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Filosofando Desafios Éticos

Manhã Penitencial do Clero e Missa da Unidade em Valadares

Dom Félix visita os Seminaristas de Valadares em Belo Horizonte

A gratidão aos ancestrais - Parte 1 A ética dos transplantes de órgãos - Parte 2

Especial

No dia 11 de abril de 2022, às 09h00, Dom 
Félix presidiu a Celebração Penitencial com 
Confissão individual no Centrel. Neste ano 
a reflexão foi conduzida pelo Pe. Wladmir 
Pereira. Participaram do evento padres, diá-
conos permanentes e seminaristas.

À noite, às 19h00, Dom Félix presidiu So-
lene Missa da Unidade na Igreja Matriz da 
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, conce-
lebrada pelos padres e participada por diá-
conos, seminaristas, religiosas, religiosos e 
um número expressivo de fiéis.

Após a Homilia, os padres fizeram a Re-
novação das Promessas Sacerdotais e, no fi-
nal da Missa, receberam das mãos do Bispo 
Diocesano os Santos Óleos que serão usa-
dos nas Paróquias nos sacramentos do Ba-
tismo, da Crisma e da Unção dos Enfermos.

No dia 29 de março de 2022, Dom Félix 
visitou as obras de construção da Casa de 
Formação da Filosofia no Coração Eucarísti-
co em Belo Horizonte. A seguir, foi para o Se-
minário da Diocese de Luz, onde se encon-
trou com Pe. Marcos Tiago e Pe. Cristiano e 
com os seminaristas Gabriel, Leando, Lucas 
Martins, Samuel e Wellington. Após o almo-
ço, o Bispo deslocou-se até o Seminário da 
Diocese de Itabira, onde se encontrou com 
o Pe. Francisco Guerra e com os seminaris-
tas Aderson, Rômulo e Saulo. Foi muito bom 
esse reencontro por vê-los felizes e dispos-
tos na caminhada!

No dia 23 de abril de 2022, voltando da 
semana de descanso no Sul de Minas, Dom 
Félix fez uma rápida visita aos seminaris-
tas  da Filosofia, Etapa do Discipulado, que 
estudam na PUC Minas e residem no Se-
minário de Luz e no Seminário de Itabira, 
em Belo Horizonte. Além dos momentos 
de conversa e descontração durante o Café 
e o Almoço, às 10h30, o Bispo presidiu a 
Eucaristia, que foi concelebrada pelo rei-
tor, Pe. Marcos Tiago, com a participada 
pelos nossos seminaristas.

O vigor do Tempo Pascal deve reverberar

O tempo pascal renova em nós a confian-
ça de que a VIDA pode mais que a morte, de 
que VIDA é a palavra última e definitiva de 
Deus para toda a criação e, especialmente, 
para o gênero humano, criado à sua imagem, 
feito à sua semelhança. Esse vigor trazido 
pela Páscoa do Senhor, celebrado e experi-
mentado, deve reverberar por todos os se-
guimentos das nossas vidas. Não pode se cir-
cunscrever à dimensão estritamente eclesial.

Olá! Espero que você esteja bem!
Qual é o lugar da ideia de ancestralidade 

na formação cultural e educacional de nossas 
juventudes? Em sua opinião, como nossa cul-
tura trabalha e valoriza o lugar dos ancestrais?

A ancestralidade tem a ver com nossa 
origem e tradição genética, cultural, étnica, 
religiosa etc., portanto, uma boa consciência 
da ancestralidade nasce da percepção de que 
somos fruto de uma história.

Através do princípio da gratuidade, o ór-
gão ou tecido apenas poderá ser doado e 
nunca vendido, uma vez que não é um obje-
to manipulável, mas, antes, é algo dotado de 
individualidade própria. O dom exige como 
estrutura interna a gratuidade mais absoluta 
e o altruísmo mais amplo como forma virtuo-
sa de solidariedade. Não tanto, portanto, por 
humanismo, obrigação, laços de parentesco, 
eventuais retribuições ou trocas.
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Opinião

O vigor do Tempo Pascal deve reverberar

Por Virlene Mendes

O tempo pascal renova em nós a con-
fiança de que a VIDA pode mais que a 
morte, de que VIDA é a palavra última e 
definitiva de Deus para toda a criação e, 
especialmente, para o gênero humano, 
criado à sua imagem, feito à sua seme-
lhança. Esse vigor trazido pela Páscoa do 
Senhor, celebrado e experimentado, deve 
reverberar por todos os seguimentos das 
nossas vidas. Não pode se circunscrever 
à dimensão estritamente eclesial; deve 
transpor as paredes dos templos e os mu-
ros dos pátios eclesiais, para vicejar nas 
outras dimensões da vida.

