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No dia 11 de fevereiro o Instituto Teoló-
gico Dom Hermínio Malzone Hugo iniciou 
oficialmente suas atividades acadêmicas 
do ano de 2022, com a Aula Magna minis-
trada pelo Prof. Me. Pe. Andersom Antônio 
de Sousa, que teve como tema “A dimensão 
pastoral do Direito Canônico”.

O ato solene teve por mestre de cerimô-
nia o Diácono José Luciano Gabriel, vice-
diretor do Instituto. Compuseram a mesa 
de honra: Dom Antônio Carlos Félix, Bispo 
Diocesano; Pe. Francisco de Oliveira Vidal, 
diretor do Instituto e reitor do Seminário; e 
Pe. José Sebastião Gonçalves, diretor acadê-
mico do Curso de Teologia. A Aula Magna 
contou com a presença de padres, religio-
sas, seminaristas, candidatos ao diaconato 
permanente e leigos, além de transmissão 
pelas mídias sociais da Diocese.

Após abertura oficial do ano acadêmico 
por Dom Félix e a palavra inicial dos compo-
nentes da mesa, Pe. Andersom Antônio pro-
feriu com maestria e excelência o conteúdo 
proposto em sua Aula Magna. À luz da fun-
damental base evangélica, dos decretos do 
Concílio Vaticano II e dos pronunciamentos 
dos papas que o procederam, Pe. Andersom 

salientou que o Código de Direito Canôni-
co, para além de um conjunto de normas 
positivas, é um Código de normas com fins 
pastorais, uma vez que a atividade judiciária 
eclesial, que se configura como serviço à 
verdade na justiça, tem uma conotação pro-
fundamente pastoral, porque visa a busca 
dos bens dos fiéis e a edificação da comuni-
dade cristã. Pe. Andersom concluiu sua fala 
com a máxima presente no último cânon do 
Código de Direito Canônico, considerada 
fundamento de toda a Lei Canônica: “Salus 
animarum, suprema Lex Ecclesia” (a salva-
ção das almas é a superema lei da Igreja) 
(CIC 1752).

Após as colocações do Diretor Acadêmi-
co, Pe. José Sebastião, e sob calorosa salva de 
palmas, Diácono José Luciano passou a pala-
vra a Dom Félix que manifestou sua alegria 
em ver unidas naquela Aula Magna dois or-
ganismos criados em seu governo pastoral: o 
Tribunal Eclesiástico e o Instituto Teológico. 
Sobre todos os presentes, Dom Félix conce-
deu a bênção de Deus, pela intercessão de 
Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira do Se-
minário Diocesano, encerrando o ato solene 
de abertura do ano acadêmico de 2022.
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Sonhos versus dificuldades

Especial

Mensagem às Mulheres
Dia das Mulheres

08 de março é o Dia Internacional da 
Mulher e uma oportunidade ímpar para re-
fletir sobre a beleza do papel da mulher no 
plano divino.

A mulher foi o último ser criado por Deus; 
ela é o ápice da criação: cheia de beleza, de-
licadeza, força espiritual; foi criada para ser 
mãe e esposa, carinhosa e sensível. Foi o 
coroamento da natureza. Ela é a imagem e 
semelhança mais sensível de Deus. Sua be-
leza e charme encanta o coração do homem, 
porque foi criada para ele.

Certa vez, o Papa Paulo VI afirmou que 
“o homem tem o primado da cabeça; a mu-
lher, o primado do coração”. Portanto, não 
se pode confundir entre si o masculino e o 
feminino, pois cada qual tem seus valores. 
As qualidades masculinas e as femininas 
precisam umas das outras.

Ao criar o ser humano, Deus dá a digni-
dade pessoal de modo igual ao homem e à 
mulher. O ser humano é uma pessoa, e isto 
na mesma medida para o homem e para a 
mulher, pois ambos são criados à imagem e 
à semelhança de um Deus pessoal.

Ao criar o ser humano, homem e mulher, 
Deus dá a dignidade pessoal de uma manei-
ra igual a ambos. Tanto o homem quanto a 
mulher deve chegar a reconhecer e aceitar 
sua identidade sexual.

Por isso, convido vocês, mulheres, a se 
espelharem no belo exemplo de Maria de 
Nazaré, a Mãe de Jesus, pois ela é o modelo 
da mãe dedicada à própria família, da mu-
lher trabalhadora, da mulher consagrada a 
Deus na totalidade de sua pessoa e da mu-
lher de nosso tempo, companheira e ativa, 
livre e animadora da sociedade.

Parabéns, mulheres, pelo seu Dia! Sejam 
muito felizes! Que Deus as abençoe e proteja, 
hoje e sempre! Amém!

Dom Antônio Carlos Félix
Bispo Diocesano

O filósofo e bibliotecário romano Caio Ju-
lius Higino (67a.C. - 07d.C.), conta-nos uma 
fábula que fala do cuidado como algo ine-
rente à natureza humana.

“Certo dia, ao atravessar um rio, Cuida-
do viu um pedaço de barro. Logo teve uma 
ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e 
começou a dar-lhe forma. 

Olá! Alegria e paz!
Quais são os sonhos que você pretende 

realizar em sua vida? Melhor ainda: que 
sonhos você pretende realizar nas próxi-
mas semanas, meses, anos? Perguntando 
de outra forma: quais são suas intenções 
para com a própria vida? Quais são seus 
propósitos?
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O filósofo e bibliotecário romano Caio Ju-
lius Higino (67a.C. - 07d.C.), conta-nos uma 
fábula que fala do cuidado como algo ineren-
te à natureza humana.

