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Filosofando Desafios Éticos

Missa de Cinzas e de Abertura da CF-2022 na Catedral

Posse do Pe. Dionísio como Pároco de Lourdes

“Sede perfeitos como vosso Pai celeste é 
perfeito”

A irracionalidade da guerra A ética dos transplantes de órgãos - Parte 1

Especial

Ação Missionária na 
Paróquia Cristo Redentor

Missão

Nos dias 19 e 20 de março de 2022, na 
Paróquia Cristo Redentor, em Governador 
Valadares, ocorreu uma Ação Missionária 
Vocacional dos Seminaristas da Teologia. 
Reza do terço, reunião com a equipe voca-
cional, formação com os coroinhas, visita 
aos doentes, adoração ao Santíssimo, Mis-
sas, entre outros momentos singulares, 
marcaram tanto as pessoas que participa-
ram quanto os seminaristas que dinamiza-
ram tais momentos.

Assim sendo, o Seminário Nossa Senho-
ra Auxiliadora agradece o empenho e de-
dicação de todos os membros da Paróquia 
Cristo Redentor, em especial, ao pároco 
Pe. Assis e o vigário Pe. Paulinho por todo 
auxilio, testemunho de vida e acolhida fra-
terna. Que o Cristo Redentor continue sus-
citando novas vocações e que os chamados 
não caiam na “surdez espiritual” de não es-
tarem atentos ao seu convite!

No dia 02 de março de 2022, às 07h00, 
na Catedral de Governador Valadares, 
Dom Félix presidiu a Missa de Imposição 
das Cinzas e de Abertura da Campanha da 
Fraternidade de 2022, cujo tema é “Frater-
nidade e Educação” e cujo lema é “Fala com 
sabedoria, ensina com amor” (Pr 31, 26).

A Missa foi concelebrada por Pe. Fran-
cisco Vidal e teve a participação dos diá-
conos João Bosco, José Pimenta e Wagner 

Souza, de religiosos, de religiosas, dos se-
minaristas diocesanos e de uma multidão 
de fiéis.

Após a Homilia, foi realizado o rito litúr-
gico de imposição das cinzas sobre a cabeça 
dos fiéis como sinal de que somos pó e ao 
pó vamos voltar; por isso, precisamos nos 
converter e crer no Evangelho. A Quares-
ma é um tempo especial de revisão de vida 
e de conversão, à luz da Palavra de Deus.

No dia 06 de março de 2022, às 09h30, na 
Igreja Matriz de Lourdes, em Governador 
Valadares, Dom Félix presidiu a Missa de 
Posse do Pe. Dionísio Sebold como Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. 
Concelebraram a Missa os padres espiri-
tanos: Pe. Leonardo, Superior Provincial, 
Pe. Adalberto e Pe. Carlinhos, com a par-
ticipação do Diác. Juscelino, de religiosas, 
seminaristas e de bom número de fiéis das 
comunidades da paróquia. Por Lucas Santiago

Somos preciosos aos olhos de Deus, por 
esta razão fomos postos como coroamento 
da obra criadora divina, conforme o relato 
bíblico da criação. O Salmo 8, na esteira do 
louvor ao poderio do nome de Deus reco-
nhece a grandeza e a especificidade do ser 
humano no plano criacional e salvífico de 
Deus. 

Olá! Desejo-lhe a paz!
A guerra é irracional, embora, com frequ-

ência, seja defendida com argumentos aparen-
temente racionais; a guerra é o uso da força 
como argumento porque o argumento perdeu 
a força; é a assinatura de incompetência ou da 
indisposição para o diálogo e demonstração 
clara de que interesses desumanizantes.

Os princípios gerais da bioética dos trans-
plantes de órgãos são: O princípio de defesa 
da vida física e o respeito pela vida do doador 
e do receptor; O princípio da solidariedade e da 
abertura ao dom; O princípio da totalidade.

Dentro desses três princípios gerais, insere-
se um conjunto de princípios específicos, que se 
prendem com a medicina das transplantações. 
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“Sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito”

Por Rivelino Santiago

Espiritualidade Assembleia Formação

Manhã de Espiritualidade para 
o Apostolado da Oração

1ª Ultreya do Movimento
de Cursilhos em 2022

Reunião com as Forças Vivas 
da Paróquia de Lourdes

Na manhã do dia 12 de março de 2022, sá-
bado, integrantes do Apostolado da Oração es-
tiveram reunidas para uma vivência espiritual 
nesse tempo da Quaresma. Tivemos a graça 
de acolher mais de oitenta zeladoras dos vá-
rios centros apostólicos da nossa Diocese. O 
encontro aconteceu no Centro Metrópole da 
Paróquia de Lourdes. Dom Félix marcou pre-
sença e deixou uma palavra de ânimo e com-
promisso.

No dia 13 de março de 2022, o Movimento 
de Cursilhos de Valadares realizou a 1ª Ultreya 
do ano de forma presencial. Uma manhã intei-
ra no Centrel, com formação que foi encerrada 
com a Missa, presidida por Dom Félix, e conce-
lebrada por Pe. Marcus Vinícius.

Foi um momento abençoado retornando à 
missão: Evangelizar Ambientes levando Cris-
to ao mundo! Lembrando que não há missão 
sem oração! Decolores! Viva a vida!

No dia 15 de março de 2022, às 19h00, 
na Igreja Matriz de Lourdes, Dom Félix reu-
niu-se com as Forças Vivas da Paróquia de 
Lourdes e falou-lhes sobre “a natureza e a 
missão da Paróquia segundo os documentos 
eclesiais”, sobre o Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora da nossa Diocese 2019-2023 e  
sobre o Processo Sinodal.

