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Missa de Abertura do
Ano Formativo do Seminário no SIR

“Caminhemos na esperança” Reclamação: dois efeitos!

Mensagem

Especial

Estimado Clero e Amados Fiéis,
Saúde e Paz!
Há exatos 66 anos, no dia 01 de feverei-

ro de 1956, o Papa Pio XII, por meio da Bula 
Rerum Usu, criava a Diocese de Governador 
Valadares, desmembrada da Arquidiocese 
de Diamantina e das Dioceses de Araçuaí e 
Caratinga. Por isso, é com muita alegria que 
comemoramos mais um aniversário desta 
querida Igreja particular.

Como todo aniversário, o da criação de 
uma Diocese compreende três momentos. 
Olhamos primeiramente para o passado, com 
gratidão a Deus e às pessoas que marcaram 
a história, recordando alegrias e tristezas, 
êxitos e fracassos. A seguir, olhamos para o 
presente, com coragem, para enfrentar os de-
safios pastorais e administrativos da atualida-
de, que são muitos. E, por fim, olhamos para 
o futuro, com confiança em Deus, que nunca 
nos abandonará nem as obras de Suas mãos.

Devemos ter consciência de que o passa-
do já é história, vivemos o presente. O futuro 
ainda está por vir e não dá para predizer com 
certeza o que acontecerá amanhã, mas identi-
ficamos tendências e rumos, fazemos planos 
e assumimos compromissos.

Nesta oportunidade, manifestamos nos-
sa mais sincera gratidão aos bispos, padres, 
diáconos, religiosos, religiosas, seminaris-
tas, ministros, agentes pastorais e fiéis, que 
atuaram e que atuam nesta Igreja Particular, 
semeando os princípios evangélicos, sendo 
verdadeiramente sal da terra, luz do mundo 
e fermento na massa.

Suplicamos para nossa querida Diocese as 
mais copiosas bênçãos divinas, por interces-
são de Santo Antônio, para que “sirvamos sem 
temor, em santidade e justiça diante de Deus, 
todos os dias de nossa vida”, para podermos 
cantar com júbilo os louvores do Senhor!

Parabéns, Diocese de Valadares e fiéis 
diocesanos, por mais um aniversário!

Mensagem pelos 66 anos da 
Diocese de Valadares

Dom Antônio Carlos Félix
Bispo Diocesano

Se entre as dinâmicas da vida, a decrepi-
tude de todas as coisas é praticamente inevi-
tável, pois não há o que escape ao desgaste 
de energia e não conheça, desse modo, seu 
estiolamento e declínio, seja a existência 
individual, a dinâmica histórica, as institui-
ções, os regimes políticos, as ideologias, os 
impérios e outros.

Espero que tudo esteja bem com você!
A reclamação tem, no mínimo, dois gran-

des efeitos: evidência de uma situação des-
confortável e potencialização de um olhar 
amargo sobre o mundo. Vamos refletir so-
bre estes pontos, vamos?

Inicialmente, reclamar sobre alguma coi-
sa é um sinal de protesto.

No dia 30 de janeiro de 2021, às 19h30, 
na Igreja Matriz da Paróquia São Francis-
co Xavier, no Conjunto SIR, em Governa-
dor Valadares, Dom Félix presidiu a Missa 
de Abertura do Ano Formativo do Seminá-
rio Diocesano, que foi concelebrada pelos 
padres formadores, Pe. Francisco de Oli-
veira Vidal, Pe. Marcus Vinicius Ferreira 
Vespasiano e Pe. Lucas Santos Aredes), 
com a participação dos seminaristas, de 
seus familiares, dos agentes do SAV e de 
um número expressivo de fiéis.

Após a Homilia, os seminaristas do 3º 
Ano da Teologia, Tiago de Sousa Prado e 
Valdistone Marçal Amaro, foram admiti-

dos entre os candidatos às Ordens Sacras. 
Antes da Bênção Final, foi realizado o en-
vio dos seminaristas André Luiz Ovídeo, 
José Victor Ferreira Santos e Lucas San-
tiago Ribeiro Bonfim para a Teologia, Eta-
pa da Configuração.

A Missa foi celebrada na intenção do 
povo e das autoridades constituídas do 
Município de Governador Valadares, que 
completava 84 anos de sua emancipação 
política e também na intenção do clero e 
dos fiéis da Diocese de Governador Vala-
dares, que completa 66 anos de sua cria-
ção em 1º de fevereiro.
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Opinião

“Caminhemos na esperança!”

Por Rivelino Santiago de Carvalho

Se entre as dinâmicas da vida, a decrepi-
tude de todas as coisas é praticamente ine-
vitável, pois não há o que escape ao desgas-
te de energia e não conheça, desse modo, 
seu estiolamento e declínio, seja a existên-
cia individual, a dinâmica histórica, as ins-
tituições, os regimes políticos, as ideolo-
gias, os impérios e outros, por essa razão o 
Eclesiastes (qohélet) enunciou sabiamente 
como um dos seus temas prediletos a tran-
sitoriedade da existência (hevel; Ecl 1,2-3), 
o renovo delas constitui, igualmente, outra 
lei fundamental. Tudo se renova, o homem 
e o rio (Heráclito), os anos, os lugares, as 
pessoas, os acontecimentos, as sensações, 
as experiências, os sentimentos... Com si-
militude ao que ocorre nas mudanças de 
estações, as viragens de ano insuflam em 
nossa epiderme as sensações e aspirações 
mais auspiciosas possíveis. Tendo em con-
ta, principalmente, o que significou os pe-
nosos anos de 2020 e 2021, atravessados 
por uma das maiores pandemias da histó-
ria e, consequentemente, assinalados por 
perdas, aprendizagens e restrições, dentre 
elas, a impossibilidade de se reunir e de se 
aglomerar em grupos maiores, as perspec-
tivas de 2022 – mesmo com a temeridade 
provocada pela nova cepa do coronavírus 
Sars-CoV-2, a Ômicron, pelo surto de gri-
pe, pelo assolamento das enchentes em 
boa parte do Brasil e pelos nossos grandes 
problemas sociais – parecem bem melho-
res. Luzeiros de esperança reacendem para 
a humanidade, embora as obscuridades a 
vencer, fronteiras a cruzar e barricadas a 
derrubar sejam salientes. No pórtico das 
perspectivas esperançadas da humanidade 
encontra-se o pontificado profético do Papa 
Francisco, com seus escritos, pensamen-
tos, ações e significados. Atenhamo-nos, 
em particular, à algumas ideias gerais da 
encíclica Fratelli Tutti, publicada em ou-
tubro de 2020, como confluência de boa 
parte do seu pontificado. Para melhor re-
luzir as ideias a perscrutar, é pedagógico 
elencar o que deve ser deixado para trás, 
nossas obscuridades.