“Certo dia, ao atravessar um rio, Cuida-
do viu um pedaço de barro. Logo teve uma 
ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e 
começou a dar-lhe forma. Enquanto contem-
plava o que havia feito, apareceu Júpiter. 
Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. 
O que Júpiter fez de bom grado. Quando, po-
rém, Cuidado quis dar um nome à criatura 
que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu 
que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpi-
ter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a 
Terra. Quis também ela conferir o seu nome à 
criatura, pois fora feita de barro, material do 
corpo da Terra. Originou-se então uma discus-
são generalizada. De comum acordo pediram 
a Saturno que funcionasse como árbitro. Este 
tomou a seguinte decisão que pareceu justa: 
“Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, 
de volta este espírito por ocasião da morte des-
sa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; rece-
berá, portanto, também de volta o seu corpo 
quando essa criatura morrer. Mas como você, 
Cuidado, foi quem, por primeiro moldou a 
criatura, ela ficará sob seus cuidados enquanto 
ela viver. E uma vez que entre vocês há acalo-
rada discussão acerca do nome, decido eu: esta 
criatura será chamada Homem, isto é, feita 
de húmus, que significa terra fértil”.

É preciso ficar claro que o cuidado é 
intrínseco à natureza humana; numa via de 
mão dupla: o ser humano é ser que cuida, 
mas também depende de ser cuidado. Feito 
do frágil barro da terra, o homem carrega 
consigo a efemeridade do húmus. Segundo 
a fábula de Higino ele fica sob a proteção do 
Cuidado enquanto viver, justamente porque 
é frágil, fugaz, perecível. Só viverá bem se 

for permanentemente cuidado. No livro do 
Gênesis, onde o homem também é criado a 
partir da terra, vemos como Deus cuida do 
ser humano pondo-o para viver num jardim 
abundante em espécies e rico em água (Gn 
2,4b-25) e exortando-o para que “cultive e 
guarde o jardim” (Gn 2,15). O jardim é para 
ser cultivado e fruído, não para ser devasta-
do. No mesmo livro testemunhamos ainda a 
cobrança que Deus faz a Caim sobre o para-
deiro do seu irmão: “Onde está o seu irmão, 
Abel?”. Esta responsabilidade pelo outro é 
apelo feito a cada um ao longo da história. 
Cada pessoa tem o compromisso de cuidar 
de si e do outro. Essa reciprocidade no cuida-
do garante o equilíbrio do bem-viver.

Temos acompanhado com muita dor, an-
gústia e porque não dizer também, com indig-
nação, as catástrofes ambientais, sociais e, por 
extensão, políticas, que têm assolado muitos 
dos nossos irmãos nos Estados da Bahia, São 
Paulo, Minas Gerais e nos últimos dias na re-
gião serrana do Rio de Janeiro. São milhares 
de pessoas que têm suas vidas afetadas dire-
tamente em vários aspectos pelos desmorona-
mentos das encostas, cheias dos rios, disfun-
ções/ineficiências da engenharia e arquitetu-
ra das cidades, descaso dos poderes públicos 
que pouco ou nada fazem para minimizar ou 
resolver previamente, em tempos de estia-
gem, todos os problemas que são facilmente 
identificáveis. Justifica-se, na temporada das 
chuvas, que medidas não podem ser tomadas 
por causa das próprias chuvas; mas o que ve-
mos na realidade é uma inércia e uma displi-
cência indecorosas dos organismos públicos 
diante dos problemas e sofrimentos do povo, 
especialmente do povo mais empobrecido.

É certo também que essas catástrofes são 
o começo de uma fatura que começa a chegar 
para nós por todo o “mau-trato” que temos 

dedicado ao planeta, à nossa Mãe-Terra. Esse 
“mau-trato” com nossa casa comum é fruto de 
uma mente e um coração adoecidos, intoxi-
cados pelo insaciável desejo do ter, ter e ter. 
Enganosamente pensamos que ter uma infini-
dade de objetos preencherá a busca pelo senti-
do do existir, inata a todo ser humano. Nossas 
violências e agressões à Mãe-Terra revelam o 
que de mais fundo habita nossas mentes e co-
rações: uma mente e coração gananciosos, ávi-
dos, vorazes, predadores e de-predadores. É 
preciso recuperarmos dos nossos ancestrais a 
experiência do cuidado com o outro e com o 
planeta; do cultivo que permite a fruição sem 
devastação e destruição.

Em muitas situações nos Evangelhos Je-
sus nos ensina sobre o cuidado. Fala sobre o 
cuidado de Deus com os pássaros e os lírios 
dos campos e mais ainda com o ser humano 
que vale muito mais que aqueles. Fala do ges-
to cuidadoso do samaritano com o homem 
caído à beira do caminho, do pastor que bus-
ca a ovelha que se perdeu; Ele próprio cuida 
das dores e doenças que ameaçavam a vida 
de tantas pessoas do seu tempo, apieda-se da 
dor da viúva que acompanha o funeral do seu 
filho, acolhe a mulher flagrada em adultério e 
que corre risco de ser morta, critica de forma 
mordaz aqueles que, ocupando lugares de li-
derança e poder, devoram a vida do povo etc.

Sem a dimensão do cuidado estamos ca-
minhando a passos largos em direção à nossa 
autodestruição, cavando nós mesmos a nos-
sa extinção. O cuidado deve ser hoje uma 
virtude irrenunciável. Uma atitude cotidia-
na de alcance local e planetário. A pequena 
atitude de cuidado, defesa e preservação rea-
lizada no lugar onde vivo reverbera positiva-
mente em toda a criação. A atitude de outros 
reverbera em mim. É nessa grande teia holís-
tica que podemos nos salvar.

Opinião

Cuidado: a virtude irrenunciável do nosso tempo

Por Virlene Mendes

Reuniões

CDP se reúne para o Estudo
da CF-2022 e do Sínodo

Comissão de Arte Sacra faz
a primeira Reunião do Ano

Reunião da Equipe do SAV
na Casa da Teologia

A Comissão de Arquitetura e Arte Sacra 
da Diocese de Governador Valadares 
realizou a sua primeira reunião de 2022, 
no dia 05 de fevereiro, das 10h00 às 
12h00, numa das salas de aula do Instituto 
Teológico “Dom Hermínio Malzone 
Hugo”. Na ocasião, o Pe. Rodrigo Tomaz 
ministrou uma palestra sobre Liturgia e 
Espaço Litúrgico, seguida de rica partilha 
entre os presentes.

No dia 07 de fevereiro de 2022, às 19h30, 
a Equipe do SAV (Serviço de Animação Vo-
cacional) da Diocese de Governador Vala-
dares se reuniu na Casa da Teologia, com a 
participação de agentes vocacionais leigos, 
de religiosas, dos padres formadores e do 
bispo diocesano para refletir sobre a mis-
são da pastoral vocacional no pós pande-
mia e para definir a agenda dos próximos 
meses.

