamente com ela. Co-
ragem de não viver sob a tirania do dinheiro, 
que deve servir e não ser servido. Coragem 
de amar/pensar naqueles que nem conhe-
ceremos – as gerações futuras – para quem 
temos o dever de deixar um mundo melhor, 
mais humanizado, mais pacificado, mais 
cuidado! Coragem de ver no Evangelho de 
Jesus Cristo um projeto de salvação para o 
mundo. O Evangelho não é um engodo, não 
é um projeto fantasioso! O Evangelho é a 
possiblidade de recriar o mundo que vem se 
perdendo nas trevas do pecado, do distan-
ciamento de Deus. Natal é a proximidade de 
Deus; é Deus se oferecendo, em carne, para 
caminhar ao nosso lado rumo ao horizonte 
da paz e liberdade plenas! Natal é tempo da 
epifania do amor que venceu o mundo para 
salvar o mundo! E o fez através do único 
recurso capaz de salvar quem se perdeu: o 
AMOR! 

Neste ciclo natalino – Advento, Natal e 
Epifania – deixemo-nos afetar pelo Verbo de 
Deus que nos chama, sob o impulso do Espí-
rito, a recriar o mundo, a fazer dele o paraíso 
que um dia foi sonhado como o lugar ideal 
para os filhos de Deus!

Por Virlene Mendes

Na reunião do CPP da Paróquia Santa 
Rita, em 16 de dezembro de 2021, os coorde-
nadores e representantes de comunidades, 
movimentos e pastorais receberam formação 
sobre o próximo “Sínodo dos Bispos” (2021-
2023), ministrada pela comissão responsável 
pelo processo sinodal na paróquia. Além dos 
membros natos do CPP, cada grupo convidou 
mais cinco representantes. Os participantes 
da reunião receberam orientações e subsí-
dios para que também colaborem no momen-
to da “escuta”.

Por Hércules Werneck

Formação sobre o Sínodo
na Paróquia Santa Rita
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: O Dom mais Excelente - 2ª Parte

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

Posse de Pároco Missa na Rua

  01-12, sábado a quarta
Descanso do Bispo.

  13, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  16, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h30: Missa no Altinópolis.
19h30: Missa na Turmalina.

  19, quarta
19h00: Missa em Gonzaga.

  20, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  22, sábado
14h00: Participação na Reunião da EDC na 

Paróquia Sagrada Família.
  23, domingo

07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa na Turmalina.
19h30: Missa no Conjunto SIR.

  27, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  29, sábado
11h00: Visita à 1ª turma da Formação da CF-

2022 sobre a Educação na Paróquia 
Sagrada Família. 

  30, domingo
07h00: Missa na Catedral.
11h00: Visita à 2ª turma da Formação da CF-

2022 sobre a Educação na Paróquia 
Sagrada Família. 

19h30: Missa de Abertura do Ano Formativo 
do Seminário Diocesano na Paróquia 
do SIR.

Os filhos são “um bem comum da futu-
ra família”. As palavras do consentimento 
o exprimem: para colocá-lo em evidência, 
a Igreja faz aos esposos uma pergunta, se 
estão dispostos a acolher e educar cristã-
mente os filhos que Deus lhes dará. A pa-
ternidade e a maternidade representam um 
dever de natureza não só física, mas espiri-
tual. Por isso, quando os esposos transmi-
tem a vida a seu filho, um novo “tu” humano 
insere-se na órbita do “nós” dos cônjuges, 
uma pessoa que chamarão com um novo 
nome. Paulo VI posiciona esta doutrina no 
contexto da teologia do dom da pessoa e, 
na perspectiva do Concílio, do “dom mais 
precioso” (GS 50).

A existência do filho é um dom, o primei-
ro dom do Criador à criatura. O processo 
da concepção, do desenvolvimento no ven-
tre materno, do parto, do nascimento, ser-
ve para criar o espaço apropriado para que 
a nova criatura possa manifestar-se como 
um dom: dom para os pais, para a socieda-
de, para os membros da família. A criança 
torna-se dom a seus irmãos, às suas irmãs, 
a seus pais e a toda a família. A sua vida 
transforma-se num dom para os doadores 
da vida.