A renovação trazida pelo Cristo Ressus-
citado deve provocar em nós o anseio pela 
construção de novos tempos, nova realida-
de. A força da vida que removeu a pedra 
do túmulo e iluminou a história humana, 
deve atuar em nós para que busquemos a 
vida em abundância para todos; para que 
apoiemos todos os projetos que defendam 
a dignidade de todos. A vida com dignida-
de foi bandeira defendida por Jesus. Foi 
na oração, no contínuo diálogo com o Pai, 
que Ele sustentou seu ministério público. 
A oração propiciava o discernimento para 
a atitude mais acertada em qualquer cir-
cunstância. Esse diálogo, Ele o transfor-
mava em vivência nas diferentes situações 
de seu tempo. Imersos na atmosfera pas-
cal, também somos convidados a manter 
esse contínuo diálogo com o Pai, para que 
aprendamos de Jesus a discernir o melhor 
caminho para a nossa vida e para a vida 
de todos. Jesus foi homem da compaixão 

infinita, mas também da crítica mordaz 
a tudo o que não se conformava à vonta-
de de Deus. Sua vida e sua morte não se 
deram fora das questões religiosas nem 
tampouco das questões políticas. Ele não 
aderiu a nenhuma ideologia política espe-
cífica, mas postou-se severamente contra o 
exercício da política que mata. Fez críticas 
mordazes àqueles que se apegam ao poder 
somente com o desejo de manipular, tira-
nizar e explorar: “Sabeis que aqueles que 
vemos governar as nações as dominam e 
os seus grandes as tiranizam. Entre vós 
não será assim: ao contrário, aquele que 
dentre vós quiser ser grande, seja o vosso 
servidor, e aquele que quiser ser o primei-
ro dentre vós, seja o servo de todos” (Mc 
10,42-44).

Vivemos um momento crítico tanto na 
realidade mundial, quanto no nosso país. 
Estamos em meio a uma pandemia que ora 
mostra estar no fim, ora ainda dá repiques 
de recrudescimento; não bastasse isso, te-
mos vários conflitos bélicos em atividade 

no mundo, o que leva milhares de pessoas 
a migrarem, seja em busca de uma vida 
melhor ou, unicamente, para salvar suas 
vidas; no aspecto econômico, uma inflação 
galopante que pesa enormemente sobre 
os ombros dos mais empobrecidos; uma 
prática comum da corrupção grassa em 
vários segmentos da nossa sociedade. A 
Páscoa do Senhor deve iluminar também 
essas realidades.  A Páscoa nos chama a 
servir. A aurora daquele domingo que ilu-
minou a humanidade deve ajudar-nos a ver 
quais caminhos e quais escolhas devemos 
fazer para que todos vivam com a dignida-
de de filhos de Deus. Este ano teremos em 
nosso país eleições para cargos executivos 
e legislativos, nas dimensões estadual e 
federal. A Ressurreição do Senhor deve 
reverberar também neste importante mo-
mento. Como nos ensina o papa Francisco, 
“devemos voltar a pôr a dignidade humana 
no centro e sobre aquele pilar [da política 
saudável] devem ser construídas as estru-
turas sociais alternativas das quais preci-
samos” (FT 168). Se compreendermos a 
Páscoa somente como um evento passado 
nos anos 30 da era cristã, sem atualizá-la, 
não teremos entendido nada do que aque-
la vida e aquela morte significaram para a 
história da humanidade.

A vitória de Jesus sobre a morte deve 
nos encorajar a vencer todas as forças de 
morte que teimam em dominar a histó-
ria. Estejamos de olhos abertos e ouvidos 
atentos!