O Conselho Diocesano de Pastoral (CDP) 
realizou a sua primeira reunião de 2022, no 
dia 05 de fevereiro, das 08h00 às 11h00, no 
Salão da Catedral, sob a coordenação do Pe. 
Marcos Alves. Num primeiro momento, o 
Pe. Gustavo Mendes falou sobre a CF-2022. 
A seguir, o Pe. Lucas Henrique falou sobre 
o processo de escuta do Sínodo, na etapa 
diocesana. Por fim, a Sra. Girlene falou sobre 
os cuidados que devemos ter para evitar a 
Hanseníase e onde buscar ajuda.
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Foi ordenado bispo, no dia 19 de fevereiro 
de 2022, Dom Andherson Franklin Lustoza 
de Souza, na Catedral de São Pedro, às 16h00, 
em Cachoeiro de Itapemirim (ES). Dom An-
dherson foi nomeado pelo Papa Francisco em 
22 de dezembro de 2021 como bispo auxiliar 
da Arquidiocese de Vitória-ES 

A Solene Liturgia teve como bispos orde-
nantes Dom Dario Campos, Dom Luiz Man-
cilha e Dom Luiz Fernando Lisboa.

Estiveram presentes Dom Félix, Pe. Vidal 
e Seminaristas da Diocese de Valadares. Dom 
Andherson, dentre seus ofícios na diocese de 
Cachoeiro de Itapemirim, lecionou Teologia 
Bíblica no Instituto Teológico de Valadares.

A Diocese de Governador Valadares dese-
ja a Dom Andherson um feliz e fecundo mi-
nistério episcopal e manifesta a sua gratidão 
pelo zelo e atenção ao serviço prestado no 
corpo docente do Instituto Dom Hermínio. 

Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: o Dom mais excelente - 4ª Parte

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

Ordenação Episcopal

Dom Andherson Franklin é ordenado Bispo na
Catedral de São Pedro em Cachoeiro do Itapemirim

  02, quarta
07h00: Missa de Imposição das Cinzas e de 

Abertura da CF-2022 na Catedral.
  03, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  05, sábado
14h00: Crisma na Comunidade de Felicina.
16h00: Crisma na Comunidade de Gama.
19h00: Missa na Paróquia do Naque.

  05-06, sábado e domingo
Encontro para os coordenadores paroquiais e 
de setores da Pastoral Familiar.

  06, domingo
07h00: Missa na Catedral.
08h00: Encontro Vocacional no Colégio 

Imaculada.
09h30: Missa de Posse do Pe. Dionísio como 

Pároco da Paróquia de Lourdes.
  08, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.

  09, quarta
09h00: Reunião das Dioceses da Província de 

Mariana em Caratinga.
  10, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h00: Crisma em Mathias Lobato.

  12, sábado
08h00: Manhã de Espiritualidade para o 

Apostolado da Oração no Metrópole.
  13, domingo
07h00: Missa na Catedral.

  15, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
19h00: Missa e Reunião na Paróquia de 

Lourdes.
  17, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  19, sábado
16h00: Missa na Paróquia de São José da 

Safira.
19h30: Missa na Comunidade de São José na 

Cidade Nova.
  20, domingo
07h00: Missa na Catedral.

  21, segunda
19h30: Reunião da Pascom Diocesana no 

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

  24, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  26, sábado
19h30: Crisma na Paróquia São Raimundo.

  27, domingo
07h00: Missa na Catedral.

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

  31, quinta
06h30: Missa na Catedral.

Na catequese sobre o amor humano, João 
Paulo II fala da “linguagem dos corpos” que, 
na união conjugal, significa não só o amor, 
mas também a potencial fecundação e, por-
tanto, não pode ser privado no seu pleno sig-
nificado. Como não é certo separar artificial-
mente o significado de união e procriação, o 
ato conjugal privado da sua verdade interior, 
porque privado da sua capacidade procriati-
va, deixa de ser também um ato de amor.

O filho introduz-se na dimensão da espiri-
tualidade do matrimônio que se abre à vida. 
Precisaria aqui seguir as pistas de uma refle-
xão que vai do amor trinitário ao amor conju-
gal. A família que cresce à imagem da Trin-
dade, o “nós” da família à imagem do “nós” 
trinitário, inclui o filho que surge do amor 
total e fecundo. Segundo a afirmação de 
1Jo 4,16, “Deus é amor” (ágape), a suprema 
plenitude do amor que doa e acolhe não um 
“eu” só, fechado em si mesmo, mas um “eu” 
que vive em si mesmo uma existência de 
amor interpessoal, uma eterna geração que 
surge do amor e conduz ao amor, de onde 
o intercâmbio de dom, de acolhida entre as 
primeiras duas pessoas divinas (Pai e Filho) 
alcança a sua plenitude no seu encontro com 
a terceira pessoa divina (Espírito). O víncu-
lo sobrenatural entre os esposos é revestido 
deste valor trinitário. A graça sacramental 

representa o dom divino desdobrado no co-
ração dos esposos como semelhança dinâ-
mica que estrutura em profundidade a vida 
dos esposos e os faz sinais e participação na 
comunhão tri-pessoal de Deus.

É preciso lembrar que o filho ou os filhos, 
o “bem da prole”, são a razão de ser do matri-
mônio. Assim, o sentido do matrimônio e o 
amor de dois encontram sua mais profunda 
expressão, sua mais íntima e preciosa rea-
lização, no ato conjugal em si mesmo, feita 
abstração da ordenação ao filho. A realiza-
ção da unidade conjugal já justifica a institui-
ção matrimonial.