Participaram do evento: Pe. Dionísio, 
Diác. Juscelino, Irmãs Azuis e mais de cem  
agentes de pastoral das comunidades.Por Pe. Marcus Vinicius Por Stella Mosci

Somos preciosos aos olhos de Deus, por 
esta razão fomos postos como coroamento 
da obra criadora divina, conforme o relato 
bíblico da criação. O Salmo 8, na esteira do 
louvor ao poderio do nome de Deus reconhe-
ce a grandeza e a especificidade do ser hu-
mano no plano criacional e salvífico de Deus. 
“Quando vejo o céu, obra dos teus dedos,/ a 
lua e as estrelas que fixaste,/ que é um mortal, 
para dele te lembrares,/ e um filho de Adão, 
para que venhas visitá-lo? E o fizeste pouco 
menos do que um Deus, coroando-o de glória 
e beleza” (Sl 8,4-6). A questão antropológica 
está implícita nesse salmo: Quem é esse ser, 
constituído pouco abaixo de Deus? Que lugar 
ocupa? Que dignidade possui? Quem somos? 
Nossa origem? Nosso sentido de viver? A des-
tinação do nosso ser? São perguntas continu-
amente feitas e refeitas, respostas sempre em 
construção e abertas a novas formulações. 
Porque somos inacabados, em processo, plu-
rais, em ‘fazimento’ (fazendo-nos e sendo fei-
tos), somos travessia, contínuo vir a ser. 

Somos complexos e paradoxais, abertura 
ao diálogo na busca pelo outro e, simultane-
amente, monólogo estéril; somos diafania e 
nebulosidade, magnitude e vileza, joio e trigo, 
“manancial de amor e gotejo de ódio”, transpa-
rência e opacidade, vitalistas e niilistas, espe-
rançosos e resignados, solidários e egocêntri-
cos, soerguimento e aniquilamento, inocência 
e malícia, justos e injustos, gratos e ingratos. 
Exprimimos, às vezes, o que há de mais subli-
me na condição humana e, noutras, o que há 
mais hediondo e desprezível. Apesar dessa 
ambiguidade que nos constitui, somos pro-
jeto, identidade peregrina. E, como projeto, 
somos chamados “a superar as ambiguida-
des, a escolher rumo construtivo, a definir 
a identidade pessoal, a autoprogramar-se e 
a optar pelas causas humanas substanciais” 
(ARDUINI, 2006, p. 22)

Mesmo como feixe de contrastes, temos a 
possibilidade de vencer nossos compartimen-
tos estanques e contradições, porque somos 
constitutivamente abertura. Trazemos em 
nossa identidade a terra e o céu. Sentimo-nos 
inclinados à decisão pelo nosso melhor e pelo 
bem dos outros. Não fomos plasmados para 
o enclausuramento ou para a autodestruição, 
mas para a relação e realização, para o sonho 
e a imaginação, para o amor e a felicidade. 
Embora circunstancialmente nos tornemos 
herméticos, são a busca, a inquietação e a ca-
pacidade de transcender que nos constituem. 
Por tal capacidade, ultrapassamos normas, 
regras, barreiras, limites, regimes, ideolo-
gias, situações e momentos. Vivemos a supe-
rar nossas contradições, em busca da recon-
ciliação com todas as coisas. Com agudez, o 
Concílio Vaticano II explicitou nossa situação: 
“Todo homem, entretanto, permanece para 
si mesmo um problema insolúvel, obscura-
mente percebido. Em algumas ocasiões, com 
efeito, sobretudo nos mais importantes acon-
tecimentos da vida, ninguém consegue fugir 
de todo a esta pergunta. Só Deus dá uma res-
posta plena e totalmente certa a esta questão 
e chama o homem a mais alto conhecimento 
e a pesquisa mais humilde” (GS 21).

Na tarefa de superação das nossas ambi-
valências, a antropologia cristã oferece lumi-
nosidade ao projeto existencial humano ao 
afirmar que em Jesus de Nazaré essa espe-
rança se mostrou realizável: “Na realidade o 
mistério do homem só se torna claro verda-
deiramente no mistério do Verbo encarnado. 
Com efeito, Adão o primeiro homem era figu-
ra daquele que haveria de vir, isto é, de Cristo 
Senhor. Novo Adão, na mesma revelação do 
mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifes-
ta plenamente o homem ao próprio homem 
e lhe descobre sua altíssima vocação. Não é, 
portanto, de se admirar que em Cristo es-
tas verdades encontrem sua fonte e atinjam 

seu ápice” (GS 22). Em Jesus o homem en-
contra sua ancoragem, seu destino e o que 
ele é vocacionado a ser, o total esvaziamento 
e oferecimento de si, a completa transparên-
cia e realização, a plena comunhão com seu 
criador. Por essa razão, o teólogo Karl Rahner 
considerou a cristologia o início e o fim da an-
tropologia. 

Jesus de Nazaré é a inspiração e o protó-
tipo do ser humano. Nele realizou o que ser 
humano anseia, a reconciliação em todos os 
âmbitos relacionais: com Deus, com o mun-
do, com o outro e consigo mesmo. Em Jesus 
está o que Deus espera do ser humano. Ter-
tuliano, exprimindo a estreita relação entre 
a criação divina e o mistério da encarnação 
formulou: “Naquilo que se exprimia no bar-
ro, era pensado o Cristo que devia fazer-se 
homem”. Ele realizou plenamente, em sua 
existência, os polos relacionais constitutivos 
de uma pessoa integrada: na relação com 
Deus, revelou o que é ser filho na fidelidade 
e na obediência (Hb 5,8), contrapondo-se à 
Adão, imagem do desobediente, e convidou 
o homem à filialidade com seu criador (Lc 
15,11-32); na relação com os outros, revelou 
a fraternidade e interpelou o ser humano ao 
comprometimento com  o próximo (Lc 10,25-
28); na relação com o mundo, desvelou res-
ponsabilidade e compromisso com os mais 
fracos (Lc 10,29-37), além de exortar a todos 
à prática da justiça “Buscai, em primeiro lu-
gar, seu Reino e sua justiça, e todas essas coisas 
vos serão acrescentadas” (Mt 6,33); na relação 
com o reino, colocou-se em total disponibilida-
de para realizar a vontade de Deus (Mt 6,25-
34) e pediu desprendimento a quem quisesse 
segui-lo (Mt 19,16-26); e na relação consigo, 
buscou a total transparência e autenticidade 
de seu ser e exigiu do ser humano santidade 
“Portanto, sede perfeitos como vosso Pai celeste 
é perfeito” (Mt 5,48).
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: o Dom mais excelente - 5ª Parte

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

Festa de São José

  01, sexta
08h00: Reunião do Conselho Diretor.