MissaCF-2022 Crisma

Dom Félix celebra Missa na 
Comunidade Santo Expedito

Dom Félix celebra Crisma na 
Paróquia da Vila dos Montes

Encontro de Educadores sobre
a CF-2022 em Resplendor

No dia 1º de abril de 2022, às 19h30, aconte-
ceu o Encontro de Educadores na Paróquia N. 
Sra. Fátima em Resplendor. Foi um encontro 
rico de reflexão sobre a Campanha da Frater-
nidade deste ano, cujo tema é “Fraternidade e 
Educação”. Pe. Irineu conduziu um momento 
de oração e de reflexão. Os educadores presen-
tes falaram de suas conquistas e lutas diárias.

Georgiane de Souza Silva

No dia 30 de abril de 2022, às 19h30, na 
Igreja Matriz da Paróquia São João XXIII, na 
Vila dos Montes, em Governador Valadares, 
Dom Félix celebrou a Crisma de 8 jovens 
daquela Paróquia. A Missa foi concelebrada 
pelo pároco, Pe. Vinícius Costa Lopes e par-
ticipada pelo seminarista José Victor e por 
familiares, padrinhos e demais fiéis.

No dia 30 de abril de 2022, às 18h00, 
Dom Félix na Comunidade Santo Expedito, 
na Cidade Jardim, Paróquia São João XXIII, 
em Governador Valadares, celebrou Missa 
e procedeu a Bênção da Capela em cons-
trução. A Missa foi concelebrada pelo páro-
co, Pe. Vinícius Costa Lopes, com a partici-
pação do seminarista José Victor e de bom 
número de fiéis.



Diocese de Gov. Valadares Folha da Boa Nova 3MAIO 2022

Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: o Dom mais excelente - 6ª Parte

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

Seminário Formação

  01, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa na Paróquia do SIR.

  02, segunda
19h30: Reunião da Pascom Diocesana no Instituto 

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

  04, quarta
08h00: Missa com o Clero na Capela do Centrel.
09h00: Reunião do Clero no Centrel.

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

Cúria.
  07, sábado
08h00: Reunião do CDP e da Comissão do Sínodo 

no Salão da Catedral.
  08, domingo
07h00: Missa na Catedral (30 anos da Pastoral 

Carcerária).
19h30: Missa na Paróquia da Vila Isa.

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

  11, quarta
19h30: Crisma na Paróquia Santa Rosa de Lima.

  12, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h00: Reunião do Conselho Econômico na Cúria.
10h00: Reunião do Conselho de Formação na Cúria.
19h30: Missa na Comunidade do Sertão do Rio Doce.

  14, sábado
11h00: Missa na Casa do Propedêutico.  
16h00: Crisma na Paróquia Santa Terezinha.
18h00: Crisma na Paróquia São José Operário.

  15, domingo
07h00: Missa na Catedral.
10h30: Crisma na Paróquia da Ilha.
16h00: Missa no Encerramento da Missão dos 

Seminaristas em Naque.
  17, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.

  18, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.

  19, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  20, sexta
19h00: Missa em Santa Rita do Ituêto.

  21, sábado
10h00: Crisma na Paróquia Sant’Ana em 

Resplendor.
19h30: Missa de Instalação da nova Paróquia e de 

Posse do 1º Pároco na Vila União.
  22, domingo
07h00: Missa na Catedral.
10h00: Missa na Paróquia Santa Rita de Valadares.
19h00: Missa na Paróquia Santa Helena.

  24, terça
06h30: Missa da Festa de Nossa Senhora 

Auxiliadora na Catedral.
  25, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
19h30: Missa na Paróquia Santa Helena.

  26, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  27, sexta
19h30: Crisma na Catedral.

  28, sábado
08h00: Assembleia Sinodal Diocesana na Paróquia 

Sagrada Família.
  29, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h30: Crisma na Paróquia Santa Helena.

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

A Carta do Santo Padre às Famílias, Gra-
tissiman sane, dá uma sólida base doutrinal 
e pastoral à integridade do serviço à vida, 
às famílias e a partir da família. No número 
nove, dedicado à genealogia da pessoa, es-
creve: “A genealogia da pessoa está ligada 
a uma família. Paternidade e maternidade 
fundem suas raízes na biologia e, ao mes-
mo tempo, a superam”. Posiciona-se, pois, 
em referência a Deus: “O próprio Deus 
é presente de um modo diferente, como 
acontece em cada geração sobre a terra”.

O caráter de dom que é o filho é menciona-
do no texto bíblico: “Adão conheceu sua mu-
lher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, 
e disse: ‘Possuí um homem por (auxílio de) 
Deus” (Gn 4,1). É como uma garantia, apesar 
de o filho concebido ter se tornado o assassino 
de seu irmão. É uma exclamação alegre por 
um homem novo, por uma nova vida.