É preciso respeitar o sentido do amor mú-
tuo e verdadeiro, o significado da recíproca 
doação aberta à vida. A contracepção propõe 
objetivamente uma linguagem contraditória 
à linguagem que expressa uma doação recí-
proca e total. A linguagem torna-se inexpres-
siva e, portanto, mentirosa. Uma linguagem 
que não é veículo da verdade, mas de menti-
ra; com a desordem objetivamente implícita 
na contracepção opõe-se ao amor. Só o amor 
mútuo e verdadeiro, que exprime sem re-
servas a doação total, tem a força própria do 
amor conjugal. Quando o casal livre e cons-
ciente se deixa levar por outra lógica, e toma 
a estrada sistemática da contracepção, não 
põe uma espécie de bomba do tempo na sua 
própria união conjugal?

Com particular força e claridade esta ver-
dade é expressa na Familiaris Consortio: “À 
linguagem natural que exprime a recíproca 
doação total dos cônjuges, a contracepção 
impõe uma linguagem objetivamente con-
traditória, a do não doar-se ao outro: deriva 
daqui não somente a recusa positiva de aber-
tura à vida, mas também uma falsificação da 
verdade interior do amor conjugal, chamada 
a doar-se na totalidade pessoal” (FC 32; CIC 
2370).

No dia 07 de dezembro de 2021, às 
19h00, Dom Félix presidiu a Missa de Des-
pedida do Pe. Arilson de Oliveira e de Pos-
se do Pe. Alexandre Cléber Ribeiro Batista 
como novo pároco da Paróquia Nossa Se-
nhora das Graças, em Governador Valada-
res. A Missa foi concelebrada pelos padres 
escolápios Alexandre, Javier, Arilson, Agen-
dia e Pierre, com a participação de semina-
ristas e de bom número de fiéis.

Com muito entusiasmo, a Paróquia 
Catedral de Santo Antônio de Governador 
Valadares retomou a celebração das 
Missas na rua. No dia 13 de dezembro de 
2021, às 20h00, a Missa da Festa de Santa 
Luzia foi celebrada por Dom Antônio 
Carlos Félix na Avenida Rio Doce, nº 1060, 
Bairro Esplanadinha, e contou com a 
participação do Diác. Wagner e de mais de 
duzentas pessoas da redondeza.

Pastoral Familiar

Posse da Nova Coordenação 
da Pastoral Familiar

Posse do novo Pároco
na N. Srª. das Graças

Paróquia da Catedral retoma a 
celebração das Missas na Rua

No dia 02 de dezembro de 2021, às 19h30, 
na Igreja Matriz da Paróquia Cristo Reden-
tor, Dom Félix presidiu a Missa, que marcou 
o encerramento das atividades da Pastoral 
Familiar na Diocese em 2021, e deu posse ao 
novo casal coordenador diocesano da pasto-
ral, Adyler e Rose. A Missa foi concelebrada 
por Pe. Assis e Pe. Paulinho, com a participa-
ção de seminaristas, de agentes da pastoral 
familiar e de inúmeros fiéis.
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A omissão pode ser uma mentira cruel

Filosofando

 José Luciano Gabriel. Diácono Permanente da Diocese de Governador Valadares. Advogado. Professor. www.jlgabriel.com.br  

Olá! Espero que você esteja bem!
Muitas pessoas quando acusadas de te-

rem mentido, se defendem com o argumento 
de que omitir não é o mesmo que mentir! De 
fato, isso parece bem válido e verdadeiro. Em 
inúmeras situações a omissão não passa de 
uma decisão de não elucidar algum fato, con-
teúdo ou opinião.

A ideia, entretanto, de que omissão não é 
mentira gera, muitas vezes, a falsa sensação 
de que a omissão é inofensiva e isso pode ser 
péssimo, pois a omissão pode provocar males 
irreparáveis.

O foco de nossa reflexão é a omissão que 
se traduz, na prática, numa mentira. Parado-
xalmente, uma omissão que gera no/a inter-
locutor/a uma compreensão distorcida, falsa, 
equivocada da realidade; que fortalece um 
entendimento errado das coisas; que con-
tribui com a perpetuação da ignorância (no 
sentido de desconhecimento) sobre algo im-
portante ou até essencial para vida. Esse tipo 
de omissão é cruel!

Para evitar especulações desconectadas 
da realidade concreta, vamos refletir sobre 
alguns exemplos de omissões que podem 
gerar danos irreparáveis ou de difícil repa-
ração.

1) Alguém, com quem você tem espaço 
e liberdade para dialogar (um amigo, um fa-
miliar, um colega de trabalho, um membro 
de sua comunidade etc.), tem uma visão 
completamente distorcida sobre o uso de 
algum medicamento: nutre, propaga e pauta 
as ações em crenças forjadas em fake news. 
Você, por outro lado, tem informações base-
adas na ciência e em fontes confiáveis sobre 
o assunto. A omissão pode ser um poten-
cializador do erro daquela pessoa, especial-
mente se ela confia em você!