Necessitamos abandonar tudo o que é 
empecilho ao desenvolvimento da fraterni-
dade universal, “as sombras de um mundo 
fechado”, por vezes, transvestidas sedutora-
mente de ideias novas: os nacionalismos res-
sentidos e agressivos, cooptando seguidores 
por intermédio de uma dieta de ódio: nós 
contra eles; as ideologias fechadas, cegas a 
horizontes mais amplos e arejados; a globali-
zação fria e indiferente, compreendida unila-
teralmente pelo viés economicista; a perda do 
sentido histórico em nosso tempo, como se 
tudo começasse sem nenhuma referência ao 
passado, criando o desenraizamento cultural; 
a ausência de um projeto geral que englobe a 
todos e leva, consequentemente, líderes polí-
ticos a alimentarem-se de polarizações e riva-
lizações; o descarte do ser humano na civili-
zação da técnica e o engendramento da “era 
pós-humanista”; a manutenção do racismo no 
tecido cultural; a redução dos direitos dos tra-
balhadores na economia neoliberal levada a 
cabo pela desregulamentação e flexibilização 
das leis trabalhistas; a universalidade dos Di-
reitos Humanos ainda insuficiente em muitos 
países do mundo; as violências, os conflitos 
étnicos e políticos, deflagrando quase uma 
terceira guerra mundial experienciada em 
pedaços; o drama dos refugiados (conforme 
relatório da ACNUR – Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados, em junho 
de 2021, são 82,4 milhões de refugiados no 
mundo); a ilusão da comunicação: embora 
a tecnologia aplicada à comunicação e a era 
digital tenham encurtado distâncias e criado 
processos novos, não têm sido suficientes 
para criar pontes, fraternidade/sororidade; 
experimentamos o acúmulo de informações, 
mas carecemos de sabedoria para discerni-las 
em favor das melhores escolhas. Diante das 
sombras de um mundo fechado, urge “reagir 
com um novo sonho de fraternidade e amiza-
de social que não se limite a palavras” (Fratelli 
Tutti, n. 6). Quais são as ideias alvissareiras, 
capazes de engendrar uma humanidade nova? 

O Papa Francisco apontou na Fratelli Tut-
ti alguns caminhos benfazejos para inspirar o 
sonho da fraternidade universal e embalar, 

na esperança, nossas aspirações e perspec-
tivas de um mundo novo: a inspiração do 
“Bom Samaritano” para a superação das 
barreiras e muros que impedem o amor ao 
próximo; a valorização da alteridade e da di-
mensão comunitária do ser humano como 
contraponto ao individualismo contempo-
râneo; a necessidade de pensar e gerar um 
mundo aberto, para além dos nacionalismos, 
ideologias fechadas e populismos; o valor do 
diálogo e do respeito às diferenças como 
paradigma de novas relações entre povos, 
grupos, nações e religiões, e construção da 
cultura do encontro e da amizade social na 
sociedade pluralista; a urgência de uma po-
lítica mais abrangente, não submissa à eco-
nomia e uma economia não subserviente ao 
paradigma tecnocrático; a denúncia como 
injusta a todo tipo de guerra, mesmo diante 
dos argumentos mais persuasivos; a neces-
sidade de repensar as instituições interna-
cionais em sua autonomia e capacidade de 
cumprir as finalidades propostas; a inclusão 
e valorização dos movimentos sindicais e po-
pulares nas discussões sobres as questões 
relevantes da humanidade; o contributo das 
tradições religiosas, com seus valores e es-
piritualidade, em vista da paz e da amizade 
social; o cultivo de um coração aberto, capaz 
de acolhimento aos mais pobres e de cuida-
do com a “casa comum”. Enfim, a Fratelli 
Tutti é um convite à esperança: “Convido 
à esperança que ‘nos fala de uma realidade 
cuja raiz está no mais fundo do ser huma-
no, independentemente das circunstâncias 
concretas e dos condicionamentos históri-
cos em que vive. Fala-nos de uma sede, de 
uma aspiração, de um anseio de plenitude, de 
vida bem-sucedida, de querer agarrar o que 
é grande, o que enche o coração e eleva o es-
pírito para coisas grandes, como a verdade, 
a bondade e a beleza, a justiça e o amor. (...) 
A esperança é ousada, sabe olhar para além 
das comodidades pessoais, das pequenas 
seguranças e compensações que reduzem o 
horizonte, para se abrir aos grandes ideais 
que tornam a vida mais bela e digna’. Cami-
nhemos na esperança!” (Fratelli Tutti, n. 55).

Por Gilberto e Sílvia - Pastoral Familiar

Relatório sobre a Preparação de Noivos por Acolhimento da Diocese de Valadares
O casal Sílvia e Gilberto Pereira fez um 

levantamento dos casais de noivos prepara-
dos por acolhimento na Diocese de Valada-
res nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Seguem abaixo os resultados obtidos:

Em 2019: 108 casais de noivos.
25/05 - Paróquia Cristo Redentor: 26 casais;
06/07 - Paróquia Sagrada Família: 37 casais; 
21/09 - Paróquia N. Srª das Graças: 45 casais.

Relatório

Em 2020: 80 casais de noivos.
29/03 - Paróquia Cristo Redentor: 20 casais;
16/23/30 set - online: 60 casais.

Em 2021: 274 casais de noivos.
03/março - online: 100 casais;
21/março - online: 40 casais;
16/junho - online: 68 casais;
28/agosto - online: 31 casais;
27/outubro - online: 35 casais.

Total em 2019, 2020 e 2021: 462 casais.
Média de 154 casais de noivos preparados 

pela Pastoral Familiar por ano.
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: O Dom mais Excelente - 3ª Parte

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

Padroeiros

Missa na Festa do Padroeiro
na Paróquia de Periquito

Missa na Novena do Padroeiro
na Paróquia de Gonzaga

Uma análise penetrante entre a união 
dos esposos e a procriação dos filhos nos 
mostra que o significado essencial do ato 
conjugal, de união e procriação, exprime 
respectivamente a essência e o fim do ma-
trimônio. Se o amor que leva os esposos à 
doação, formando uma só carne, realiza-se 
“na verdade”, em vez de fechá-los em si 
mesmos, abre-os a uma nova vida, a uma 
nova pessoa.

A vida conjugal comporta uma lógica 
de doação sincera ao esposo ou à esposa e 
aos filhos. A lógica de entrega total de um 
ao outro conduz a uma potencial abertura 
à procriação. A capacidade desta entrega, 
ou cresce e amadurece com o próprio exer-
cício durante toda a vida conjugal, ou fica 
inibida pelo egoísmo no qual as situações 
possuem a tendência a diminuir o dinamis-
mo da verdade que a doação própria possui. 
Uma das principais manifestações deste 
egoísmo – egoísmo, não só em nível indi-
vidual, mas também em nível de casal – é o 
que vê a procriação não como exigência da 
verdade do amor conjugal, mas como fruto 
gratificante e escolha voluntária acrescen-
tada ao amor. No conceito da entrega não 
está inscrita somente a livre iniciativa do 
sujeito, mas também a dimensão do dever.