  02, sábado
13h00: Assembleia Sinodal nas Paróquias.

  03, domingo
07h00: Missa na Catedral.
08h00: Espiritualidade para Casais Acolhedores.
08h30: Encontro Vocacional na Paróquia do SIR.
18h00: Missa na Comunidade São Miguel.

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

  07, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h00: Encontro do Regional Leste II sobre o  

Processo Sinodal (on-line).
  09-10, sábado e domingo
INAPAF Fase 1 - 1ª Parte.

  09, sábado
08h00: Encontro das Esposas dos Candidatos ao 

Diaconato no Salão da Catedral.
  10-17, domingo a domingo

Semana Santa nas Paróquias.
  10, domingo
07h00: Missa de Ramos na Catedral.

  11, segunda
09h00: Manhã Penitencial do Clero.
19h00: Missa dos Santos Óleos na Catedral.

  12, terça
09h00: Reunião do Conselho Curador.

  14, quinta
19h30: Missa do Lava-Pés na Catedral.

  15, sexta
15h00: Ação Litúrgica na Catedral.

  16, sábado
19h30: Vigília Pascal na Catedral.

  17, domingo
07h00: Missa de Páscoa na Catedral.

  24, domingo
10h00: Missa no Seminário de Luz em BH.

  25-29, segunda a sexta
Assembleia da CNBB (1ª parte on-line).

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

  28, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  30, sábado
19h00: Crisma na Paróquia da Vila dos Montes.

No dia 19 de março de 2022, às 19h30, 
Dom Félix celebrou a Missa da Solenidade 
de São José, Esposo da Virgem Maria e Pa-
droeiro da Igreja Universal, na Igreja Matriz 
da Paróquia São Raimundo, em Governador 
Valadares. A Missa festiva teve participação 
especial do Movimento Terço dos Homens, 
que completava sete anos de sua fundação, e 
do Movimento Terço das Mulheres, além de 
grande afluência dos fiéis.

A Familiaris Consortio afirma categori-
camente: “A incumbência fundamental da 
família é o serviço à vida, é realizar, através 
da história, a bênção originária do Criador, 
transmitindo a imagem divina pelas gerações 
de homem a homem” (FC 28).

Na família, santuário da vida, assinala a 
Encíclica Evangelium Vitae, “dentro do povo, 
da vida e para a vida, é decisiva a responsabi-
lidade da família, é uma responsabilidade que 
brota de sua própria natureza”. “Por isso, o pa-
pel da família na edificação da cultura da vida 
é determinante e insubstituível. Como Igreja 
doméstica, a família é chamada a anunciar, 
celebrar e servir o Evangelho da Vida. É um 
trabalho que diz respeito principalmente aos 
esposos, chamados a transmitir a vida, sendo 
cada vez mais conscientes do significado da 
procriação como acontecimento privilegiado, 
que manifesta a vida humana como um dom 
recebido para ser dado” (EV 92).

A família anuncia o Evangelho da Vida atra-
vés da educação dos filhos, celebra o Evange-
lho da vida com a oração quotidiana, celebra-
ção que se exprime na existência quotidiana 
e é ao serviço da vida que se exprime através 
da solidariedade. Tudo isto faz parte de uma 
integral pastoral familiar: redescobrir e viver 
com alegria e com coragem a sua missão em 
relação ao Evangelho da Vida (EV 92-94).

Realmente, não se pode separar a famí-
lia do seu serviço essencial à vida, com tão 
clara raiz conciliar (GS 50), e confirmada 

também no conjunto do magistério e na 
pastoral da família: “O matrimônio e o amor 
conjugal estão ordenados, pela sua própria 
natureza, à procriação e educação dos fi-
lhos” (GS 50). A relação da família com a 
vida é mais completa, direta e integral. To-
dos estão convidados à proclamação e de-
fesa da vida. “É urgente uma mobilização 
geral das consciências e um comum esforço 
ético, para por em prática uma grande es-
tratégia em favor da vida. Todos juntos de-
vemos construir uma nova cultura da vida” 
(EV 95). Todos têm um papel importante 
a desempenhar. Refere-se o Papa à missão 
dos educadores, dos intelectuais, dos meios 
de comunicação. E ele recorda a criação da 
Academia Pontifícia para a Vida, com suas 
peculiares funções (EV 98).

A esta perspectiva de estreitíssima cone-
xão entre a família e a vida, obedeceu, sem 
dúvida, a criação do Pontifício Conselho para 
a Família, em 13 de maio de 1981, idealizado 
por São João Paulo II, não só em relação à ins-
tituição familiar, mas como uma missão espe-
cial, como Secretariado da Santa Sé, indicada 
no artigo 141, 3 da Constituição Apostólica 
sobre a Cúria Romana Pastor Bonus. “Esfor-
ça-se [o Pontifício Conselho para a Família] 
para que sejam reconhecidos e defendidos os 
direitos da família, também na vida social e po-
lítica; sustenta e coordena as iniciativas para a 
tutela da vida humana desde a sua concepção 
e em favor da procriação responsável”.

Missa da Festa de São José
na Paróquia São Raimundo

No dia 19 de março de 2022, às 19h30, a 
Comunidade de Baguari comemorou a Festa 
de São José, esposo de Maria e patrono da 
Igreja. A Missa foi presidida pelo pároco, Frei 
Geraldo, com a participação dos diáconos José 
Conrado e João Alves e de fiéis das comunida-
des da paróquia. Após a celebração, a assem-
bleia saiu em procissão até o local onde será 
construída a nova Igreja de São José, onde foi 
abençoada a pedra fundamental. 