2) Por causa de sua condição social ou 
profissional (você é pai ou mãe, avô ou avó, 
professor ou professora, catequista, enfim, 
responsável pela formação de alguém ou 
formador de opinião!) percebe que uma 

criança, adolescente, jovem ou qualquer 
outra pessoa que está sob sua responsabili-
dade, está sendo vítima de visões de mundo 
(política, religiosa, moral etc.) que alienam, 
controlam, imprimem culpa, imbeciliza... 
tem obrigação de alertar e informar sobre 
a existência de formas mais equilibradas de 
pensar, crer, agir, viver. Ficar omisso é con-
tribuir, cruelmente, com algo ruim para as 
pessoas.

Para finalizar duas observações: 1) Não 
é possível dialogar com quem está absoluta-
mente fechado ao diálogo, portanto, sejamos 
inteligentes e estratégicos na superação das 
omissões que nos ameaçam; muitas vezes 
é preciso saber jogar: perder para ganhar! 
2) Lutar contra o risco da omissão não dá a 
ninguém o direito de impor seu ponto de vis-
ta – ainda que seja verdadeiro – às pessoas. 
Não se vence, com êxito, a omissão criando 
imposições. O diálogo e a tolerância são es-
senciais neste processo.

A Comunidade Santa Luzia da 
Paróquia Santa Rita em Valadares 
encerrou as festividades da sua 
padroeira com Missa presidida 
pelo pároco, Frei Geraldo Bar-
bosa, no dia 13 de dezembro de 
2021. Um tríduo preparatório foi 
realizado nos dias 10 a 12 de de-
zembro e teve boa participação 
de fiéis e devotos de Santa Luzia.

Missa da Festa de
São Francisco Xavier 

Missa da Festa da 
Imaculada Conceição

Missa na Novena de
N. Srª. de Guadalupe

Missa na Novena de 
Santa Luzia no Trevo

Missas

No dia 03 de dezembro de 
2021, às 19h30, Dom Félix pre-
sidiu a Missa da Festa do Padro-
eiro na Paróquia São Francisco 
Xavier, no Conjunto SIR, em Go-
vernador Valadares. A Missa foi 
concelebrada por Pe. Lucas Are-
des e Pe. Marcus Vinicius, com 
a participação de seminaristas do 
Propedêutico e da Filosofia e de 
um número expressivo de fiéis.

No dia 08 de dezembro de 
2021, às 19h30, Dom Félix presi-
diu a Missa da Festa da Imacu-
lada Conceição na Paróquia do 
Jardim Ipê, em Governador Vala-
dares. A Missa foi concelebrada 
pelo pároco, Pe. Luiz Carlos de 
Oliveira, com a participação de 
diáconos, seminarista, membros 
da Comunidade Missionária 
Ágape e de um número expres-
sivo de fiéis.

No dia 09 de dezembro de 
2021, às 19h30, Dom Félix cele-
brou Missa no 6º Dia da Novena 
da Padroeira na Paróquia Nossa 
Senhora de Guadalupe, em Go-
vernador Valadares. A Missa foi 
concelebrada pelo pároco, Pe. 
Sebastião Carmo Pereira, com a 
participação do seminarista Sera-
fim e de um número expressivo 
de fiéis.

No dia 10 de dezembro de 
2021, às 19h30, Dom Félix ce-
lebrou a Missa no 7º Dia da 
Novena da Padroeira na Comu-
nidade Santa Luzia, Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, do 
Jardim do Trevo, em Valadares. 
A Missa teve a participação de 
seminaristas e de um número 
expressivo de fiéis da comuni-
dade e da matriz.

Missa da Festa de Santa Luzia

Por Hércules Werneck

Missa da Solenidade 
do Natal na Catedral

No dia 24 de dezembro de 
2021, às 20h00, na Catedral Dio-
cesana de Santo Antônio de Go-
vernador Valadares, Dom Félix 
presidiu Missa Solene do Natal, 
que foi concelebrada por Pe. 
Luiz Márcio e Pe. Vidal, com a 
participação do Diác. Wagner, 
de religiosas, seminaristas e de 
uma multidão de fiéis. A Missa 
foi transmitida pelas emissoras 
da Rádio Por Um Mundo Melhor 
e também pelas redes sociais da 
Paróquia da Catedral.
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Pastoral do Povo de Rua AsCANAvi E AsCARF

APAC

Missa na APAC Feminina de Governador Valadares
no retorno da Assistência Religiosa à Instituição

Resistência e luta
por justiça

Por Hércules Werneck 

Reunião da Pastoral do Povo 
em Situação de Rua

Celebração e Confraternização de Natal
com trabalhadores/as da Ascanavi e da Ascarf

Celebrar o Natal com trabalhadores/as 
da Ascanavi e da Ascarf tornou-se uma tra-
dição na caminhada das CEBs da Diocese de 
Governador Valadares.