Um amor conjugal que não abraça a di-
mensão procriativa, própria da sua verdade 
íntima, acaba assemelhando-se ao assim 
chamado “amor livre”, muito mais perigoso, 
pois apresentado como fruto de um senti-
mento “verdadeiro”, enquanto na realidade 
destrói o amor. Por isto, a recusa à abertura 
aos filhos contribui hoje fortemente a minar 
e destruir a doação conjugal. Não se trata, 
pois, como sempre acontece pela fragilidade 
humana, de atos ou de períodos nos quais 
os cônjuges foram fracos para viver com co-
erência as exigências de sua paternidade ou 
maternidade em circunstâncias difíceis ou 
especialmente heroicas.

Atualmente, muitas uniões conjugais 
provocam sua própria destruição mudando 
as coordenadas da doação. No momento do 
ato conjugal, o homem e a mulher são cha-
mados a confirmar de maneira responsável 
o recíproco dom que fizeram de si mesmos 
com a aliança matrimonial. Agora, a lógica 
da entrega total de um ao outro comporta a 
potencial abertura à procriação. Quando se 
rejeita a capacidade do esposo ou da esposa 
de ser pai ou mãe, aquele dom não respeita 
as exigências do amor conjugal; por isso que 
é essencial a uma verdadeira civilização do 
amor, que o homem sinta a maternidade da 
mulher, sua esposa, como um dom.

No dia 19 de janeiro de 2022, às 19h00, 
Dom Félix, nosso Bispo Diocesanao, pre-
sidiu Missa na Novena do Padroeiro na Pa-
róquia São Sebastião em Gonzaga. A Missa 
foi celebrada no Centro Social Municipal, 
porque a Igreja Matriz está em reforma, e 
contou com a participação de seminaristas 
e de grande afluência dos fiéis que lotaram 
as dependências do lugar. 

Os fiéis da Paróquia São Sebastião de 
Periquito celebraram festivamente o seu 
Padroeiro no dia 20 de janeiro de 2022, às 
19h30, com a Missa presidida por Dom Fé-
lix, nosso Bispo Diocesano. A Missa con-
tou com a participação de seminaristas e 
de grande afluência dos fiéis da referida 
paróquia, com especial destaque para a 
Comunidade de São Sebastião do Baixio.

  01, terça
06h30: Missa na Catedral pelos 66 anos de 

Criação da Diocese de Valadares.
09h00: Reunião do Clero na Paróquia Sagrada 

Família.
13h00: Reunião do Conselho Presbiteral na 

Paróquia Sagrada Família.
  02, quarta

10h00: Missa de Posse de Dom Lauro Versiani em 
Colatina.

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

Cúria.
19h30: Missa de Primeiro Ano da Morte do Pe. 

Nelito na Paróquia da Vila dos Montes.
  04, sexta

08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio na 
Cúria.

  05, sábado
08h00: Reunião do CDP no Salão da Catedral.
10h00: Reunião da Comissão de Arte Sacra no 

Instituto Teológico.
  06, domingo

07h00: Missa na Catedral.
10h00: Crisma em Capitão Andrade.
19h30: Missa na Paróquia Santa Terezinha.

  07, segunda
19h30: Reunião da Equipe do SAV na Casa da 

Teologia.
  08, terça

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

06h15: Missa na Casa do Propedêutico.
08h00: Reunião da Equipe Formadora na Casa da 

Teologia.
20h00: Encontro de preparação de noivos para o 

Matrimônio (on-line).
  10, quinta

06h30: Missa na Catedral (2º Aniversário do 
Instituto Teológico). 

  12-13, sábado e domingo
Ação Missionária dos Seminaristas na Paróquia 
do Cristo Redentor.

  13, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h30: Missa de Admissão a Candidatos às 

Ordens Sacras na Paróquia de Lourdes.
  15, terça

06h30: Missa na Casa da Teologia.
  16, quarta

06h15: Missa na Casa do Propedêutico.
19h30: Missa na Paróquia do Jardim ipê 

(compromissos da Comunidade Ágape).
20h00: Encontro de preparação de noivos para o 

Matrimônio (on-line).
  17, quinta

06h30: Missa na Catedral.
09h00: Reunião on-line dos Bispos da Província 

de Mariana.
  19, sábado

16h00: Ordenação Episcopal de Monsenhor 
Andherson Franklin em Cachoeiro do 
Itapemirim.

  20, domingo
07h00: Missa na Catedral.

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

  23, quarta
06h15: Missa na Casa do Propedêutico.

  25-28, sexta a segunda
Retiro Espiritual em Pouso Alegre.
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O tempo quaresmal é um tempo privile-
giado de conversão. Por meio dos exercícios 
quaresmais (esmola, oração e jejum) somos 
convidados a reprogramar as rotas da vida 
para celebrar com dignidade a Páscoa da Res-
sureição do Senhor. Pedagogicamente, a Li-
turgia nos ajuda e orienta a fazer uma ampla, 
profunda e rigorosa revisão de vida a fim de 
mudar (converter!) o que for necessário para 
experimentar a comunhão com Jesus Cristo 
e sua Mensagem. A quaresma é tempo privi-
legiado para avaliar as ações e muito hones-
tamente assumir que há falhas e fragilidades 
que ainda precisam ser superadas. 

A Tradição da Igreja e o Magistério, base-
ados nas Sagradas Escrituras, ensinam que 
no tempo quaresmal devemos intensificar a 
prática de alguns exercícios. Tais exercícios 
são bem-vindos ao longo de toda a vida, mas 
neste tempo ficam vinculados ao firme propó-
sito de auxiliarem na conversão: 

1. A esmola ajuda no aperfeiçoamento da 
caridade, por meio da qual evidencia-
mos o amor a Deus manifesto concreta-
mente nos irmãos e irmãs que precisam 
de nossa sensibilidade e ajuda; 

2. a oração fortalece a intimidade com 
Deus e impulsiona-nos à obediência e 
ao reconhecimento de nossa condição 
de criatura, além de robustecer nossa fé;

3. o jejum nos recorda de nossa origem 
(pó da terra), lembra-nos da importân-
cia de cultivar valores que extrapolam o 
mundo material, afinal, “nem só de pão 
vive o homem...” (Mt 4, 4). 