Por Fillipe Tallone  - Fotos: Rick Antônio - Pascom 

Comunidade do Baguari celebra 
o seu Padroeiro São José

No dia 16 de março de 2022, às 19h30, na 
Comunidade São José, da Cidade Nova, em 
Governador Valadares, Dom Félix presidiu 
a Missa em preparação para a Festa do Pa-
droeiro, com boa participação dos fiéis. Na 
Homilia, o Bispo refletiu sobre o tema “São 
José, Modelo dos Trabalhadores”. No final 
da Eucaristia, os fiéis rezaram a Oração e a 
Ladainha de São José e Dom Félix deu uma 
bênção especial para os trabalhadores e os 
desempregados.

Dom Félix celebra Missa de 
São José na Cidade Nova
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A irracionalidade da guerra

Filosofando

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

Crismas

Dia 26 às 19h30:
Crisma na Paróquia

São Raimundo.

No dia 10 de março de 2022, às 19h00, 
na Igreja Matriz de Mathias Lobato, Dom 
Félix celebrou a Crisma de 30 jovens da Pa-
róquia Santa Luzia. A Missa foi concelebra-
da pelo pároco, Pe. Messias.

No dia 05 de março de 2022, às 14h15, no 
Distrito de Felicina, Dom Félix abençoou a 
Capela e celebrou a Crisma de vários jovens 
da Comunidade N. Srª.  Senhora Aparecida. 
A Missa foi concelebrada pelo pároco, Pe. 
Gustavo.

No dia 05 de março de 2022, às 16h30, no 
Distrito de Gama, Dom Félix abençoou a Ca-
pela e celebrou a Crisma de vários jovens da 
Comunidade São Joaquim e Santa Ana e das co-
munidades vizinhas. A Missa foi concelebrada 
pelo pároco, Pe. Gustavo.

Olá! Desejo-lhe a paz!
A guerra é irracional, embora, com fre-

quência, seja defendida com argumentos 
aparentemente racionais; a guerra é o uso da 
força como argumento porque o argumento 
perdeu a força; é a assinatura de incompe-
tência ou da indisposição para o diálogo e de-
monstração clara de que interesses desuma-
nizantes e destruidores são mais importantes 
que tudo.

As guerras (não só a guerra Rússia-Ucrâ-
nia), quando bem-sucedidas, deixam morte 
e caos por todo lado. Matam pessoas inocen-
tes e destroçam as infraestruturas públicas 
(estradas, ferrovias, aeroportos, centros de 
pesquisa etc.) e bens particulares (prédios 
residenciais, empresas, automóveis etc.). 

Em zona de guerra os sonhos são inter-
ditados ou extorquidos dos corações dos 
sonhadores e sonhadoras. Os objetivos traça-
dos para a próxima semana, mês ou ano são 
completamente colocados em segundo plano, 

pois fugir para sobreviver torna-se a priorida-
de. As pessoas são obrigadas a abandonar a 
própria história. A casa comprada com tanta 
dedicação, o carro adquirido, o emprego que 
se batalhou para conseguir... tudo se desfaz!

A guerra torna-se mais cruel quando visu-
alizamos os impactos que transbordam os da-
nos materiais, quando observamos que as fa-
mílias são desfeitas. Muitas vezes as pessoas 
não têm a chance de se despedirem de seus 
entes queridos; tantas vezes não se tem a pos-
sibilidade, sequer, de sepultar dignamente fa-
miliares e amigos. 

Uma interessante pergunta que poderí-
amos fazer, quando nos deparamos com as 
atrocidades de uma guerra é: quando come-
ça uma guerra? A resposta mais óbvia seria: 
quando um Estado ataca outro Estado! Mas 
podemos ir mais longe; podemos buscar uma 
resposta mais originária. 

Uma guerra começa quando ocorre o 
fechamento para o diálogo; quando alguém 

se vê no direito de tomar para si, sem con-
sentimento ou mínima negociação, algo que 
pertence a outra pessoa ou povo; quando al-
guém nutre a certeza de que é melhor que 
os demais; quando a arrogância cede lugar 
à empatia; quando se esquece que a dor que 
dói na gente, dói também no outro.

As consequências da guerra nos desafiam 
e convocam a perceber que devemos apro-
veitar todas as oportunidades para semear a 
paz, o respeito, a tolerância e outras formas 
de convivência que evitem a violência e pro-
movam interação cooperativa e solidária. 

O sonho de uma humanidade melhor ain-
da está vivo, mas depende de ser acalentado 
e cultivado para produzir frutos. Se não é pos-
sível fazer algo que alcance, de uma só vez, o 
mundo inteiro, é possível fazer algo que con-
tagie as pessoas que estão mais próximas de 
nós; portanto este é o convite: façamos a op-
ção pela racionalidade da paz e deixemos de 
lado as irracionalidades que levam às guer-
ras de pequeno ou grande porte.

Crisma na Paróquia
Santa Luzia

Crisma no Distrito do
Divino do Traíra

Crisma na Comunidade 
de Felicina

Crisma na Comunidade 
de Gama

Crisma na Paróquia 
São Raimundo

Dia 27 às 10h00:
Crisma em Divino da Traíra 

No dia 26 de março de 2022, às 19h30, na 
Igreja Matriz da Paróquia São Raimundo, em 
Governador Valadares, Dom Félix celebrou a 
Crisma de 32 jovens daquela Paróquia. A Mis-
sa foi concelebrada pelo pároco, Pe. Vitório.

No dia 27 de março de 2022, às 10h00, na 
Capela do Distrito de Divino do Traíra, Paró-
quia Santa Bárbara, município de Engenhei-
ro Caldas, Dom Félix celebrou a Crisma de 
13 jovens daquela Comunidade. 