É uma ação missionária marcante neste 
Tempo do Advento. Este tempo lindo de es-
pera, de revisão da nossa postura diante das 
pessoas, das coisas e diante da nossa Casa 
Comum; tempo de preparação silenciosa do 
nosso coração para receber o Filho de Deus, 
que há de vir. E esta espera pela chegada do 
Menino Deus adquire um profundo significa-
do quando vamos ao encontro de Catadores/
as, que já esperam por este momento onde 

juntos celebramos, cantamos, confraterniza-
mos, enfim, sentimo-nos mais irmanados e 
alegres com a Boa Notícia de que já se apro-
xima o Natal do Senhor Jesus.

Foram realizadas duas celebrações, com 
doação de cestas básicas para catadores/as,  
nos dias 14 e 15 de dezembro, num clima de 
muita alegria e fraternidade, em ação de gra-
ças a Deus por tudo de bom que Ele nos con-
cedeu em 2021. Participaram das Celebra-
ções representantes do Mobon, do Conselho 
do Laicato,  do IMILE, da Caritas Diocesana, 
das CEBs, Dom Félix e Pe. Lucas Henrique.

No dia 06 de dezembro de 2021, às 15h00, 
alguns membros da Pastoral do Povo em Si-
tuação de Rua se reuniram no Instituto Te-
ológico Dom Hermínio Malzone Hugo para 
um momento de reflexão, de avaliação dos 
trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, 
além de pensar em propostas concretas de 
atividades a serem desenvolvidas em 2022. 
Aproveitamos o momento para agradecer a 
Deus por tantas graças concedidas, inclusi-
ve nesse tempo de pandemia, e encerramos 
a nossa reunião com um momento de con-
fraternização.

Por Romério Souza

No dia 1º de dezembro de 2021, as re-
cuperandas da Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados (APAC) de 
Governador Valadares receberam a visita 
de Dom Félix, do Frei Luís Mendes e do 
seminarista Douglas Xavier. Uma Missa 
foi celebrada nas dependências da unida-
de, localizada no bairro Santa Rita, mar-
cando assim a retomada das celebrações 
eucarísticas, neste lugar, após o período 
mais crítico da pandemia da Covid-19. 

Ressalta-se que as APAC’s são uma 
alternativa ao problemático sistema pri-
sional comum e no cerne da sua atuação 
está a humanização do cumprimento das 
penas privativas de liberdade, em que se 
aposta na recuperação do ser humano 

que praticou um crime. Mantida estrutu-
ralmente com recursos de convênio es-
tatal, as APAC’s são atendidas, de forma 
voluntária e caritativa, por médicos, den-
tistas, advogados, psicólogos, assistentes 
sociais, psiquiatras, educadores, religio-
sos e artesãos.

Vale salientar que as recuperandas que 
ali estão, além de manter todo o espaço de 
convivência limpo e organizado, também 
auxiliam na segurança do local, na prepa-
ração da alimentação e em tantas outras 
tarefas. Nas atividades diárias são ofere-
cidas oficinas de corte e costura, artesa-
nato, técnicas de crochê e ponto em cruz, 
como também são realizados estudos es-
colares e cursos profissionalizantes.

Com o objetivo de manter viva a memó-
ria do crime ambiental causado pelo rom-
pimento da Barragem de Fundão em Ma-
riana, acontecido no dia 05/11//2015, de 
propriedade da SAMARCO/VALE/BHP, 
no dia 05/11/2021, foram promovidos vá-
rios eventos em Valadares, dentre os quais 
uma celebração ecumênica, realizada às 
margens do Rio Doce, no Bairro São Pe-
dro, que foi presidida por Pe. Marcos Al-
ves, Pe. Gustavo e Pastor Lúcio.

O evento teve a presença da imprensa, 
atingidos e movimentos sociais, dentre 
outros.

Wellington Moreira Azevedo
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Educar para quê?
Educar, segundo definições do Dicioná-

rio Online www.dicio.com.br é “oferecer a 
alguém o necessário para que esta pessoa con-
siga desenvolver plenamente a sua personali-
dade; propagar ou transmitir conhecimento 
(instrução) a; oferecer ensino (educação) a; 
instruir; tentar alcançar um alto nível de de-
senvolvimento moral, espiritual etc.; aperfei-
çoar-se”. Com sabedoria, os autores sagrados 
nos orientam a colocar Deus em primeiro 
lugar: amá-lo, respeitá-lo e deixar-se educar 
por ele. Precisamos ver o mundo como Deus 
o vê e amar as pessoas como Deus nos ama. 