Os exercícios quaresmais são, incial-
mente, uma prática pessoal e individual, ou 
seja, devemos praticá-los como estratégia 

a serviço de nossa conversão pessoal. Vale 
dizer: os exercícios quaresmais me ajudam 
a converter dos pecados que me afligem en-
quanto pessoa, enquanto indivíduo! Por ou-
tro lado, há outra dimensão da conversão: a 
comunitária, social; há falhas, pecados, ofen-
sas que são coletivamente cometidos; que 
são estruturais; que decorrem de atividades 
institucionais e coletivas. 

A conversão pessoal é essencial, mas não 
resolve grandes problemas, dores e ofensas 
que estão no plano social, comunitário, cole-
tivo. Há situações que transcendem a ação 
individual e demandam uma conversão co-
munitária, coletiva, social. A não conversão 
social potencializa situações de injustiça e so-
frimento que ferem as pessoas e as desuma-
nizam, portanto, jamais pode ser ignorada. 
A Páscoa cristã não comunga com a falta de 
sensibilidade à dor que dói nas pessoas; não 
nos permite ser indiferentes aos problemas 
que assonam nossa sociedade, ainda que tais 
problemas não nos atinjam diretamente. 

Com o objetivo de nos permitir refletir so-
bre temas concernentes à nossa conversão 
pessoal e social, a Igreja no Brasil promove, 
desde 1964, no tempo quaresmal, a Campa-
nha da Fraternidade. A CNBB escolhe um 
tema relevante, convida especialistas (de 
dentro e de fora da própria Igreja), elabora 
um texto-base que serve de referência para 
as atividades da Campanha. 

O texto-base não reflete as opiniões das 
pessoas que o elaboram, portanto não trata 
de um artigo de opinião baseado nas subje-
tividades de algumas pessoas que comparti-
lham certos pontos de vista. O texto-base da 
Campanha da Fraternidade goza de rigorosa 

fundamentação nas Sagradas Escrituras, na 
Tradição, em bibliografias de renomados 
especialistas, em estatísticas etc. Trata-se de 
um texto hábil e apto para participar de deba-
tes nas mais diversas esferas públicas da so-
ciedade, além, é claro, de ser aprovado pelos 
órgãos competentes da CNBB.

Algumas pessoas, seguindo opiniões de 
críticos da CNBB e da Igreja, acusam a Cam-
panha da Fraternidade de interditar a boa 
vivência quaresmal, como se a Campanha 
viesse para competir com a quaresma ou 
mesmo para substituí-la. Isso não é verdade! 
A proposta da CF segue na direção de harmo-
nia e comunhão com a espiritualidade qua-
resmal. A Campanha da Fraternidade serve 
para contribuir com um processo mais amplo 
de conversão; para nos ajudar a perceber a 
importância de uma conversão que vai além 
de nós mesmos; serve para aperfeiçoar nossa 
consciência cristã quanto à inafastável neces-
sidade de cuidar e salvar a pessoa humana 
integralmente e desde o tempo presente.

O tema escolhido e preparado para este 
ano de 2022 é Fraternidade e Educação. O 
lema, cuja função é direcionar nossos olha-
res, é o versículo bíblico retirado do livro 
dos Provérbios: “Fala com sabedoria, ensina 
com amor” (Pr 31, 26). A Igreja demonstra-
se preocupada com a temática da educação e 
nos conclama a refletir sobre o tema a fim de 
oferecermos nossa parcela de contribuição 
para a superação das diversas situações que 
impedem a educação de promover sua mais 
importante finalidade: humanizar as pessoas 
e prepará-las para uma efetiva solidariedade 
com todas as formas de vida.

José Luciano Gabriel
Diác. Permanente da Diocese de Valadares

 

Reclamação: dois efeitos!

Filosofando

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

Espero que tudo esteja bem com você!
A reclamação tem, no mínimo, dois 

grandes efeitos: evidência de uma situação 
desconfortável e potencialização de um 
olhar amargo sobre o mundo. Vamos refle-
tir sobre estes pontos, vamos?

Inicialmente, reclamar sobre alguma 
coisa é um sinal de protesto e de protago-
nismo individual e coletivo, afinal, o contrá-
rio da reclamação costuma ser a apatia e a 
passividade com relação a situações que ge-
ram sofrimento e desconforto, portanto, é 
bom ter a habilidade de ‘dar o grito’ quando 
algo incomoda ou tem tendência a incomo-
dar. 

Este primeiro efeito da reclamação é 
bastante positivo e produtivo, pois chama a 
atenção para a necessidade de mudar algo 
para que a vida fique melhor. Muitas vezes 
reclamar de alguma coisa é o primeiro pas-
so para mudanças capazes de minimizar o 
sofrimento e de evidenciar que algo não 
está bem.

O segundo efeito da reclamação e me-
nos belo. Na verdade, é um efeito bastante 
negativo, pois vai criando um jeito de viver 
e de olhar o mundo muito amargo, além de 
se tornar uma prática sempre mais univer-
salizante, ou seja, a pessoa, muitas vezes 
sem perceber, reclama de tudo e perde a 
capacidade de aprender com a história e de 
curtir o lado bom das coisas. 

A reclamação pode gerar na pessoa uma 
espécie de fixação no problema e levá-la a 
um processo de celebração (celebrar é tor-
nar célebre; tornar importante; tonar digno 
de ser lembrado e propagado!) dos aspec-
tos mais tenebrosos da realidade. Uma pes-
soa fixada na prática de reclamação gasta a 
maior parte de seu tempo focada nos piores 
aspectos da realidade ou nos ‘defeitos’ das 
pessoas à sua volta.

Para evitar que você me acuse de ser 
romântico, ingênuo ou excessivamente oti-
mista preciso me defender: é óbvia a exis-
tência de problemas, perdas, prejuízos e 

outras tantas situações adversas. Não pre-
tendo, portanto, difundir a tese de que na 
vida não haja sofrimento, é claro que há! A 
proposta desta reflexão é colocar em xeque 
a tendência de cultivo da reclamação, como 
se a vida fosse tão só um mar de desgraças!

A fixação na reclamação paralisa a pes-
soa e a impede, não apenas de ver outros 
aspectos (positivos, diga-se de passagem!) 
da vida, como também provoca desânimo e 
falta de esperança quanto aos enfrentamen-
tos das situações de adversidade, afinal, 
investe-se energia demais reclamando ao 
invés de ir à luta para melhorar o que pode 
ser melhorado. 

Enfim, se a reclamação é instrumento 
capaz de gerar melhoria, é positiva; se a re-
clamação é uma prática repetitiva e não leva 
à luta, é negativa. Se a reclamação leva à su-
peração de alguma situação de sofrimento, 
é boa; se a reclamação paralisa o sujeito e 
fixa seu olhar no que é podre, é péssima. 
Pense!