O Concílio lança uma forte luz para mos-
trar o sentido pleno do matrimônio e contras-
ta estas e outras posições similares: “O ma-
trimônio e o amor conjugal estão ordenados, 
pela sua própria natureza, à procriação e à 
educação dos filhos. Deste modo, os filhos 
são um dom preciosíssimo e contribuem 
muito ao bem do próprio casal. Em consequ-
ência, a autêntica prática do amor conjugal 
e toda estrutura da vida familiar, que nasce 
sem deixar de lado os demais fins do matri-
mônio, tendem a capacitar os esposos a coo-
perar valorosamente com o amor do Criador 
e Salvador, que através deles aumenta e en-
riquece a sua família” (GS 50).
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O objetivo geral a ser perseguido é aces-
sível e fácil de ser compreendido. A CF-2022 
pretende “promover diálogos a partir da rea-
lidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, 
propondo caminhos em favor do humanismo 
integral”. Cada pessoa de boa vontade e com 
boa vontade consegue tomar parte, em algu-
ma medida, na construção do objetivo propos-
to, afinal, o ponto de partida é o diálogo!

O texto-base começa fazendo uma belís-
sima reflexão sobre a escuta. Aponta para a 
importância de uma pedagogia da escuta e 
alerta: “Escutar é mais que ouvir... A escuta 
permite encontrar o gesto e a palavra oportu-
na que nos desinstala da sempre e mais tran-
quila condição de expectador” (nº 26). Moti-
vada pelos direcionamentos do Papa Francis-
co que insiste na beleza da escuta, a CNBB 
abre os ouvidos para escutar os conteúdos e 
narrativas de nosso tempo, incluindo aí “as 
alegrias e esperanças, as tristezas e as angús-
tias” (Gaudiun et Spes) que tocam o universo 
da educação formal e informal.

O recorte metodológico feito para análise 
– ou para a escuta da realidade – é a pande-
mia de Covid-19, isto é, o texto-base conside-
ra a pandemia como elemento histórico de 
referência para pensar os fragilidades e pos-
sibilidades da educação, especialmente por 
ser uma crise com potencial para revelar “o 
que já existia na sociedade de maneira explí-
cita ou de forma latente” (nº 35), permitindo, 
“por um lado, verificarmos imensos avanços 
tecnológicos, por outro, percebermos a am-
pliação da pobreza e da desigualdade social 
com o surgimento de muitas e novas formas 
de miséria e exclusão” (nº 35).

De acordo com o texto, os aprendizados 
da pandemia não acontecerão de forma au-
tomática, não cairão do céu, ao contrário, 
exigirão esforços individuais e coletivos; em 
outras palavras, somos admoestados a im-
plementar esforços para desenvolver uma 
educação capaz de reverter a tendência de 
esvaziamento do coletivo, especialmente es-
timulando a elaboração de projetos de vida 
capazes de criar conexão entre os anseios 
individuais e coletivos. A educação, formal e 
informal, deve fugir da falsa tentação de solu-
ção exclusivamente individualista dos proble-
mas humanos.

Para enfrentar os desafios criados ou re-
alçados pela Covid-19 a Campanha da Fra-
ternidade nos apresenta algumas dicas que 
podem ser aprofundas na leitura do texto e na 
exploração dos diversos subsídios ofertados 
para os trabalhos comunitários, mas pode-
mos destacar algumas, tais como:
1. Estimular a cultura do encontro como es-

tratégia para repensar a educação e supe-
rar os preconceitos, bem como contribuir 
com a construção de uma nova realidade.

2. Abrir-se para escutar os diversos sujeitos 
do processo educacional, inclusive os alu-
nos, ainda que crianças, adolescentes e 
jovens. Uma educação que acontece no 
diálogo e que educa para o diálogo. 

3. Resgatar, aprofundar e fazer ecoar a pers-
pectiva humanista da educação de tal 
modo que a educação não eduque apenas 
para a técnica, mas para o desenvolvimen-
to integral do ser humano.

4. Valorizar a instituição escolar e os pro-
fissionais da educação, em especial os 
professores e professoras; mesmo que o 
projeto educacional brasileiro seja incon-
cluso, são indispensáveis para a constru-
ção de uma educação humanitária, foca-
da na integralidade do ser humano e na 
solidariedade universal. 

5. Recolocar a família como protagonista da 
educação, como instituição que exerce o 
direito/dever de educar e de participar 
dos debates sobre os modelos educacio-
nais da educação formal e informal. 

6. Debater e aplicar os princípios do Pac-
to Educativo Global proposto pelo Papa 
Francisco a fim de criarmos uma educa-
ção libertadora.

As sementes estão lançadas. Algumas cai-
rão em terra boa e produzirão frutos de con-
versão e transformação individual e social. 
O coração de cada um de nós é a terra. No 
coração e na vida as sementes da Campa-
nha poderão produzir frutos ou poderão ser 
sufocadas e morrer. A qualidade da terra 
depende diretamente da escolha que fa-
zemos. Acolher, ouvir, meditar, participar, 
propor com caridade alguma melhora, rezar 
pelo bom êxito da Campanha são formas 
eficazes de oferecer uma terra boa para o 
crescimento da semente. Este é o convite: 
pratique fraternidade e educação!

 

Sonhos versus dificuldades

Filosofando

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

CF-2022

Quaresma e Campanha da Fraternidade 2022 - Parte 2

José Luciano Gabriel
Diác. Permanente da Diocese de Valadares

Olá! Alegria e paz!
Quais são os sonhos que você pretende 

realizar em sua vida? Melhor ainda: que so-
nhos você pretende realizar nas próximas 
semanas, meses, anos? Perguntando de ou-
tra forma: quais são suas intenções para com 
a própria vida? Quais são seus propósitos? 

Os sonhos são importantes, porque for-
talecem o sentido da existência e criam um 
direcionamento para as ações. Em geral, 
quem sonha (e tem clareza dos caminhos a 
serem percorridos para realizar os sonhos!) 
otimiza melhor o tempo; tem mais propósito 
nas escolhas do cotidiano e apresenta maior 
disposição para o enfrentamento das adver-
sidades.

Por outro lado, é claro que as dificulda-
des são reais e muitas vezes desafiam nos-
sa condição de luta; muitas vezes somos 
surpreendidos por problemas que colocam 
nossos sonhos contra a parede. Nestes mo-
mentos é importante refletir com cautela 

para não tomar decisão equivocada. Seguem 
três dicas para pensar!