Muitas vezes, quem estuda um pouco 
mais do que as outras pessoas, prefere usar 
o conhecimento para diminuir quem rece-
beu menos instrução acadêmica. Não é isso 
que o Senhor espera dos cristãos! Para tes-
temunhar Jesus, é preciso se deixar educar 
pelo Espírito Santo. Ele vai ensinando, mol-
dando, podando nossa alma, a fim de que 

aprendamos e pratiquemos somente o que 
Deus nos educou a fazer, e abandonemos as 
coisas que Ele nos recomendou evitar fazer.

Como ainda precisamos ser educados 
em caridade, empatia, generosidade, man-
sidão, fraternidade, tolerância, respeito, 
acolhimento! Como precisamos aprender a 
amar com o coração de Jesus, porque com o 
nosso, discriminamos e perseguimos quem 
crê, pensa e age diferentemente de nós! Sem 
amar como Jesus ama, não chegamos nem 
perto do que deveríamos vivenciar do mais 
puro, gratuito, verdadeiro e sublime amor. 

Pouco adianta, se fizermos muitos cursos, 
a fim de adquirir conhecimento e guardá-los 
em uma gaveta. Pior, quando usamos o que 
aprendemos, para fazer o mal, discriminar, 
tirar direitos e pesar os ombros de nossos 
semelhantes. O ensinamento que vem de 
Deus é bom, edifica, anima, motiva à parti-
lha do que temos e do que somos. Precisa-

mos falar com sabedoria, ensinar com amor, 
mas se não recebermos essas instruções, 
nem pedirmos ajuda ao Senhor, trocaremos 
facilmente os pés pelas mãos e, ao invés de 
abraçar, daremos coices uns nos outros. 

Chegamos ao início de um terceiro ano 
de pandemia do coronavírus. Estamos men-
talmente esgotados, fisicamente exaustos, 
emocionalmente abalados, mas precisamos 
nos deixar educar pela fé, para que possa-
mos continuar firmes e perseverantes nossa 
caminhada nesta vida, apesar do luto, das 
dores e das tristezas. Fomos educados para 
a eternidade. Fomos educados para amar e 
servir, acolher sem discriminar, ajudar sem 
julgar. Entreguemos nas mãos do Senhor 
este novo ano, para que sempre nos abra-
mos às suas orientações. Busquemos apren-
dizado e educação em Deus, pois este é o 
melhor e mais seguro caminho a seguir.

Crismas

Dom Félix faz Crismas na 
Paróquia do Conjunto SIR

Dom Félix faz Crismas na 
Paróquia Santa Luzia

Dom Félix faz Crismas na 
Paróquia São Judas

Dom Félix faz Crismas na 
Paróquia Santa Bárbara

Dom Félix Crismas na 
Paróquia de Marilac

Dom Félix faz Crismas
em São José do Acácio

Dom Félix faz Crismas na 
Paróquia de Safira

No dia 04 de dezembro de 
2021, às 16h00, na Igreja Matriz 
do Conjunto SIR, Dom Félix mi-
nistrou o Sacramento da Cris-
ma a 28 jovens da Paróquia São 
Francisco Xavier e a 02 jovens da 
Paróquia da Ilha. A Missa foi con-
celebrada pelo pároco, Pe. Lucas 
Aredes.

No dia 04 de dezembro de 
2021, às 19h00, na Igreja Matriz 
de Mathias Lobato, Dom Félix 
ministrou o Sacramento da Cris-
ma a 9 jovens da Paróquia Santa 
Luzia. A Missa também marcou a 
Abertura da Novena da Padroei-
ra e foi concelebrada pelo pároco, 
Pe. Messias.

No dia 11 de dezembro de 
2021, às 08h00, na Igreja Ma-
triz de Marilac, Dom Félix mi-
nistrou o Sacramento da Cris-
ma a 47 jovens da Paróquia 
Santa Luísa de Marilac. A Mis-
sa foi concelebrada pelo páro-
co, Pe. Marcos Romão.

No dia 11 de dezembro de 
2021, às 10h00, na Igreja Matriz 
de São José da Safira, Dom Fé-
lix ministrou o Sacramento da 
Crisma a 83 jovens da Paróquia 
São José. A Missa foi concele-
brada pelo pároco, Pe. Raniere 
Gomes.