CF-2022

Quaresma e Campanha da Fraternidade 2022 - Parte 1
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A Festa da Cátedra de São Pedro é cele-
brada a cada ano em 22 de fevereiro e nos 
recorda a autoridade dada por Jesus a Pe-
dro, quando lhe disse: “Eu te digo que tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja, e as portas do inferno não prevale-
cerão sobre ela” (cf. Mt 16, 18). Porém, esta 
autoridade concedida a Pedro nos recorda 
que primeiro ele realizou a sua profissão de 
fé ao dizer: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus 
vivo” (cf. Mt 16, 16).

A palavra “cátedra” significa cadeira ou 
trono e é a raiz da palavra catedral, igreja onde 
governa o bispo. Em cada diocese no mundo 
existe uma catedral, de onde o bispo, que é 
a autoridade máxima naquela Igreja Particu-
lar, deve conduzir com caridade o povo a ele 
confiado. O Papa é o Bispo de Roma, governa 
esta Diocese, de onde confirma e une toda  
a Igreja no ministério petrino (ministério do 
Papa como sucessor de Pedro). 

A Cátedra que está na Basílica de São 
Pedro, em Roma, foi dada de presente 
ao Papa João VIII pelo Rei Carlos, de Fran-
ça,  conhecido como “o Calvo”. Ela foi 
dada ao papa por ocasião da coroação do 
rei como imperador romano no ocidente. 

E esta cátedra é conservada como  uma relí-
quia, em uma composição barroca, e é obra 
do artista Gian Lorenzo Bernini, construída 
entre 1656 e 1665.

Esta esplêndida imagem artística de Ber-
nini, que se vê da entrada da Basílica de São 
Pedro, é feita de bronze e decorada com um 
relevo escrito “traditio clavum”, ou seja, “en-
trega de chaves”, e dá nome ao altar que se 
encontra abaixo de “altar da cátedra”. 

Ela é sustentada por quatro grandes ima-
gens de bronze, que representam grandes 
doutores da Igreja, Santo Agostinho e Santo 
Ambrósio (da Igreja Latina) e Santo Ataná-
sio e São João Crisóstomo (da Igreja Oriental). 

Sobre a cátedra aparece reluzente um 
grande sol de alabastro, rodeado de anjos 
dourados que embelezam uma imagem 
do Espírito Santo em uma vidraça no formato 
de pomba de 1.62 cm de envergadura. Esta 
belíssima imagem representa que, na condu-
ção da Igreja, por meio do Papa, está o pró-
prio Espírito. Um grande detalhe é que é a 
única vidraça colorida dentro da basílica.

Neste dia de festa a basílica recebe mi-
lhares de peregrinos que vem para venerar 
a imagem de São Pedro e rezar pelo Papa, 
além das diversas orações realizadas em to-
das as dioceses do mundo. O “altar da cá-
tedra” permanece iluminado durante todo o 
dia. Dezenas de velas rodeiam o monumen-
to, e se celebram varias missas ao longo do 
dia, encerrando com a Missa do Cabido de 
São Pedro. 

Recordemos de sempre rezarmos pelo 
Papa Francisco, como ele mesmo sempre 
nos pede, de modo especial no dia em que 
celebramos a Festa da Cátedra de São Pe-
dro. Rezemos por ele e por todas as suas 
intenções!

Por Dom Félix

Artigos

Festa da Cátedra de São Pedro

Fonte: Site Vatican News

A Igreja Católica está deparando-se cada 
vez mais com a gravidade dos impactos da 
mineração, ferida profunda no seio da terra 
e das comunidades e expressão da “única e 
complexa crise socioambiental” (LS 139).

Ela tem acompanhado com preocupação 
e solicitude pastoral a atuação das empre-
sas de mineração no Brasil, na América La-
tina, na África e na Ásia. E tem constatado 
os grandes impactos e graves danos socio-
ambientais, muitas vezes irreversíveis nos 
ecossistemas, nas comunidades do entorno 
das áreas exploradas, além das denúncias 
dos inúmeros casos de violações dos direi-
tos humanos e da natureza, com graves ris-
cos para as gerações atuais e futuras. 

De 17 a 19 de julho de 2015, realizou-se 
em Roma o encontro de representantes de 
comunidades atingidas por atividades mine-
radoras, organizado pelo Pontifício Conse-
lho Justiça e Paz em colaboração com a rede 
latino-americana Iglesias y Minería, com o 
tema “Unidos a Deus escutamos um grito”.

Participaram lideranças de 18 países: 
Chile, Peru, Brasil, Colômbia, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, República Domi-
nicana, México, Estados Unidos, Canada, 
Suíça, Itália, Moçambique, Gana, República 
Democrática do Congo, Índia e Filipinas.

Constatou-se naquele encontro que as 
mineradoras vêm provocando deslocamento 
de populações, migração forçada e aumento 
de enfermidades e doenças psíquicas, cau-
sando enorme prejuízo na organização so-
ciocultural e espiritual de muitos povos.

Tendo como fundamento a doutrina so-
cial da Igreja e sua atualização pela Encíclica 
Laudato Sí, sobre o cuidado com a casa co-
mum, do Papa Francisco, de 2015, diversos 
organismos da Igreja têm se posicionado 
criticamente sobre a atividade das grandes 
mineradoras.

A linha seguida por estes pronuncia-
mentos da Igreja tem sido este apontado 
pelo Papa Francisco: “O custo dos danos 
provocados pela negligência egoísta é mui-
to maior do que o benefício econômico que 
se possa obter. Por isso, não podemos ser 
testemunhas mudas das gravíssimas desi-
gualdades, quando se pretende obter bene-
fícios significativos, fazendo pagar ao resto 
da humanidade, presente e futura, os altíssi-
mos custos da degradação ambiental” (Papa 
Francisco, Laudato Sí, 36).

Os grupos mais impactados pela explora-
ção mineral são as comunidades pobres, os 
pequenos agricultores, as populações tradi-
cionais, os indígenas e quilombolas, e, em 
muitas ocasiões, nem sequer podem reivin-
dicar seus direitos, pois os protestos contra 
estes projetos são criminalizados e muitas 
vezes violentamente reprimidos.

Em toda a América Latina, as Igrejas 
buscam contribuir com a luta pela defesa 
de comunidades e territórios trabalhando 
em conjunto com leigos/as, religiosos/as e 
movimentos sociais que atuam nas regiões 
exploradas.

Atualmente, são registrados no continen-
te latino americano mais de 211 conflitos, 

provocados pela mineração, com graves 
violações dos direitos humanos, além de im-
pactos irreversíveis nos ecossistemas onde 
ocorre a exploração.