A primeira dica é identificar o real impac-
to causado pela dificuldade no sonho. Há si-
tuações que impactam de forma estrutural o 
sonho e, nestes casos, é sinal de inteligência 
emocional e intelectual repensar o sonho 
ou até mesmo substituí-lo por outro. Um 
exemplo, com o perdão da tragicidade: uma 
pessoa sonhava fazer uma viagem com um 
amigo, mas este faleceu antes de realizarem 
a viagem. Ora, é claro que não adianta conti-
nuar sonhando com isso!

A segunda dica é reconhecer que, na 
maior parte das vezes, as dificuldades não 
são capazes de inviabilizar o sonho, ainda 
que gerem importantes avarias ou até mes-
mo a exigência de reorganizá-lo. A necessi-
dade de adiar a realização de alguma coisa; 
de incluir alguém que não estava previsto 
numa programação ou de excluir alguém 
que estava previsto; de fazer parcialmente 

algo que estava planejado para ser feito de 
forma mais ampla, enfim, problemas desta 
natureza não inviabilizam totalmente a pos-
sibilidade de sonhar e realizar o sonho. Às 
vezes não dá para fazer o perfeito, mas dá 
para fazer o possível.

A terceira dica é cuidar para não se con-
vencer, sem motivos reais, da necessidade 
de diminuir ou abandonar o sonho por causa 
de um problema ou dificuldade. Na verdade, 
ter um sonho robusto e lutar com todas as 
forças e recursos para alcançá-lo, é estraté-
gia potente para superação de grandes difi-
culdades. Muitas vezes o poder destrutivo 
de um problema é bem menor que parece, 
mas leva muitas pessoas a se sucumbirem e 
a desistirem dos sonhos e até da vida. 

Se não for possível realizar algum sonho, 
sonhe outro; se não for possível realizar ple-
namente, realize parcialmente; se a dificul-
dade for superável, supere-a com a força de 
seu sonho.

Fraternidade e Educação - Fala com sabedoria, ensina com amor. (cf. Pr 31, 25)
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Comunidade Ágape Diaconato Permanente

No dia 05 de fevereiro de 2022, das 08h00 
às 11h40, aconteceu o primeiro dia de aula 
presencial na Escola Diaconal “Dom Werner 
Siebenbrock” da Diocese de Governador 
Valadares para os candidatos ao diaconato 
permanente, com a participação de 18 alu-
nos dos 26 que continuam o processo de 
preparação para o ministério diaconal. Além 
das aulas, Dom Félix falou sobre o sentido 
do Rito de Admissão entre os Candidatos às 
Ordens Sacras e o Pe. Lucas Henrique expli-
cou como funcionará o Estágio Pastoral dos 
candidatos nas paróquias.

No dia 13 de fevereiro de 2022, às 09h30, 
na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senho-
ra de Lourdes, em Governador Valadares, 
Dom Félix presidiu a Missa de Admissão 
entre os Candidatos às Ordens Sacras para 
os candidatos ao diaconato permanente, que 
se preparam para o exercício do ministério 
diaconal na Escola Diaconal “Dom Werner 
Siebenbrock”. Concelebraram a Missa 08 pa-
dres, com a participação de diáconos, semi-
naristas, fiéis daquela Paróquia, familiares e 
amigos dos candidatos.

Posses

No dia 12 de fevereiro de 2022, às 10h30, 
na Casa do Propedêutico, no Conjunto SIR, 
em Governador Valadares, Dom Félix presi-
diu a Missa de Posse do Pe. Euler Rodrigues 
como Formador da Comunidade da Filoso-
fia, Etapa do Discipulado. Concelebraram a 
Missa Pe. Vidal e Pe. Aredes, com a parti-
cipação dos seminaristas. Antes da Bênção 
Final, realizou-se o Rito de Envio dos semina-
ristas Leando e Samuel para a Filosofia.

A Comunidade Missionária Ágape, coorde-
nada por Vinicius Magno, comemorou os seus 
oito anos de fundação com uma Missa cele-
brada por Dom Félix na Paróquia Imaculada 
Conceição, no Jardim Ipê, em Valadares. Após 
a Homilia, o Bispo presidiu o Rito de Profissão 
de Compromissos e a Bênção de Envio de três 
jovens para a Comunidade de Vida: Franciele, 
Kenia e Vanessa. Participaram da Missa os 
familiares e amigos dos  missionários, fiéis 
daquela paróquia, os seminaristas Romério e 
Serafim e o diácono Miro.

Missa de Compromisso e
Envio na Comunidade Ágape

Início do Ano Letivo na
Escola Diaconal de Valadares

Missa de Admissão entre os 
Candidatos às Ordens Sacras

Missa de Posse do Pe. Euler
como Formador da Filosofia

Missa de Posse do Pe. Marcus 
como Pároco da Ilha

Missa de Posse do Pe. Bruno
como Pároco de Ituêta

No dia 16 de fevereiro de 2022, às 
19h30, na Igreja Matriz da Ilha dos Araú-
jos, em Governador Valadares, Dom Félix 
presidiu a Missa de Posse do Pe. Marcus 
Vinicius Ferreira Vespasiano como Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. A 
Missa foi concelebrada por vários padres e 
teve a participação de diáconos, religiosas, 
religiosos, seminaristas, fiéis e familiares 
do novo pároco.

No dia 20 de fevereiro de 2022, às 10h15, 
na Igreja Matriz de Ituêta, Dom Antônio 
Carlos Félix presidiu a Missa de Posse do 
Pe. Bruno Andrade de Souza como Pároco 
da Paróquia São João Batista. A Missa foi 
concelebrada por 14 padres e teve a partici-
pação de seminaristas, fiéis das comunida-
des da paróquia e de familiares e amigos do 
novo pároco.
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Quaresma: Tempo de Conversão
O tempo quaresmal inicia-se na Quarta-

feira de Cinzas que, neste ano, cai no dia 2 
de março. Os cristãos vão à igreja, para par-
ticipar da Missa e receber cinzas na testa em 
forma de cruz, para lembrar-lhes que vieram 
do pó e para o pó retornarão. Dia de jejum e 
abstinência de carne. Dia de oração e reco-
lhimento. A Quaresma nos remete aos qua-
renta dias em que Jesus esteve no deserto 
orando, jejuando e sendo tentado pelo de-
mônio. Tempo de reflexão, arrependimento 
e conversão, especialmente para relembrar 
que estamos aqui de passagem, pois a celes-
te morada eterna é nosso destino. 