No dia 12 de dezembro de 
2021, às 09h00, na Igreja Matriz 
do Bairro São Pedro, em Valada-
res, Dom Félix ministrou a Cris-
ma a 32 jovens da Paróquia São 
Judas Tadeu. A Missa foi con-
celebrada pelo pároco, Pe. Juca, 
com a participação do Diác. José 
Luciano.

No dia 18 de dezembro de 
2021, às 08h00, na Igreja Matriz 
de Engenheiro Caldas, Dom 
Félix ministrou o Sacramento 
da Crisma a 70 jovens da Paró-
quia Santa Bárbara. A Missa foi 
concelebrada pelo pároco, Pe. 
Ernandes Camargo.

No dia 18 de dezembro de 
2021, às 10h00, no Distrito de 
São José do Acácio, Dom Félix 
ministrou o Sacramento da Cris-
ma a 30 jovens da Comunidade 
São José. A Missa foi concele-
brada pelo pároco, Pe. Ernan-
des Camargo.

Em 21 de dezembro de 2021, 
às 15h00, a Diocese de Valadares 
fez a entrega de 30 cestas básicas 
ao Diretor da APAC, Sr. Ari Pe-
reira, que serão destinadas às fa-
mílias das recuperandas. As ces-
tas foram doadas pelas paróquias 
Catedral (15), N. Sra Aparecida 
(10) e Cristo Redentor (5).

Entrega de cestas para
as recuperandas da APAC
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O Transplante de Órgãos: O que é? Quais tipos?

Pe. Francisco vidal

Renovação Carismática

Os transplantes de órgãos vêm provocan-
do inúmeros questionamentos éticos acerca 
da origem, da forma de obtenção do mate-
rial a ser transplantado, bem como do tipo 
de procedimento a ser realizado. No que 
diz respeito à origem, os órgãos podem ser 
oriundos de: outras espécies animais; de se-
res humanos vivos; ou, ainda, de mortos (de 
cadáver).

A medicina dos transplantes há muitos 
anos já saiu da fase experimental. O trans-
plante de órgãos (como coração, rim e fíga-
do) tornou-se prática comum, com grande 
índice percentual de sucesso. Hoje, pode-se 
afirmar que os transplantes constituem uma 
verdadeira possibilidade de cura para aque-
las doenças que, comprometendo irreversi-
velmente a funcionalidade de alguns órgãos, 
no passado condenavam, com certeza, à 
morte os doentes, ou, na melhor das hipó-
teses, a uma existência dolorosa e limitada.

O transplante de órgãos consiste numa 
intervenção mediante a qual um órgão com-
prometido nas suas funções é substituído 
por outro (um órgão ou um tecido retirado 
do doador). Em outras palavras, mas dizen-
do a mesma coisa: transplante ou transplan-
tação é a transferência de células, tecidos 
ou órgãos vivos de uma pessoa, o doador, 
para outra, o receptor, ou de uma parte do 
corpo para outra, como, por exemplo, os 
enxertos de pele, com a finalidade de resta-
belecer uma função perdida. Pode-se trans-

plantar órgãos inteiros, tecidos particulares 
do organismo. Os órgãos se definem como 
estruturas organizadas do organismo huma-
no que desempenham uma ou mais funções 
vitais específicas, enquanto os tecidos são 
um conjunto de células que contribuem para 
uma função específica.

Os transplantes de órgão atualmente são 
de rim, coração, fígado, pulmão, pâncreas. 
Há também os transplantes de tecido. Nesse 
caso fala-se mais propriamente de implantes 
ou inclusões. Os mais conhecidos são: da 
córnea, que permite superar o grave pro-
blema da cegueira; e do miolo ósseo, que 
se assemelha mais a uma transfusão que a 
um transplante propriamente dito. Muito 
frequentes, também, são os transplantes de 
pele e de tecidos vasculares.

De acordo com os subtipos de transplan-
tações podemos ter:

- Transplantação autoplástica: ocorre 
quando se transplanta tecido do mesmo or-
ganismo de um lugar para outro; por exem-
plo: o transplante de pedaço de osso.

- Transplantação heteroplástica: é a trans-
plantação de órgãos de um organismo para 
outro; esta pode ser homóloga, se a trans-
plantação ocorre entre indivíduos da mesma 
espécie.

- Transplantação heteróloga ou xeno-
transplantação: ocorre entre indivíduos de 
espécies diferentes (sobretudo de macaco 
ou de porco para o ser humano).