No NT, o nascimento de um homem consti-
tui um sinal pascal; Jesus, falando a seus discí-
pulos, antes da sua paixão e morte, contrapõe 

a tristeza, que os atingirá e será semelhante 
às dores do parto, à alegria na qual estes se 
transformam como quando se dá à luz um ho-
mem que vem ao mundo. Felicidade e alegria 
diante da vida que nasce, o que não acontece 
na cultura da morte. Na desconfiança sem-
pre maior que tal cultura difunde no mundo 
de hoje, com sociedades doentes, se corre o 
risco de experimentar sempre de menos. A 
alegria que na espera e acolhida do novo fi-
lho deve encher as casas, transforma-se num 
processo triste, às vezes indesejável, como se 
o canto dos anjos e dos pastores em Belém 
não tivesse seu eco em cada casa, com toda 
humana “pobreza”, como feridas produzidas 
na humanidade, que tal atitude comporta e 
contrasta com aquelas de quem quer um fi-
lho a todo preço! Contraste que, todavia, não 
deve fazer com que o dom do filho seja inter-
pretado como um “direito” que pode ser invo-
cado, inclusive recorrendo a atos contrários 
à moral, porque não expressam a verdadeira 
doação, no ato conjugal pessoal.

Em comunhão com toda a Igreja, na ma-
nhã do dia 26 de março de 2022, os semina-
ristas  da Etapa do Discipulado da Diocese 
de Governador Valadares – que residem em 
Belo Horizonte e estudam Filosofia na PUC 
Minas – se reuniram para refletir sobre as 
questões temáticas do Sínodo dos Bispos, 
convocado pelo Papa Francisco no intuito 
de escutar o que o Espírito diz à Igreja! O en-
contro foi muito importante, pois proporcio-
nou um espaço favorável para que cada um se 
expressasse e escutasse os demais.

Os seminaristas da Etapa da Configura-
ção, que residem e fazem o Curso de Teolo-
gia em Valadares, também se reuniram, mas 
na manhã do dia 28 de março de 2022, para 
refletir sobre as mesmas questões, cientes de 
que o principal fruto do Sínodo é o seu pro-
cesso: a escuta atenta é, por si só, já fecunda. 
Continuemos, pois, em sintonia com as orien-
tações do Santo Padre e de Dom Félix.

Para maior aprofundamento sobre a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD) e de sua re-
lação com os trabalhos da Pastoral da Comuni-
cação em nossa Diocese, a Pascom realizou no 
dia 25 de abril, às 19h30, no Auditório do Institu-
to Teológico, um momento de formação com o 
tema “Comunicação e Proteção de Dados”. 

Para conduzir tal momento, foi convidado 
Vítor Amorim que, com clareza e objetividade, 
apresentou os aspectos gerais e fundamentais 
da Lei Geral de Proteção de Dados a partir da 
questão “O que é privacidade”, que está inti-
mamente ligada à proteção de dados que leva 
à criação da referida lei, em 2018.

Perpassando os caminhos dos princípios 
no tratamento dos dados pessoais,  a captura e 
uso de imagens de terceiros etc. Vítor Amorim 
sintetizou sua exposição em algumas palavras-
chave: estudo, respeito, empatia e bom senso. 
Estas palavras são necessárias para uma não 
excessiva burocratização da ação pastoral. 

Seminaristas Diocesanos
realizam a Escuta Sinodal

Pascom realiza formação
sobre Comunicação e LGPD

Por Lucas Martins e Eudvanio Dias Por Eudvanio Dias
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A gratidão aos ancestrais - Parte 1

Filosofando

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

Olá! Espero que você esteja bem!
Qual é o lugar da ideia de ancestralidade 

na formação cultural e educacional de nos-
sas juventudes? Em sua opinião, como nossa 
cultura trabalha e valoriza o lugar dos ances-
trais?

A ancestralidade tem a ver com nossa 
origem e tradição genética, cultural, étnica, 
religiosa etc., portanto, uma boa consciên-
cia da ancestralidade nasce da percepção 
de que somos fruto de uma história com a 
qual estamos intimamente ligados. Por mais 
autônomos ou independentes que sejamos, 
jamais somos ou estamos isolados de nossa 
história. 