Somos convidados a viver o tempo qua-
resmal com sobriedade, coragem e fé, bem 
como a refletir sobre o tema da Campanha 
da Fraternidade 2022 – Fraternidade e Edu-
cação – e sobre o lema: “Fala com sabedoria, 
ensina com amor” (Pr 31, 26). Cada edição 
da Campanha da Fraternidade é um convite 
para que mantenhamos uma forte conexão 
com o Senhor, por meio da oração. Neste 

ano, somos chamados a ser misericordio-
sos, solidários e fraternos, a fim de que 
promovamos diálogos e ações à luz da fé 
cristã, a partir da realidade atual da educa-
ção no nosso país. E muitos são os desafios, 
acrescidos pela pandemia do coronavírus e 
intercorrências de queda de sinal de trans-
missão durante as aulas remotas. É neces-
sário que a educação preserve a dignidade 
humana, cuide e proteja o meio ambiente, 
através de políticas públicas que possibili-
tem qualidade no ensino. É até possível que 
serviços pastorais sejam estimulados a che-
gar a todas as escolas e universidades, pois 
muitas já têm grupos de louvor e oração, 
durante o intervalo da turma.

Mas, em 19 de março, fazemos uma 
pausa quaresmal, para celebrarmos a So-
lenidade de São José e enaltecer o Patro-
no Universal da Igreja. O esposo de Ma-
ria Santíssima é exemplo de humildade 
e, quanto mais humildes formos, melhor 
viveremos a Quaresma, em tudo o que 

ela requer: oração, abstinência, caridade, 
jejum, conversão e mudança de vida. Esse 
caminho nos preparará, para celebrar a Pás-
coa do Senhor, no dia 17 de abril, com ale-
gria, transformados pelo abandono de tudo 
o que fazíamos e desagradava a Deus. Nova 
pausa restauradora é o dia 25 de março, 
Solenidade da Anunciação do Senhor, nove 
meses antes do Natal, quando recordamos 
o sim generoso e sem reservas de Maria 
ao anjo Gabriel, deixando-se conceber pela 
ação do Espírito Santo. É bom parar e fazer 
pausas, para descansar, mas não deveríamos 
parar por desistir. Perseveremos caminhan-
do confiantes, buscando a conversão, como 
buscamos água quando estamos com sede. 
Quaresma é um tempo fecundo, que nos for-
talece, pois quanto mais tempo dedicarmos 
ao Senhor e à nossa mudança de vida, mais 
firmes estaremos, para atravessar os deser-
tos da vida, com coragem, dignidade, resili-
ência, humildade, determinação e fé.

AniversárioNotícias das Paróquias

No dia 1º de fevereiro de 2022, às 06h30, 
na Catedral de Santo Antônio, Dom Antô-
nio Carlos Félix, Bispo Diocesano, presidiu 
a Missa em comemoração aos 66 anos de 
criação da Diocese de Governador Valada-
res. A Missa foi concelebrada por vários 
padres, com participação de religiosas, reli-
giosos, seminaristas e dezenas fiéis.

Missa pelos 66 anos de Criação 
da Diocese de Valadares

Pastoral Povo de Rua

Pastoral do Povo de Rua se reúne de forma remota

No dia 06 de fevereiro de 2022, domingo, 
às 10h00, na Igreja Matriz de Capitão Andra-
de, Dom Félix presidiu a Missa e ministrou o 
Sacramento da Crisma a 30 jovens da Paró-
quia São Sebastião. A Missa foi concelebrada 
pelo pároco, Pe. Paulo Almeida, com a parti-
cipação de catequistas, padrinhos, madrinhas 
e familiares dos que foram crismados.

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia de Capitão Andrade

Formação de Catequistas
em Resplendor

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima de 
Resplendor realizou, juntamente com a Equi-
pe Diocesana de Catequese, a formação para 
os catequistas das comunidades e da Matriz, 
no domingo, dia 13 de fevereiro de 2022. A 
formação se deu com base nos documentos 
da Igreja e no Perfil do Catequista. Deus 
abençoe o nosso ano catequético! 

Georgiane de Souza Silva

No dia 02 de fevereiro de 2022, a Pastoral do Povo em Situação de Rua se reuniu de forma 
virtual tendo como objetivo apresentar as demandas e propostas a serem desenvolvidas ao 
longo do primeiro semestre deste ano. Dentre as propostas, fi cou acordado que, no desejo de 
vivenciar a proposta do Papa Francisco sobre a sinodalidade e em comunhão com a Diocese 
de Valadares, a pastoral anseia em ir dialogar com as pessoas em situação de rua, por meio de 
uma escuta atenta como exorta o Papa Francisco: “Na ação pastoral, a obra mais importante 
é o ‘apostolado do ouvido’.
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Nos transplantes de órgãos, não se pode 
perder de vista que está em jogo um ser 
humano e não um objeto. Quando se fala 
de transplantes, fala-se, sempre, do corpo 
humano e da relação entre o corpo e o psi-
cológico. O corpo de que se fala é, sempre, 
o corpo pessoal. Assim, os transplantes 
refletem questões éticas relativas à expe-
rimentação no corpo humano, às decisões 
políticas relacionadas com a saúde e, em 
sentido mais amplo, questionam os limites 
do conceito da dignidade humana.

Os princípios fundamentais da bioética 
dos transplantes devem derivar das áreas 
técnicas, antropológicas e profissionais en-
volvidas na transplantologia: a dignidade 
e o valor da vida humana, a pessoa do pa-
ciente, a deontologia da equipe médica, a 
sociedade com a sua cultura, a experimen-
tação, a terapêutica, os custos, a legislação 
vigente.

Podemos sintetizar os princípios funda-
mentais na bioética dos transplantes em: 
princípio de defesa da vida física e respeito 
pela vida do doador e do receptor; princí-
pio da solidariedade e da abertura ao dom; 
princípio da totalidade.