No dia 05 de março de 2022, às 19h30, Dom 
Félix presidiu Missa na Igreja Matriz de San-
to Antônio em Naque e realizou a Investidura 
de novos Ministros da Sagrada Comunhão. A 
Missa foi concelebrada por Pe. Gustavo.

Investidura de Ministros
da Comunhão em Naque
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Nos dias 05 e 06 de março de 2022, a 
Comissão Diocesana da Pastoral Familiar 
iniciou oficialmente suas atividades realizan-
do um encontro para os Coordenadores Pa-
roquiais e seus respectivos Coordenadores 
dos Setores Pré-Matrimonial, Pós-Matrimo-
nial e Casos Especiais.

Abordando a temática “Deus chama a 
gente para um momento novo”, o encontro 
objetivou ouvir as paróquias que já possuem 
a Pastoral Familiar implantada ou em fase de 
implantação, produzir um diagnóstico que 
permitirá entender o momento atual e tra-
çar ações efetivas e de apoio ao trabalho de 
evangelização das famílias realizado pelos 
agentes da Pastoral Familiar nas paróquias 
da diocese.

O encontro aconteceu no salão paroquial 
da Paróquia Cristo Redentor, e contou com a 
participação de 120 agentes da Pastoral Fa-
miliar de 20 paróquias

Dentro da programação aconteceram 
momentos de espiritualidade, palestra so-
bre Liderança e Motivação, Ano Sinodal, 
10º Encontro Mundial das Famílias, apre-
sentação dos setores da Pastoral Familiar 
(Pré-Matrimonial, Pós-Matrimonial, Casos 
Especiais, Núcleo de Formação e Espirituali-
dade, CENAVI e Secretaria/Comunicação), 
trabalho de discussão em grupo por setores 
e Plenário com apresentação das atividades 
realizadas e das propostas de ações para 
2022. Também homenageou-se as mulheres 
presentes pelo Dia das Mulheres.

Pastoral Familiar

Retiro Espiritual Encontro Vocacional Pastoral da Comunicação

Encontro da Pastoral Familiar Diocesana 2022 Live da Pastoral Familiar

Seminaristas participam de 
Retiro Espiritual no Centrel

Encontro Vocacional para
Rapazes na Paróquia do SIR

Pascom Diocesana acolhe
novos membros

Dos dias 27 de fevereiro a 01 de março, 
os seminaristas das etapas do Discipulado 
e da Configuração estiveram reunidos em 
retiro espiritual no Centrel. Motivado pelo 
tema “Vida Presbiteral: chamado, discipulado 
e missão”, o retiro foi orientado pelo Pe. Saul, 
pároco de São Geraldo do Baixio, como pre-
paração para a Quaresma.

Ao longo do retiro, em suas colocações, Pe. 
Saul salientou a importância da abertura de 
coração para o encontro com Deus, afirmando 
ser necessário retirar-se para ser encontrado e 
se encontrar em Ele. Guiados pelas Escrituras 
e movidos por pistas poéticas, estes dias foram 
oportunidade para que os seminaristas pudes-
sem revisitar sua trajetória vocacional com vis-
tas no ministério ordenado.

Por Eudvanio Dias - Seminarista

No dia 06 de março de 2022, das 09h00 às 
15h00, na Paróquia São Francisco Xavier, em 
Valadares, aconteceu o 1º Encontro Vocacional 
e 2022 para rapazes, promovido pelo Seminá-
rio Diocesano e pelo Serviço de Animação Vo-
cacional. Participaram do Encontro 13 jovens 
de Valadares, Santa Efigênia de Minas, Sar-
doá, Capitão Andrade e Ituêta.

O encontro teve como tema: “Mestre, onde 
moras? – Vinde ver!” (Jo 1, 35-39). Teve início 
com a Missa na Igreja Matriz do Conjunto SIR, 
às 09h00, presidida por Pe. Vidal, e concelebra-
da por Pe. Lucas Aredes. A dinâmica do encon-
tro contou com momentos de entrosamento, 
apresentação dos jovens, reflexão e partilhas. 
Contou com a presença  de Dom Félix, que di-
rigiu uma palavra aos vocacionados, dos padres 
Juca, Euler, Luiz Márcio e Rodrigo e dos semi-
naristas Daniel, Valdistone, Douglas e André.

No dia 21 de março, às 19h30, no Auditó-
rio do Instituto Teológico, reuniu-se a Equipe 
da Coordenação da Pascom Diocesana, jun-
tamente com Dom Félix, para acolher novos 
membros. Na oportunidade foi apresentado 
oficialmente o Pe. Marcos Romão como Dire-
tor Espiritual da Pascom Diocesana.  

A Coordenação da Pascom passa então a 
contar com a presença de novos membros, a 
fim de otimizar os trabalhos desta pastoral a 
nível diocesano, em suas atribuições. São eles 
das seguintes Paróquias: Aline, Cristo Reden-
tor; Alessandra, N. Srª. das Graças; Karla, N. 
Srª. Aparecida; Nilton, São Judas; Oscarlos, 
N. Srª. de Lourdes; Bruno, Catedral.

Os novos membros somam-se a Andréia 
Marçal, André Figueiredo e Eudvanio Dias, 
sempre sob o olhar zeloso de Dom Félix.

Por Eudvanio Dias - Seminarista

Na terça feira desta semana, dia 22 de mar-
ço, estivemos ao vivo no canal do Youtube da 
Pastoral Familiar, Diocese de Governador 
Valadares, com a live mensal organizada pe-
los agentes da Pastoral Familiar. Neste mês, 
aproveitou-se a oportunidade para refletir 
sobre o tema da Campanha da Fraternidade: 
“Fraternidade e Educação” e o Lema “Fala 
com sabedoria, ensina com amor”.

Valdinéia Sebe foi a convidada entrevista-
da, psicóloga e terapeuta familiar, aceitou o 
desafio de alinhavar a reflexão, à realidade 
das famílias atuais  e registrou a importância 
do indivíduo se curar, para estar preparado 
para viver as suas relações. Cada um só en-
trega aquilo que tem e é preciso SABOREAR 
o conhecimento para assim, atingir o objetivo 
de ensinar.