Há várias formas de lidar com a questão 
dos ancestrais, mas há um princípio funda-
mental, basilar, estrutural: a gratidão! Sem 
nutrir sentimento de gratidão com relação 
às pessoas que vieram antes de nós, é qua-
se impossível viver pacífica e intensamente 
o presente. A certeza de que cada pessoa e 
cada momento histórico presente decorrem 

de escolhas feitas no passado é indiscutivel-
mente necessária para estruturação de uma 
identidade consistente.

Proponho refletir sobre dois pontos: 1) 
o risco da sobreposição da efemeridade à 
permanência; 2) o risco do anacronismo que 
julga com critérios de hoje acontecimentos 
de ontem.

Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman 
a sociedade contemporânea vive a era da 
liquidez, isto é, as coisas se amoldam com 
facilidade ao bel interesse dos indivíduos ou 
circunstâncias, como o líquido se amolda ao 
recipiente. Nesta sociedade os valores per-
dem a nuance de solidez, de estrutural, de 
consistência e ficam flexíveis, moldáveis, 
adaptáveis. 

Aplicada ao tema da ancestralidade a 
liquidez pode gerar a falsa ideia de que as 
relações entre o presente e o passado são 
efêmeras, ou seja, passageiras e com pouca 
importância. A efemeridade – percepção de 
que tudo passa com rapidez – não anula o 

fato de sermos fruto de quem veio antes de 
nós; nada é capaz de romper a lógica/laço 
de causa e efeito que nos liga a nossos an-
cestrais. 

Para lembrar a filosofia aristotélica, nin-
guém é causa de si próprio; nenhum ente 
gerou a si mesmo, ao contrário, todos temos 
uma origem diversa de nós mesmos, portan-
to, por mais que tudo seja passageiro (efê-
mero!), nossos vínculos com a ancestralida-
de (pensada de forma mais restrita ou mais 
sistêmica) são permanentes e inexoráveis. 

Concluindo este primeiro ponto de aná-
lise é possível dizer: nosso presente e nos-
so futuro não estão predeterminados pelo 
passado, mas não estaríamos aqui se depen-
dêssemos apenas de nós mesmos, logo, é 
essencial reconhecer, com gratidão, o que 
fizeram por nós, pois os laços que nos unem 
à ancestralidade são permanentes. 

Continuação no próximo artigo.

Semana Santa

No dia 16 de abril de 2022, às 19h30, na 
Catedral de Valadares, Dom Félix presidiu So-
lene Vigília Pascal, que foi concelebrada pelo 
Pe. Luiz Márcio, com participação dos diáco-
nos José Pimenta e Wagner, de religiosas e de 
grande numero de fiéis. A Celebração constou 
de quatro partes: Liturgia da Luz com a Bên-
ção do Fogo Novo e o Canto da Proclamação 
da Páscoa; Liturgia da Palavra; Liturgia Batis-
mal; e Liturgia Eucarística. Pe. Luiz Márcio 
procedeu a Bênção do Fogo Novo, no início, 
e a aspersão dos fiéis, após a Renovação das 
Promessas do Batismo.

No dia 10 de abril de 2022, às 06h30, Dom 
Félix procedeu a Bênção dos Ramos em fren-
te à Capela do Lar dos Velhinhos, em Gover-
nador Valadares. A seguir, os fiéis saíram em 
Procissão até a Catedral de Santo Antônio. Lá 
chegando, Dom Félix presidiu Solene Missa 
de Ramos e da Paixão do Senhor. A Missa foi 
concelebrada pelo Pe. Francisco Vidal, que 
proferiu a Homilia, e teve a participação dos 
diáconos José Pimenta e Wagner, de religio-
sas, de seminaristas e uma multidão de fiéis.

No dia 14 de abril de 2022, às 19h30, na 
Catedral de Valadares, Dom Félix presidiu 
Solene Missa do Lava Pés, que foi concele-
brada pelo Pe. Luiz Márcio, com a participa-
ção do Diác. José Pimenta, de religiosas e de 
uma multidão de fiéis. Após a Homilia, Pe. 
Luiz realizou o Rito do Lava Pés e, no final 
da Missa, fez a transladação do Santíssimo 
Sacramento para a Adoração dos fiéis, cuja 
condução ficou a cargo dos Irmãos da Frater-
nidade O Caminho. 