No dia 08 de dezembro de 2021, às 10h00, 
na Capela do Centrel, Dom Félix presidiu a 
Missa da Solenidade da Imaculada Conceição 
de Maria e conferiu o Ministério de Acólito 
aos seminaristas do 4º Ano da Teologia: Dou-
glas Xavier, Eudvanio Dias, Romério Souza e 
Serafim Lima. A Missa foi concelebrada por 
26 padres, com a participação de agentes do 
SAV, de seminaristas e seus familiares, e de 
funcionários e benfeitores do Seminário.

A Escola Diaconal da Diocese de Gover-
nador Valadares proporcionou uma Manhã 
de Oração para os Candidatos ao Diacona-
to Permanente e suas Esposas no Instituto 
Teológico, no dia 04 de dezembro de 2021, 
das 08h00 às 12h00. Pe. Lucas Aredes foi 
quem conduziu, com muita espiritualidade, 
as reflexões e orações. O evento contou com 
a presença do Diác. José Luciano, do Pe. Ro-
drigo Tomaz e de Dom Félix.

O Seminário Diocesano de Governador 
Valadares promoveu um Dia de Oração 
e Reflexão para todos os seminaristas, no 
Centrel, no dia 04 de dezembro de 2021, 
das 08h00 às 18h00. Pe. Paulo Fernandes 
foi quem conduziu com muita sabedoria os 
momentos de reflexão e oração. O evento 
também contou com a presença dos forma-
dores, dos diretores espirituais e de Dom 
Félix.

Manhã de Oração para os
Candidatos ao Diaconato

Retiro Espiritual para os
Seminaristas no Centrel

Missa da Instituição
de Acólitos no Centrel

No dia 20 de dezembro de 2021, à noite, 
a RCC-GV fez uma apresentação musical 
na Praça dos Pioneiros. A apresentação 
se deu a convite da Prefeitura Municipal 
com o intuito de acolher a todos que foram 
prestigiar o Natal Iluminado no centro da 
cidade. Todos que passaram pelo local, 
e também os que vieram com as famílias, 
ficaram encantados com a condução de 
louvor e oração, na famosa Concha Acústica. 
Para Aparecida, do Conjunto SIR, “foi um 
momento de muitas bênçãos, as músicas 
eram todas conhecidas, e nos conectavam 
intimamente com Deus”.

Apresentação do Ministério
de Música da RCC-GV

Soll Alves - Comunicação RCC-GV

Espiritualidade Acolitato
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Casa da Palavra

Aniversariantes

Parabéns,
aniversariantes!

Santo Antão - Abade

A Palavra de Deus e os Meios de Comunicação

18º Artigo de Dom Félix 
sobre “CASA DA PALAVRA”

Antão é o monge mais ilustre 
da Igreja antiga. Viveu mais de 
cem anos (250-356). Sua biogra-
fia foi magistralmente escrita por 
santo Atanásio, seu discípulo e 
amigo. Nenhum dado particular 
foi esquecido: caráter, costumes, 
obras e pensamento do grande 
pai da vida monacal. Nasceu em 
Coman, no coração do Egito. Aos 
vinte anos abandonou tudo para 
seguir à risca o conselho de Je-
sus: “Se queres ser perfeito…” 
Refugiou-se, primeiro, em luga-
res desertos e inóspitos, depois 
nas margens do Mar Vermelho, 
onde teve vida de anacoreta du-
rante 80 anos.

A experiência do “deserto”, 
em sentido real ou figurado, é 
um método de ascese e foi gran-
demente estimulada por Santo 
Antão. Embora não tenha sido o 

iniciador, seus exemplos refleti-
ram-se por toda a Igreja.

A propaganda de sua extra-
ordinária experiência de vida 
santa no deserto, mesmo sem 
os atuais meios de comunica-
ção, atingiu rapidamente todo 
o mundo. Peregrinos, bispos, 
padres, monges dos mais dis-
tantes lugares do mundo iam 
receber conselhos e conforto 
de Antão. Até Constantino (im-
perador) e seus filhos estiveram 
em contato com o anacoreta. 

Antão não conservava só para 
si os dons recebidos de Deus. 
Duas vezes esteve em Alexan-
dria para confortar e animar os 
cristãos perseguidos por Maxi-
miano Daia. A segunda vez foi a 
convite de Santo Atanásio para 
exortar os cristãos a manterem-
se fiéis à doutrina do Concílio 
de Nicéia (325).