Por Nathália Souza - Com. Diocesana da Pastoral FamiliarAdyler e Rose - Casal Coordenador Diocesano Pastoral Familiar
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Não há ressurreição sem cruz

20 Anos ASCANAVI

As CEBs saúdam os 20 anos de lutas e 
triunfos da Ascanavi e em sua tarefa por  me-
lhor nível de produtividade, aliado à qualifica-
ção profissional e renda aos seus associados.

No dia 09 de março de 2022, na sede da As-
canavi celebramos os seus 20 anos de funda-
ção e o Dia Mundial dos Catadores e Catado-
ras de Materiais Recicláveis, em memória ao 
massacre ocorrido na Universidade Livre de 
Ottawa na Colômbia em 1992, quando 11 ca-
tadores foram brutalmente assassinados no 
trabalho com o objetivo de tráfico de órgãos 
e utilização de seus corpos para pesquisas. A 
data foi consagrada no 1º Encontro Interna-
cional de Catadores e Catadoras acontecido 
em 2008 na Colômbia.

Encontro das Esposas dos Candidatos ao Diaconato Permanente

Celebração dos 20 anos de Fundação da Ascanavi

Coronavírus, novos focos de guerra, as-
sassinatos, suicídios, aumento da violência, 
crescimento da pobreza, alta nos preços, de-
semprego e tantas outras realidades duras 
têm nos assolado. Mesmo em meio às adver-
sidades desta vida, Páscoa é um momento 
de aproximação na fé! Jesus é esperança e 
ressurreição para cada um de nós, nos mo-
mentos mais difíceis. Discreta e silenciosa-
mente, o vírus ainda está no meio de nós. É 
preciso continuar respeitando as medidas de 
prevenção, para podermos continuar parti-
cipando das celebrações presencialmente. A 
responsabilidade é de todos, até mesmo dos 
assintomáticos. Mas, nenhuma adversidade 
pode ocupar o lugar de Jesus Ressuscitado 
em nossa vida, nem podemos deixar que ela 
retire nossa esperança de ressurreição.

Durante o período quaresmal, vivencia-
mos novos propósitos para a vida, conversão 
das coisas que desagradam ao Senhor e ado-
ção do que o agrada. É preciso atravessar o 
deserto de diminuir a si mesmo, para que 
Cristo Ressuscitado ocupe todo o nosso ser. A 
Ressurreição de Jesus nos traz a esperança da 
paz entre as nações, do fim da pandemia do 
coronavírus e da prática de políticas públicas 
efetivas no combate à fome, ao desemprego 
e à crescente indigência social. É preciso ter 
coragem, para denunciar o mal e defender o 
bem, lutar contra todo tipo de exploração e 
cuidar de nossos irmãos pobres, marginaliza-
dos e indigentes. É essencial dar voz aos que 
foram calados, pelas desigualdades sociais e 
perseguições.

Cristo Ressuscitado é esperança, também, 
para quem sofre a dor do luto e da traição, da 
violência e da enfermidade, do desemprego e 
da solidão. Só Jesus é capaz de mudar a men-
talidade belicosa de alguns líderes, que prefe-
rem atacar outras nações com armas, do que 
promover um diálogo que inclua e pacifique. 
Não desanimemos de continuar carregando 
a cruz, pois o Ressuscitado nos ajuda, alivia 
e nos acolhe de braços abertos. Em Cristo, 
há cruz e luz! A morte na cruz, que parecia 
fracasso, é sinal de salvação. Para chegar à 
ressurreição é preciso passar pela cruz, com 
coragem, dignidade e fé, pois Jesus estará no 
fim da estrada de quem não desistiu de carre-
gar a sua cruz, sem reclamar ou murmurar! 
Abençoada Páscoa!

Por fim, celebramos o Dia Internacional 
da Mulher em memória das 129 operárias 
que morreram carbonizadas em uma fábrica 
têxtil em 1957 na cidade de Nova York nos 
Estados Unidos.

Quantas histórias de lutas e conquistas a 
serem celebradas. Em um ambiente muito 
festivo e alegre, associados e parceiros pe-
diram ao bom Deus sua proteção e energias 
positivas para continuar fazendo história. 
Pe. Antônio Amort, um dos fundadores da 
Ascanavi, foi muito lembrado, foram lembra-
dos também os associados que fizeram sua 
Páscoa definitiva e se encontram na morada 
eterna do Pai.

Os catadores e catadoras realizam um tra-
balho essencial à vida e ao desenvolvimento 
sustentável de nossa Casa Comum e preci-
sam ser valorizados como profissionais e não 
como coitadinhos que necessitam de esmola. 
Os recursos públicos oriundos de impostos 
de sua população precisam ser melhor utiliza-
dos em favor daqueles atores que cuidam da 
vida da cidade e do meio ambiente.

Parabéns Ascanavi e a todos os seus asso-
ciados! Que o bom Deus continue os abençoan-
do e que unindo forças consigam a verdadeira 
valorização profissional de todos os associados.

Por Wellington Moreira Azevedo - Agente Caritas e membro das CEBs

Diaconato

Anunciação do Senhor

Missa da Anunciação do Senhor
na Paróquia São Raimundo

No dia 25 de março de 2022, às 19h30, na 
Igreja Matriz da Paróquia São Raimundo, em 
Governador Valadares, Dom Félix celebrou a 
Missa da Solenidade da Anunciação do Senhor 
e fez a Consagração da humanidade, especial-
mente da Rússia e da Ucrânia a Jesus e ao Ima-
culado Coração de Maria. A Missa festiva teve 
a participação de seminaristas e dos fiéis.