O Papa Francisco, em sua carta aos par-
ticipantes do encontro, descreveu o con-
texto dos conflitos provocados pelas ativi-
dades mineradoras com extrema lucidez e 
empatia: 

“Quiseram se reunir para ecoar o grito 
das numerosas pessoas, famílias e comuni-
dades que sofrem direta ou indiretamente 
por causa das consequências, muitas ve-
zes negativas, das atividades mineradoras. 
Um grito pela extração de riquezas do solo 
que paradoxalmente não produziu riquezas 
para as populações locais que permanecem 
pobres; um grito de dor em reação às vio-
lências, ameaças e corrupção; um grito de 
indignação e ajuda pelas violações de direi-
tos humanos, discreta ou descaradamente 
pisados pelo que se refere à saúde das popu-
lações, às condições de trabalho, por vezes 
à escravidão e ao tráfico de pessoas que ali-
mentam o trágico fenômeno da prostituição; 
um grito de tristeza e impotência pela polui-
ção das águas, do ar e dos solos; um grito de 
incompreensão pela ausência de processos 
inclusivos e de apoio por parte das autorida-
des civis, locais e nacionais, que têm o dever 
de promover o bem comum”.

O crime sócio ambiental da Mineradora 
Vale em Brumadinho reascendeu este deba-
te. Que este seja o último! Que aprendamos 
a lição e façamos nosso dever de casa!

Pe. Nelito Dornelas (in memoriam)

Igreja e Mineração: por uma conversão ecológica e pastoral



Folha da Boa Nova Diocese de Gov. Valadares6 FEVEREIRo 2022

 

Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Apresentar Jesus ao outro é uma missão
“Quando se completaram os dias para a 

purificação da mãe e do filho, conforme a Lei 
de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jeru-
salém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Con-
forme está escrito na Lei do Senhor: “Todo 
primogênito do sexo masculino deve ser con-
sagrado ao Senhor.” Foram também oferecer 
o sacrifício, um par de rolas ou dois pombi-
nhos, como está ordenado na Lei do Senhor”  
(Lc 2, 22-24).

Quando uma criança é oferecida a Deus, 
os pais sacrificam muitas coisas, ao assumir 
o compromisso de ensinar o Evangelho aos 
filhos, através do testemunho na vida fami-
liar, a fim de que eles também cresçam na 
fé e se tornem discípulos missionários de 
Cristo, servos do Pai Eterno e templos do 
Espírito Santo. Palavras curam ou ferem, 
mas é na atitude do ser humano, que o 
amor de Deus se manifesta. É na renúncia 
a tudo o que o afasta da comunhão com o 
Senhor, que esse amor vai se consolidando, 
até que não seja mais você a viver, mas Je-
sus vivendo em você.

Em meio à pandemia do coronavírus, 
depois de sepultar entes queridos, diante 
de tanta violência, estando desempregado 
e acabando de sair de uma enchente, que 
provocou a perda de pertences materiais 
ou o adiamento de sonhos, como manter 
acesa a chama do amor e apresentar Jesus 
hoje, aos semelhantes? Onde obter ânimo, 
para levantar da lama e do luto, para con-
tinuar seguindo Cristo e fazendo disso o 
mais fascinante e encantador projeto de sua 
vida? Uma coisa é certa: precisamos deixar 
a plateia e tomar as rédeas de nossa vida, 
precisamos protagonizar nossa história e 
não apenas ficar assistindo, sem envolver e 
sem tentar resolver, como se fôssemos me-
ros telespectadores de um filme. Há tantas 
pessoas, que desistiram de continuar e es-
tão caídas à beira do caminho, aguardando 
que lhe estendamos à mão e as ajudemos a 
se reerguerem. Só a força do amor de Deus 
é capaz de nos fazer sair de nós mesmos, 
para ir ao encontro do outro, movidos pela 
compaixão, pela fé e pela esperança.

Apesar do medo, do luto, da enfermida-
de, da infidelidade, da tristeza e da dor, é na 
oração de entrega a Deus, que o escutamos 
e buscamos forças para prosseguir. É ne-
cessário fazer silêncio, para ouvir as orien-
tações divinas. Com coragem e fé, usemos 
todos os dons e talentos que recebemos, 
para perseverar apresentando Jesus às 
pessoas oprimidas e dominadas pelo mal, 
tristes e abatidas, cansadas e deprimidas. 
Cultive e semeie esperança, promova a paz 
e lembre-se de que você é discípulo, não 
é o Mestre; você pode ser canal da graça 
divina, mas não é a graça. Apresente Jesus 
às pessoas, do modo como ele realmente é, 
não aproveitando a oportunidade que você 
venha a ter de evangelizar, para atender in-
teresses egoisticamente pessoais, nada uni-
versais ou fraternos. E, o mais importante: 
antes de apresentar Jesus a alguém, apre-
sente-se humildemente a ele, todos os dias, 
para depois servi-lo nos irmãos, em casa, 
no trabalho, na comunidade de fé e onde 
quer que você esteja.

Homenagens

O Instituto de Missionários Leigos de Vala-
dares celebrou no dia 9 de janeiro o 1º aniver-
sário da criação de um bosque, uma de suas 
obras missionárias, e o inaugurou com o título 
“Bosque Pe. Nelito Nonato Dornelas”.

Pe. Nelito, que fez sua Páscoa definitiva 
no dia 3 de fevereiro de 2021, foi um homem 
que, incontestavelmente, dedicou sua vida 
em defesa da ecologia integral. Também foi 
um grande entusiasta da nossa obra missio-
nária, tendo colaborado na TV Kefas,  na Es-
cola Kefas e em outros trabalhos onde a par-
ticipação do IMILE era relevante.

O bosque foi criado numa área de preser-
vação permanente de 2000 m², e nele estão 
plantadas mais de cem mudas de árvores de 
espécies nativas, ornamentais e frutíferas. 
Está localizado às margens da BR 116, km 422.

O Instituto de Missionários Leigos quer ex-
pressar, com este tributo, sua gratidão a Deus 
pelo bem que o Pe. Nelito fez entre nós. To-
dos somos chamados a seguir o seu exemplo, 
mantendo viva a sua memória e seu legado de 
sonhos e lutas em defesa da ‘Casa Comum’.

IMILE inaugura o “Bosque
Pe. Nelito Nonato Dornelas”

Prezadas autoridades,
Amado povo valadarense,
Saúde e Paz!

No dia 30 de janeiro de 2022, Governador 
Valadares completa 84 anos de sua emancipa-
ção política e, por isso, queremos render nos-
sa homenagem ao seu povo, povo bom e aco-
lhedor, honesto e trabalhador, com a certeza 
de que “toda cidade é sempre mais relevante 
do que seus governantes, é sempre maior do 
que projetos pessoais e políticos de qualquer 
pessoa” (Autor desconhecido).