O princípio de defesa da vida física e de 
respeito pela vida do doador e do receptor 
como valor indisponível relaciona a perten-
ça do corpo à identidade pessoal e, como 
tal, o corpo é merecedor da dignidade ine-
rente à pessoa humana. Desta forma, qual-
quer intervenção na integridade corporal 
é, também, uma intervenção na integri-
dade pessoal. A vida física do ser humano 
constitui o valor fundamental da pessoa. O 
princípio de defesa da vida física comporta 
a afirmação do preceito moral da inviolabi-
lidade da vida humana. Em outras palavras: 
o ser humano é sempre, fim, nunca pode 
ser meio. Portanto, na relação entre doador 
e receptor, ambos devem ser considerados 
fim em si mesmos e nunca meios um para 
o outro.

A aplicação desse princípio aos trans-
plantes de órgãos tem por consequência a 
ilegitimidade da supressão direta e delibe-
rada da vida de quem quer que seja, para 
favorecer a vida de outros ou para melhorar 
as condições sociais de outros, porque a 
pessoa é o valor supremo não instrumen-
talizado, não é objeto da sociedade, utilizá-
vel como material para melhor organização 
social (Evangelium vitae). Ocorre respeitar 
a vida como um bem “indisponível”, que, 
em sentido absoluto, pertence somente a 
Deus. A encíclica Veritatis splendor ensina 
que o corpo humano não é um objeto sem 

sentido, mas tem seu valor e não pode ser 
instrumentalizado: É à luz da dignidade da 
pessoa humana - que se afirma por si pró-
pria – que a razão depreende o valor moral 
específico de alguns bens aos quais a pes-
soa está naturalmente inclinada. E tendo 
em vista que a pessoa humana não é redutí-
vel a uma liberdade que se autoprojeta, mas 
comporta uma estrutura espiritual e corpó-
rea determinada, a exigência moral originá-
ria de amar e respeitar a pessoa como um 
fim e nunca como um simples meio implica 
também, intrinsecamente, o respeito de al-
guns bens fundamentais, sem os quais se 
cai no relativismo e no arbitrário (n. 48).

O princípio da solidariedade e da abertu-
ra ao dom defende que, sendo o ser humano 
um ser eminentemente social e portador da 
possibilidade de fazer um conjunto de sacri-
fícios em função do bem da comunidade, en-
tre esses sacrifícios devem incluir-se a doa-
ção de órgãos, desde que não comprometam 
a integridade vital. A reflexão moral, porém, 
tem colocado em evidência que é um gesto 
lícito e virtuoso expor-se em riscos também 
mortais para o bem do próximo.

O princípio da totalidade defende que, 
sendo o corpo um todo, cada parte do 
mesmo deve ser avaliada de acordo com 
o todo. Esse princípio se fundamenta no 
fato de que a corporeidade humana é um 
todo unitário, resultante de partes distin-
tas, entre elas orgânica e hierarquicamente 
unificadas (o conjunto dos componentes 
físicos, psíquicos, espirituais e morais), da 
existência única e pessoal. Na visão antro-
pológica, segundo o CIC, o ser humano é 
uma unidade de corpo e alma. A pessoa 
humana, criada à imagem de Deus, é um 
ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. 
O relato bíblico exprime esta realidade com 
uma linguagem simbólica, ao afirmar que 
“o Senhor Deus modelou o homem com a 
argila do solo, insuflou em suas narinas um 
sopro de vida e o homem se tornou um ser 
vivente” (Gn 2,7). Portanto, o ser humano, 
em sua totalidade, é querido por Deus.

Legislação sobre Transplante de Órgãos

Pe. Francisco Vidal

CF-2022

CF-2022: Fraternidade e 
Educação - Parte 2

Educação é conduzir e acompanhar a pes-
soa para sair do não saber para o saber, rumo 
à consciência de si e do mundo em que vive. 
É tornar a pessoa consciente, para que se tor-
ne sempre mais sujeito de seus sentimentos, 
pensamentos e ações.

Nesse sentido, o ato de escutar é funda-
mental. Escutar é mais que ouvir. Escutar 
está na linha da comunicação; ouvir está na 
linha da informação. Escutar supõe proximi-
dade, sem a qual não há verdadeiro encontro.

A realidade também nos fala através dos 
acontecimentos, das tendências, tensões 
sociais, ações solidárias, enfim, através de 
seus avanços e recuos. Escutar a realidade é 
perceber os sinais dos tempos. É uma escu-
ta integral, com o ouvido e com o coração, a 
exemplo de Jesus, para perceber a vontade de 
Deus e os caminhos que podemos escolher. 
Porém, para escutar o “todo” é necessário 
não se perder diante de “tudo”; hoje, o exces-
so de informações, de notícias verdadeiras e 
falsas, é um grande desafio.

Durante a pandemia, vivemos uma crise 
particular de informações contraditórias so-
bre o que está acontecendo e sobre o que 
funciona e não funciona no enfrentamento do 
vírus. Isso nos leva a perceber que ampliar o 
volume e a circulação de informações é uma 
condição, mas não uma garantia da constru-
ção de uma sociedade com mais conhecimen-
to, pois ‘mais conhecimento’ não significa 
‘mais sabedoria’. O tipo de envolvimento com 
a informação e o tratamento que dispomos ao 
que nos foi informado é que pode garantir a 
construção de um novo conhecimento e uma 
postura de sabedoria diante da vida.

A formação humana integral nos conduz 
a refletir sobre as diversas formas de educar 
e construir as comunidades humanas, as so-
ciedades e as civilizações, tecidas universal-
mente pelas relações pessoais e coletivas. 
Por isso, ela faz parte do reconhecimento 
mútuo entre as realidades sociais, culturais, 
econômicas, nas quais cada pessoa é levada 
a ampliar suas competências críticas em rela-
ção às suas próprias condições reais.

O ato educativo pressupõe ações amplas 
e complexas que exigem um reconhecimen-
to do lugar que a pessoa ocupa na sociedade 
em que está inserida, tornando-se um agen-
te que contribua com o desenvolvimento de 
uma cultura do acolhimento. Cada contexto 
educativo possui sua particularidade, seus 
desafios e sua contribuição potencial para a 
construção de uma sociedade fraterna.