No dia 12 de março de 2022, das 08h00 às 
12h00, no Salão da Catedral de Santo Antô-
nio, aconteceu o Encontro das Esposas dos 
Candidatos ao Diaconato Permanente da 
Diocese de Valadares, sob a assessoria do 
Diác. José Luciano Gabriel, Diretor da Es-
cola Diaconal, com o objetivo de orientá-las 
sobre a importância de sua participação efe-
tiva no processo de discernimento vocacio-
nal de seus esposos. 
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A ética dos transplantes de órgãos - Parte 1

Pe. Francisco Vidal

CF-2022

CF-2022: Fraternidade
e Educação - Parte 3

A escola tem um papel insubstituível no 
processo educativo. Ela não substitui a famí-
lia nem é o único espaço social onde se faz 
educação, mas é um lugar onde se faz a edu-
cação formal e se capacita  para a cidadania.

As artes e a literatura são educativas, pois 
ajudam a interpretar o mundo pela ótica es-
tética. Uma sociedade que se fecha num pro-
jeto educativo apenas técnico, pragmático e 
utilitário, empobrece o horizonte existencial 
das pessoas e anula sua capacidade criativa.

Os meios de comunicação social, sobretu-
do a televisão, exercem enorme influência na 
vida pública e no modo das pessoas enxerga-
ram e sentirem a vida. Hoje, mais que a influ-
ência da televisão, embora a ela integrada, a 
geração do novo milênio foi impactada pela 
internet, o pelo computador e o celular, em 
todas as suas faixas etárias.

A educação no Brasil possui avanços signi-
ficativos, mas insuficientes e vagarosos, e  en-
frenta desafios estruturais como a extensão 
geográfica, a diversidade regional e a supe-
ração da dívida histórica de escolaridade da 
população pobre. É importante destacar que 
não basta o acesso à educação, mas é preciso 
uma educação de qualidade, que promova a 
melhoria de vida e a justiça social.

As Escolas Católicas inserem-se na missão 
salvadora da Igreja, especialmente na exigên-
cia da educação na fé, e seu projeto educativo 
deve ter em conta os condicionamentos cul-
turais, com referência explícita ao Evangelho 
de Jesus Cristo, que deve radicar-se na vida e 
na consciência dos fiéis.

Os princípios gerais da bioética dos 
transplantes de órgãos são: O princípio de 
defesa da vida física e o respeito pela vida do 
doador e do receptor; O princípio da solida-
riedade e da abertura ao dom; O princípio 
da totalidade.

Dentro desses três princípios gerais, in-
sere-se um conjunto de princípios especí-
ficos, que se prendem com a medicina das 
transplantações. Assim, de acordo com o 
princípio da autonomia, a colheita de tecidos 
ou órgãos tem de passar pelo consentimen-
to do doa dor e do receptor. Em ambos os 
casos tal consentimento apresenta-se como 
um consentimento informado. O sujeito tem 
a capacidade de decidir qual a informação 
sua quer manter em anonimato, regendo-se 
pelo princípio da confidencialidade. Ele tem 
direito a que se proteja a sua confidenciali-
dade assegurada, nas condições estabele-
cidas pela legislação. Direito, conforme a 
legislação nacional ou internacional, a justa 
indenização por qualquer dano sofrido, re-
sultante, direta ou indiretamente, de inter-
venção sobre seu genoma.

No caso de transplante de doador vivo, a 
equipe médica tem o dever de:

a) comunicar ao potencial sujeito todas 
as informações necessárias para obter um 
consenso adequadamente informado;

b) fornecer ao potencial sujeito plena 
oportunidade e encorajamento para fazer 
perguntas que possam esclarecer todas as 
possíveis dúvidas;

c) excluir a possibilidade de engano, in-
fluência indevida e intimidação;

d) pedir o consentimento somente de-
pois de o potencial sujeito ter adquirido uma 
adequada consciência dos fatos pertinentes 
e das consequências do transplante e ter 
tido uma suficiente oportunidade

de considerar sua participação ou não;
e) obter do paciente ou do seu represen-

tante legal, como norma geral, um docu-
mento assinado que ateste o seu consenti-
mento informado. Nos transplantes de doa-
dor morto, não lesando algum dos direitos 
subjetivos propriamente ditos, pode-se pro-
ceder ao “certificado da morte”, segundo os 
protocolos previstos pelas leis que conside-
ram a cessação total e irreversível de toda 
atividade do sistema nervoso central caso, 
sucessivamente, deva-se colocar em ação a 
respiração artificial para manter a batida do 
coração e a respiração do órgão.

No dia 13 de março de 2022, às 19h00, 
na Igreja Matriz da Paróquia São Raimundo, 
Dom Félix celebrou a Missa, que teve grande 
afluência de fiéis, inclusive de outras paró-
quias da Diocese.

Na ocasião, o Bispo fez o Envio dos/as 
Missionários/as para a Semana de Estudo so-
bre a Campanha da Fraternidade 2022, cujo 
tema é “Fraternidade e Educação” e cujo 
lema é “Fala com sabedoria, ensina com 
amor” (Pr 31, 26).

Aos Missionários/as, a nossa sincera gra-
tidão pelo seu sim à evangelização!

Por André Felipe 

A convite do Frei Geraldo, um grupo de 
professores da rede pública de ensino ficou en-
carregado de apresentar à comunidade a Cam-
panha da Fraternidade deste ano, cujo tema é 
“Fraternidade e Educação” e lema é “Fala com 
sabedoria, ensina com amor” (Pr. 31,26)

A professora Maria José (Zezé) disse 
que, para além da função de professor, ser 
educador é responder a um chamado de 
Deus. Já para Luciene Conrado, vários são 
os questionamentos sobre a educação que a 
campanha suscita como, por exemplo, o que 
as famílias e a comunidade têm feito em re-
lação à educação. 