Nosso desejo é que cada cidadão valada-
rense seja um artífice na construção de uma 
cidade mais humana e acolhedora, mais justa 
e fraterna, mais democrática e pacífica, pauta-
da em valores sólidos e princípios éticos.

Desejamos que as conquistas da socieda-
de valadarense sejam sempre crescentes, 
demonstrando que ela é capaz de trabalhar 
com garra e perseverança para ter a melhor 
cidade possível para a geração atual e para as 
futuras gerações.

Parabéns a todos os valadarenses que, dia-
riamente, cumprem com afinco sua missão, 
contribuindo para o bem comum, a fim de que 
possam fazer mais e melhor, não desistindo 
diante das dificuldades do momento presente 
que não são poucas.

Que não percam de vista a esperança e 
a vontade de recomeçar, sobretudo nesses 
tempos de pandemia e depois de mais uma 
das maiores enchentes que assolou nossa ci-
dade! Que tenham o discernimento para agir 

Mensagem de Dom Félix por ocasião dos
84 anos de Emancipação do Município de Valadares

com amor e justiça, respeitando e valorizan-
do os méritos e as qualidades uns dos outros, 
cientes de que não há fronteiras nem empeci-
lhos para quem quer alcançar seus objetivos! 
Mas é preciso lutar.

Conclamamos o povo valadarense a traba-
lhar com afinco para superar as dificuldades, 
transpor os obstáculos e promover melhor 
qualidade de vida para todos.

Que neste aniversário da nossa cidade, 
Deus, em sua bondade infinita, conceda ao 
povo valadarense saúde, sabedoria e união, 
para que tenha melhores condições de saú-
de, educação, habitação, emprego, renda, se-
gurança, transporte, infraestrutura, cultura, 
lazer, turismo, cidadania, proteção ao meio 
ambiente, tudo quanto possa engrandecer 
nossa querida cidade!

Parabéns, Cidade de Valadares e Povo Va-
ladarense, por mais um aniversário!

Gov. Valadares, 30 de janeiro de 2022.

Dom Antônio Carlos Félix
Bispo Diocesano



Diocese de Gov. Valadares Folha da Boa Nova 7FEVEREIRo 2022

Os problemas dos transplantes e as suas 
várias soluções têm relevância universal. Pro-
cura-se elaborar uma disciplina comum de 
caráter geral sobre uma base de critérios uni-
formes quanto à forma de obtenção: doação vo-
luntária, consentimento presumido, manifesta-
ção compulsória ou abordagem de mercado.

A legislação anteriormente vigente (Lei 
nº 8489/92 e Decreto nº 879/93) estabele-
cia o critério da doação voluntária. Em 16 
de janeiro de 1997, foi aprovada, pelo Con-
gresso Nacional, após uma longa discussão, 
a nova lei de transplantes (Lei nº 9.434/97), 
sancionada pelo Presidente da República em 
4 de fevereiro de 1997, alterando a forma de 
obtenção para consentimento presumido, 
posteriormente alterada pela Lei nº 10.211, 
de 23 de março de 2001, que substituiu a 
doação presumida pelo consentimento in-
formado do desejo de doar. Segundo a nova 
lei, as manifestações de vontade à doação de 

tecidos, órgãos e partes do corpo humano, 
após a morte, que constavam na carteira de 
identidade civil e na carteira nacional de habi-
litação, perderam sua validade a partir do dia 
22 de dezembro de 2000.

Significa que, hoje, a retirada de órgãos 
ou tecidos de pessoas falecidas para a realiza-
ção de transplante depende da autorização da 
família. Sendo assim, é muito importante que 
uma pessoa que deseja, após sua morte, ser 
uma doadora de órgãos e tecidos comunique 
à sua família o seu desejo, para que a mesma 
autorize a doação no momento oportuno. A 
utilização de órgãos de doadores cadáveres 
tem sido a solução mais promissora para o 
problema da demanda excessiva. O proble-
ma inicial foi o estabelecimento de critérios 
para caracterizar a morte do indivíduo doa-
dor. A mudança do critério cardiorrespirató-
rio para o encefálico possibilitou um grande 
avanço nesse sentido.

Legislação sobre Transplante de Órgãos

Pe. Francisco Vidal

Estamos na Quaresma, tempo favorável 
para a conversão do coração, deixando de 
lado o individualismo, vivendo a solidarieda-
de em diálogo e como compromisso de amor.

Desde 1964, a Igreja no Brasil promove 
a Campanha da Fraternidade como um dos 
modos de viver a espiritualidade quaresmal, 
com o objetivo de despertar a solidariedade 
dos fiéis em relação a um problema social 
concreto, buscando caminhos de solução à 
luz do Evangelho. Ela é realizada durante a 
Quaresma, mas não se reduz a ela. Em 2022, 
vamos refletir sobre a educação em nosso 
país, convictos de que ela é indispensável 
para a construção de um mundo mais justo 
e fraterno. 

A realidade da educação nos interpela e 
exige profunda conversão de todos, mudança 
de mentalidade, reorientação da vida, revisão 
das atitudes e busca de um caminho que pro-
mova o desenvolvimento pessoal e integral, 
a formação para a vida fraterna e para a ci-
dadania, que nos ajude a crescer na vivência 
do amor, do cuidado e da fraternidade, que 
esteja alicerçada na justiça e na paz.

Educar é um ato eminentemente humano, 
mas também é uma ação divina. Com essa 
certeza, a CF-2022 nos convida a refletir so-
bre a indispensável relação entre fraternida-
de e educação, pois o mundo está diante de 
um grande desafio: redescobrir caminhos 
para uma reconstrução que não é parcial, 
mas global, que exige uma educação para a 
fraternidade, o diálogo, a reciprocidade.

Essa é a razão pela qual a CF-2022 nos 
convoca a refletir sobre os fundamentos do 
ato de educar, nos adverte que mais impor-
tante e urgente é a pergunta pelos motivos, 
pela abrangência e pelas metas de qualquer 
processo educativo e nos recorda que educar 
não é um ato isolado: é tarefa da própria pes-
soa, da família, da escola, da Igreja e de toda 
a sociedade, pois “é preciso uma aldeia para 
se educar uma criança” (Provérbio Africano).

À luz da Palavra de Deus, a Campanha da 
Fraternidade de 2022 quer nos ajudar a com-
preender duas lições sobre o ato de educar: o 
valor da pessoa como princípio da educação; 
e a correção não como repressão, mas como 
uma forma de orientar a pessoa no caminho 
de uma vida transformada, verdadeiramente 
convertida à luz da verdade.

CF-2022

CF-2022: Fraternidade e 
Educação - Parte 1

Capacitação de Monitores da CF-2022 na Sagrada Família
Formação

A Campanha da Fraternidade 2022 tem 
como tema “Fraternidade e Educação” e 
como lema “Fala com sabedoria, ensina com 
amor” (Pr 31, 26). Como de costume, o Mo-
vimento da Boa Nova realizou a capacitação 
para seus monitores no Centro Pastoral da 
Paróquia Sagrada Família, em duas turmas, 
nos dias 29 e 30 de janeiro, com assessoria do 
Denilson Mariano.