Não é possível falar deste san-
to sem mencionar as tentações 
que perturbavam sua solidão 
no deserto e forneceram mate-
rial a pintores como Domingos 
Morelli. Ele sofreu tentações de 
todo tipo. Não obstante sua aus-
teridade de anacoreta para consi-
go mesmo, era santo humaníssi-
mo e compreensivo para com os 
outros. Isso o tornou popularíssi-
mo. Ele é também o protetor dos 
animais domésticos.

O mundo das comunicações 
se tornou um imenso e urgente 
areópago, lugar onde se anuncia 
a Palavra de Deus, se dialoga e 
se partilham preocupações e es-
peranças. É, pois, neste areópago 
que devemos anunciar e desper-
tar para a Palavra, num esforço 
para garantir nas ações de comu-
nicação o anúncio do amor de 
Deus e a partilha da alegria do 
Evangelho.

Desse modo, um quarto ter-
reno prioritário encontra-se nos 
meios de comunicação. Em algu-
mas décadas, em consequência 
das novas tecnologias, o mundo 
se transformou profundamente, 
com o acesso cada vez mais faci-
litado à informação. Se, em outros 
momentos da história da humani-
dade, as pessoas tinham acesso à 
Palavra de Deus nas igrejas e nas 
escolas, atualmente a realidade 
digital ampliou a possibilidade de 
acesso. Por meio do smartfone, 
é possível carregar não apenas a 
Bíblia inteira, mas diversas tradu-
ções e comentários. É possível, 
independentemente do lugar 
em que se esteja, acessar e na-
vegar por diversos comentários, 
com variadas explicações da 

Escritura. Esse fato coloca para 
todos os cristãos um conjunto 
de desafios que precisam ser 
enfrentados de imediato.

Os avanços tecnológicos faci-
litaram bastante o contato com a 
Palavra de Deus até mesmo em 
termos de volume a carregar ou 
local a se dirigir. Através dos apa-
relhos cada vez mais avançados, a 
Palavra de Deus pode ir conosco 
até onde desejarmos. A quem tem 
fé e percebe a importância de se 
alimentar diariamente da Palavra, 
os atuais recursos tecnológicos 
facilitaram bastante. Nesse caso, 
a quem muito se dá muito será 
cobrado.

Cada pessoa que ama a Pala-
vra de Deus é convocada a ter 
consigo a Bíblia ao alcance dos 
dedos, com aplicativos a serem 
abertos sempre que necessário 
para dar as razões da esperança 
a quem pedir, em meio a dúvidas 
e sofrimentos. É verdade que, no 
mundo digital, existe de tudo e 
que precisamos de boa formação 
e bom discernimento para não 
acabar usando a Palavra de Deus 
de um modo que não correspon-
da a ela. É igualmente verda-
deiro que a tecnologia é neutra, 

dependendo de quem a usa e de 
como a usa. Se, em meio a essa 
realidade, os amantes da Palavra 
de Deus se abstiverem de entrar 
nesse terreno, quem haverá de 
lançar a boa semente? Semeador 
temeroso não cumpre sua missão.

Ao mesmo tempo, comunida-
des e paróquias são convocadas 
a produzirem material bíblico 
cada vez mais acessível a todos, 
com conteúdo fiel à própria Pala-
vra, na comunhão da Igreja. São 
convidados a conhecer o que já 
existe e indicar o que realmente 
ajuda, deixando claro que o fato 
de um conteúdo estar na inter-
net não o torna automaticamente 
verdadeiro e fiel. Por isso, é mui-
to importante ter uma boa equi-
pe de comunicação nos diversos 
níveis: na pequena comunidade, 
na paróquia, na diocese. Não se 
trata de apenas noticiar o que 
ocorre, mas também de ajudar 
as pessoas a terem contato com 
a Palavra de Deus, amando-a e a 
colocando em prática.

A Pastoral da Comunicação 
é chamada a contribuir na ofer-
ta de serviços ao conjunto da 
Igreja, a partir dos seus eixos: 
formação, articulação, produção 

e espiritualidade. Todos eles 
sustentam a Pascom, que busca 
incentivar a reflexão e estimular 
ações que, tendo sentido comu-
nicativo, conduzam à comunhão 
e à ação evangelizadora.

Nesse sentido, podemos com-
preender a importância das redes 
católicas de rádio e televisão, além 
das diversas plataformas digitais 
atualmente disponíveis. Como 
ambientes onde a Palavra de 
Deus é apresentada e explicada, 
esses instrumentos de evangeli-
zação são convidados a se integra-
rem cada vez mais. O respeito aos 
estilos e à história de cada um não 
impede que, na comunhão efetiva 
com toda a Igreja no Brasil, com-
partilhem seus dons a serviço da 
divulgação da Palavra de Deus.