Por Hércules Werneck - Pascom Paróquia Santa Rita

CF-2022

Formação sobre a CF-2022
no Santuário de Santa Rita

Missa de Envio de Missionários 
para a Semana Bíblica

O Rebanhão de Carnaval da RCC-GV neste 
ano foi realizado na Capela do Espírito Santo 
da Paróquia de Lourdes, com a presença de 
mais ou menos 250 fiéis de várias cidades da 
Diocese. Consistiu num encontro de espiritu-
alidade, que seguiu os protocolos sanitários, 
mas não deixou de proporcionar aos partici-
pantes um encontro com Deus, através da pre-
gação da Palavra, louvor, oração e adoração.

RCC
Rebanhão de Carnaval

da RCC-GV
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Casa da Palavra

Santo Estanislau - Bispo e Mártir

Jesus saiu de casa... uma multidão ajuntou-se...” (Mt 13, 1-3)

Aniversariantes

Parabéns
 aniversariantes!

O rei Boleslau II da Polônia (1058-1079) é 
lembrado nas páginas da história pelos em-
preendimentos militares vitoriosos que con-
solidaram o jovem Estado, alargando-lhe os 
limites à custa da Rússia, pela valorização das 
terras, por ele promovida com nova organiza-
ção fundiária e pelas reformas políticas e eco-
nômicas. Deste rei, porém, o primeiro histo-
riador polonês, Vicente Kadlubeck, lembra 
também as graves injustiças e o comporta-
mento imoral na vida particular. Mas em seu 
caminho, Boleslau encontra severo repreen-
sor. Qual João Batista em relação a Herodes, 
o destemido bispo de Cracóvia, Estanislau, 
levantou sua voz, admoestando o onipotente 
soberano sobre seu dever de respeitar os di-
reitos alheios.

Estanislau nasceu em 1030 na diocese de 
Cracóvia, em Szczepanowa, filho de pais po-
bres. Concluindo os primeiros estudos com 
os beneditinos de Cracóvia, aperfeiçoou-os 
na Bélgica, na célebre escola de Liège. Vol-

tando a sua pátria, distinguiu-se pelo zelo pas-
toral e pelas benéficas iniciativas realizadas 
com caridade e inteligência. Morto o bispo 
de Cracóvia, o papa Alexandre II nomeou-o 
para o alto cargo. A sua designação foi, além 
do povo e do clero, acalentada pelo próprio 
Boleslau II, que nos primeiros anos consen-
tiu na obra de evangelização em toda a re-
gião e na formação do clero local, secular, 
que devia ocupar progressivamente o lugar 
dos monges beneditinos na administração da 
Igreja polonesa.

A boa harmonia entre o bispo e o sobera-
no durou até que o corajoso Estanislau teve 

de antepor seus deveres pastorais à tolerância 
para com as faltas do amigo, pois a reprovável 
conduta do soberano corria o risco de alimen-
tar os maus costumes dos súditos. As crônicas 
do tempo contam de fato que o rei, apaixona-
do por uma bela matrona, Cristina, esposa de 
Miecislau, sem demora mandou raptá-la, com 
grave escândalo para todo o país.

Ameaçada e depois efetivada a excomu-
nhão do soberano, este não mais conteve o 
seu furor, fazendo trucidar Estanislau em 
Cracóvia, na igreja de são Miguel, durante 
a celebração da missa. O ignóbil assassínio 
na catedral parece ter sido perpetuado pe-
las mãos do próprio soberano depois que os 
guardas tiveram de se retirar, porque eram 
impedidos por força misteriosa. Venerado 
pelos poloneses desde o dia do seu martírio, 
santo Estanislau foi canonizado em 17 de 
agosto de 1253 na basílica de São Francisco 
de Assis e desde então o seu culto é muito 
difundido na Europa e na América.

Com grande frequência os evangelistas 
nos mostram Jesus em ininterrupto ritmo de 
saída. Ele estava permanentemente disposto 
a ir à procura. Essa referência não é mera ca-
sualidade. Ela aponta muito mais para o an-
seio do Filho de Deus de encontrar e deixar-
se encontrar. Deste movimento resultou o 
chamado dos primeiros discípulos; também 
houve percursos por toda a Galileia anun-
ciando a Boa Nova do Reino; retornando para 
sua cidade trouxeram-lhe um paralítico; sem-
pre em saída, passando por certo lugar, Jesus 
viu um homem chamado Mateus; ele entrou 
na casa de Jairo e, partindo dali, dois cegos o 
seguiram. Até mesmo a compaixão, um dos 
mais emblemáticos sentimentos de Deus re-
velados por Jesus, ele a revelou num contex-
to de saída: Jesus começou a percorrer todas 
as cidades e povoados. Ao ver as multidões, 
encheu-se de compaixão. 

Introdução muito semelhante há para 
a parábola que versa sobre a Palavra: “Na-
quele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à 
beira-mar”. A julgar pelas linhas anteriores, 
são fortes os indicativos de que o evangelista 
queria oferecer muito mais que um detalhe 
informativo. Pode-se falar de um “princípio 
de atuação” que qualifica o anúncio do Evan-
gelho. Não se tratava apenas de enunciar a 
mensagem. Para proclamá-la era necessário 

sair. Sua saída tinha um rumo bem definido. 
Não era um lugar religioso ou sagrado como 
a sinagoga. Era para um ponto no qual passa-
riam todos, justos e injustos, curados e doen-
tes, virtuosos e pecadores. 

Tampouco o gesto de sentar-se é algo or-
dinário, com se fosse um gesto comum e sem 
importância. Não era, nem de longe, uma 
mera referência a uma posição física. Signifi-
cava a atitude do mestre que se punha a ensi-
nar. Fora assim lá na montanha, quando ele se 
pôs a ensinar os discípulos. Agora há um novo 
e importante passo: ele está a falar da Palavra 
não apenas para os discípulos. É para a multi-
dão, precisamente lá onde muitos, de diferen-
tes culturas e etnias, chegavam e partiam. A 
multidão, a margem do lago, a barca, apontam 
para um cenário muito plural. Assim era tam-
bém a cidade de Cafarnaum. (Fonte: CNBB)
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