Educar é um ato humano, mas também é 
uma ação divina. Com essa certeza, a CF-2022 
nos convida a refletir sobre a indispensável 
relação entre fraternidade e educação, pois o 
mundo está diante de um grande desafio: re-

descobrir caminhos para uma reconstrução 
que não é parcial, mas global, que exige uma 
educação para a fraternidade, o diálogo, a re-
ciprocidade.

Por isso, ela nos convoca a refletir sobre 
os fundamentos do ato de educar, nos adver-
te que mais importante e urgente é a pergun-
ta pelos motivos, pela abrangência e pelas 
metas de qualquer processo educativo e nos 
recorda que educar não é um ato isolado: é 
tarefa da própria pessoa, da família, da escola, 
da Igreja e de toda a sociedade, pois “é pre-
ciso uma aldeia inteira para se educar uma 
criança” (Provérbio Africano).

No dia 31 de janeiro de 2022, às 06h30, 
Dom Félix presidiu Missa para a Comunida-
de da Filosofia e abençoou o novo Altar da 
Capela do Propedêutico. A Missa foi conce-
lebrada pelos formadores Pe. Lucas Aredes e 
Pe. Marcus Vinicius. 

Missa e Bênção do Altar
na Capela do Propedêutico

Bênção
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Casa da Palavra

Aniversariantes

Parabéns,
aniversariantes!

Santa Águeda - Virgem e Mártir

Formas comunitárias de contato com a Palavra de Deus
Considerando a Igreja a Casa da Pala-

vra, antes de tudo, deve-se dar atenção à 
Liturgia, que constitui o lugar privilegiado 
onde Deus nos fala no momento presente 
da nossa vida. De fato, é enorme a impor-
tância da Escritura na celebração da Litur-
gia. O valor reconhecido à Palavra pelos 
documentos eclesiais deve ser acolhido 
em escolhas celebrativas, começando por 
uma digna proclamação da Palavra. A Igre-
ja funda-se sobre a Palavra de Deus, nas-
ce e vive dela. O Povo de Deus encontrou 
sempre nela sua força e, também hoje, a 
comunidade eclesial cresce na escuta, 
na celebração e no estudo da Palavra de 
Deus.

Nos anos após o Concílio Vaticano II, para 
que a Bíblia entrasse na vida das pessoas e 
comunidades, foram propostos os ‘Círculos 
Bíblicos’, inspirados nas primeiras comuni-
dades cristãs. Esta experiência se espalhou, 
rapidamente, na vida das nossas comunida-
des e, muitas delas, mantêm acesa esta cha-
ma com subsídios apropriados. Sementes 
de comunidades eclesiais maiores, esses 
grupos têm conseguido integrar: encontro 

fraterno, constância nas reuniões, contato 
com a Palavra de Deus, ação caritativa e 
transformadora.

Na Verbum Domini, Bento XVI insiste 
na abordagem orante do texto sagrado e 
apresenta a necessidade da leitura orante 
da Palavra. Esse método cresceu em mui-
tas comunidades e não apenas transmite 
conhecimento, mas faz o discípulo orar, 
conversar com Deus, ouvir seu chamado 
e ser enviado. 

Fiéis a esta positiva experiência, é pre-
ciso que a Palavra de Deus esteja sempre 
presente nos encontros, nas celebrações 
e nas reuniões. Por isso, pedimos que se 

multipliquem e sejam dignamente prepa-
radas as celebrações da Palavra e as ho-
milias; que se organizem círculos e estu-
dos bíblicos, grupos de leitura orante da 
Palavra de Deus; que se valorize o Ofício 
Divino das Comunidades e a Liturgia das 
Horas. A Palavra de Deus seja lida e refle-
tida na Novena do Padroeiro e inspire a 
elaboração de hinos, cânticos e mantras, 
para que se mantenha nos fiéis o ardor do 
coração, a perseverança no amor e a fideli-
dade na missão.

O acesso mais articulado das comuni-
dades com a Palavra de Deus, em comu-
nhão com o Magistério da Igreja, fortale-
cerá os laços comunitários e contribuirá 
para o maior vínculo entre fé e vida, de 
forma mistagógica e como continuidade à 
iniciação cristã de inspiração catecumenal. 
Recomenda-se que o estudo da Palavra 
não seja só intelectual, mas que ilumine 
as diversas situações da vida de pessoas 
e comunidades, bem como as realidades 
sociais.

O culto da santa de Catânia 
remonta ao século V, quando o 
papa Símaco lhe dedicou uma 
igreja na via Aurélia. Parece que 
foi são Gregório Magno que in-
troduziu, um século mais tarde, 
o nome da santa no Cânon da 
missa. Mas acerca da mártir, po-
pularíssima na Itália meridional 
e particularmente na Sicília, pos-
suímos escassos documentos 
históricos autênticos. Nasceu 
em Catânia, embora também Pa-
lermo reclame essa honra. De 
qualquer modo, a santa é queri-
díssima nessas duas províncias.

Quanto à data do seu martí-
rio as fontes históricas são unâ-
nimes. Todas as outras notícias 
não são fidedignas, embora uma 
ou outra possa ter algum funda-
mento, como acontece com as 

tradições populares. Pertencia a 
uma família rica e nobre. Suas ri-
quezas aliadas à sua beleza aca-
baram por chamar a atenção do 
cônsul Quinciano que a pediu 
em casamento. Ela, porém, pro-
metera sua vida a outro esposo, 
Cristo. O cônsul recorreu a uma 
famosa feiticeira, Afrodísia, mas 
em vão. Afrodísia teve de se de-
clarar vencida pela pureza e pela 
fé de Águeda.

Quinciano não soube acei-
tar essa nova derrota. Do amor 

passou ao ódio. Começou então 
a ameaçar a menina e traduziu 
em atos essas ameaças. Entre-
gou-a às torturas e atrozes tor-
mentos que as tradições popu-
lares nos pintam com particular 
ênfase. Quinciano mandou ar-
rancar-lhe os seios, ocasião em 
que ela teria dito: “Tirano cruel, 
não se envergonha de danificar 
numa mulher aqueles seios dos 
quais, quando menino, tirou o 
sustento para a vida?”

Consumida enfim pelos car-
vões ardentes por ter resistido 
às chamas do seu pretendente, 
a santa é invocada para prote-
ger o povo contra as lavas do 
vulcão Etna. Segundo a tradi-
ção ela reteve as erupções do 
vulcão um ano logo após o seu 
martírio, em 250.
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