   A pessoa humana, criada à imagem 
de Deus, é um ser ao mesmo tempo 
corporal e espiritual. O relato bíblico 
exprime esta realidade com uma lin-
guagem simbólica, ao afirmar que “o 
Senhor Deus modelou o homem com a 
argila do solo, insuflou em suas narinas 
um sopro de vida e o homem se tornou 
um ser vivente” (Gn 2,7). Portanto, o 
ser humano, em sua totalidade, é que-
rido por Deus.
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Casa da Palavra

Aniversariantes

Parabéns,
aniversariantes!

São Cirilo e São Metódio - Monge e Bispo 

A Parábola do Semeador: Contexto (mt 13, 1-9)

20º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”

Os dois irmãos Miguel e 
Constantino escolheram como 
religiosos os nomes de Ciri-
lo e Metódio. Desenvolveram 
suas atividades missionárias 
na Europa central e são justa-
mente chamados apóstolos dos 
eslavos. Seu merecimento no 
apostolado é também a adapta-
ção aos povos evangelizados. 
O papa os aprovou, mas houve 
muitos debates e polêmicas en-
tre os gregos e os latinos.

São Cirilo criou um novo alfa-
beto eslavo e traduziu a Bíblia, o 
missal e rituais. Além da evange-
lização eles têm valor cultural in-
contestável. Esses grandes bene-
fícios que os dois irmãos fizeram 
aos eslavos são retribuídos com 
enorme popularidade. Durante a 
vida eles tiveram de sofrer muito 
por causa das inovações.

Ambos nasceram em Tessa-
lônica, filhos de um empregado 
do imperador. Constantino, o 
mais novo (827), completou os 
estudos em Constantinopla, sob 
Fócio. Foi ordenado sacerdote 
e iniciou a carreira de mestre. 
Miguel, no começo seguiu a 
carreira política. Quando foi 
nomeado governador de uma 
província desistiu para se fazer 
monge com o nome de Metó-
dio. Acusados de cisma e de 
heresia tiveram de vir a Roma, 

onde o papa Adriano II os aco-
lheu muito bem, concedendo-
lhes o privilégio de celebrar em 
língua eslava diante dele e de 
grande comunidade cristã. Era 
uma aprovação solene do méto-
do dos santos.

Cirilo morreu em Roma em 
14 de fevereiro de 869 e foi se-
pultado na igreja de são Cle-
mente, perto do Coliseu. Ele 
trouxera as relíquias de são 
Clemente a Roma. Metódio foi 
nomeado arcebispo da Panônia, 
com sede em Sírmio, voltou 
para os seus eslavos. Lutou com 
várias dificuldades até a morte. 
Voltaram a atacá-lo por causa do 
uso da língua eslava nos ritos 
religiosos. Por fim usavam o es-
lavo, o grego e o latim. Morreu 
em seis de abril de 885.

Diác. Ilson Gomes    07/03
Pe. Ernandes Camargo    08/03
Diác. Gerson Martins    08/03
Pe. Itamar da Silva     09/03
Pe. Elton dos Reis    18/03
Pe. Vandir Alves    26/03
Diác. José Costa  28/03

Pe. Plácido Atílio       03/03
Frei Robério Antunes  14/03
Pe. Vicente Salviano     18/03
Pe. Pedro Paulo       29/03

A “Parábola do Semeador” acentua mui-
to mais a semente do que o semeador. Je-
sus mesmo dispõe, enfaticamente, que a 
semente é a Palavra. 

Antes de lançar o olhar ao texto escri-
to, muito ajuda observar o leitor de Ma-
teus. Ele sabe que quem está falando em 
parábolas é aquele que, por ocasião do seu 
batismo, os céus foram abertos. Ou seja, 
com ele Deus abre suas portas à humani-
dade. Nele está o Espírito de Deus, isto é, 
suas palavras, ações e gestos sustentam-se 
na força do alto. É uma realidade absolu-
tamente nova, jamais imaginada: o “Filho 
muito amado” do Altíssimo, portador das 
afeições, está a participar dos passos da hu-
manidade pecadora. E justamente ele, eis 
que o vemos falar em parábolas. E o assun-
to da primeira delas é a Palavra de Deus. 

Apesar deste quadro inicial de encan-
tamento, o leitor do evangelho, talvez per-
plexo, tem ante os olhos as dúvidas de pes-
soas retas como João Batista, ou da parte 
dos discípulos dele. Mas há preocupações 

maiores. Trata-se da hostilidade das auto-
ridades religiosas. Já acontecera um sério 
confronto na cura do paralítico: a multidão 
glorificou a Deus; os escribas, por sua vez, 
reagiram com murmúrios. Também os fari-
seus mostraram seu desgosto; e por várias 
vezes. Por ter Jesus se assentado com pu-
blicanos e pecadores; porque não respei-
tava o sábado. Até atribuíram à força dos 
demônios todo o bem que Jesus fazia. A 
tensão crescera a ponto de decidirem sobre 
os meios de matá-lo.

Portanto, num mesmo quadro, há des-
lumbramentos e contraposições. E o evan-
gelista coloca em face do leitor, de qualquer 
época, os descaminhos e os caminhos da 
Palavra. Ela não encontra um acolhimen-
to homogêneo e triunfal. Assim como a 
semente na terra, a Palavra é lançada no 
mundo como ele é. Por isso ela suscita en-
contros e desencontros. Se, por um lado, 
há dificuldades na semeadura, por outro, 
está assegurada a alegria surpreendente 
do fruto produzido. O leitor do evangelho 
percebe que para Jesus, também para seus 
discípulos, a situação é de ambiguidades e 
crises. Mas ele se expressa com confiança 
na força da Palavra. Não busca outro “mé-
todo”, outro caminho, senão o do anúncio 
decidido da Palavra; não se curva ante as 
resistências. Tampouco se deixa fascinar 
ante a projeção dos milagres. Decisivo, fun-
damental, irrenunciável, é lançar a semen-
te, a Palavra. (Fonte: CNBB)