No dia 15 de abril de 2022, às 15h00, na 
Catedral de Valadares, Dom Félix presidiu a 
Ação Litúrgica, com Liturgia da Palavra, Ora-
ção Universal, Adoração da Cruz e Comu-
nhão Eucarística. Participaram da Ação Litúr-
gica: Pe. Luiz Márcio, que proferiu a Homilia, 
os diáconos Pimenta e Wagner, seminaristas, 
religiosas, e grande número de fiéis. À noite, 
às 19h00, aconteceu uma piedosa Via Sacra,  
que partiu da Catedral e percorreu algumas 
ruas do centro.

Solene Vigília Pascal na Catedral de Valadares

Bênção dos Ramos e
Missa da Paixão do Senhor

Solene Missa do Lava Pés
na Catedral de Valadares

Ação Litúrgica e Via Sacra 
na Sexta-Feira Santa
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Assembleia Paroquial Sinodal - Diocese de Governador Valadares

Sínodo 2019-2023

Paróquia Catedral de Santo Antônio

Paróquia Imaculada Conceição - Bairro Ipê

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Paróquia Sant’Ana – GV

Paróquia Santa Rosa de Lima

Paróquia São João XXIII

Paróquia Cristo Redentor

Paróquia Sagrada Família

Paróquia Santa Luiza – Marilac

Paróquia Santa Terezinha

Paróquia São Judas Tadeu

Paróquia Divino Espírito Santo Paróquia Nossa Senhora da Piedade - Açucena

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – GV

Paróquia Santa Rita - GV

Paróquia São Geraldo do Baixio

Paróquia São Raimundo

A Escuta Sinodal nas Paróquias da Diocese 
de Governador Valadares teve a sua conclusão 
no dia 02 de abril de 2022.

 Foi uma oportunidade ímpar de se exerci-
tar a comunhão eclesial no processo de sinoda-
lidade (caminhar juntos), envolvendo o clero, 
as paróquias e organismos da Igreja.

Cada paróquia e organismo eclesial elabo-
rou um relatório com suas contribuições para o 
Sínodo dos Bispos 2019-2023, que servirá  para 
a elaboração do relatório diocesano.
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Agradecer e rezar

Pastoral Familiar

Após dois anos recolhidos em casa, por 
causa das orientações de distanciamento so-
cial que o coronavírus nos impôs, era para 
estarmos louvando e agradecendo a Deus, 
pelo precioso dom da vida, por termos podido 
celebrar em comunidade neste ano a Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus. Porém, uma 
quantidade considerável de pessoas ainda so-
fre emocionalmente, por causa daquelas que 
escolheram perseguir, ferir e humilhá-las. 
Muitas vezes, a gente só precisa de acolhi-
mento e ouvidos atentos. Nem tudo o que o 
outro lhe fala é para ser respondido, analisado 
ou julgado. Que não percamos valores, ao ser-
mos atacados, nem nos tornemos perseguido-
res, de quem nos persegue. Senhor, “pra não 
sermos instrumentos de egoísmos e opressão: 
libertai nosso coração” (Pe. Zezinho, SCJ). 

Como se já não bastasse a tristeza que a 
pandemia do coronavírus nos causou nesse 
último biênio, temos que suportar a dor da 
traição e da inveja, do descaso e do abando-
no. Inflação e desemprego podem atuar como 
gatilhos para o desespero. Pessoas moram 
sob o mesmo teto, não se respeitam, nem se 
ajudam. Relacionamentos deteriorados, des-
gastados e tumultuados, onde deveria reinar 

o amor e a concórdia. Um se entrega e traba-
lha, para que as coisas deem certo. O outro 
não colabora, nem se esforça, para que as coi-
sas fluam bem. E a gente segue adoecendo e 
sobrevivendo, ao invés de viver em abundân-
cia. Tente preservar suas emoções. Você não 
tem o poder de impedir que as pessoas lhe 
façam mal, mas pode empenhar-se em cuidar 
de si mesmo, sem ser egoísta, e ainda ajudar 
os outros a encontrar a luz de Cristo. Como? 
Através da oração!

“Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de 
Jesus, que um dia teu povo desperta e na certa 
vai ver a luz, que um dia teu povo se anima e 
caminha com teu Jesus.” – Padre Zezinho. Pe-
çamos a Maria Santíssima, para nos ensinar 
a confiar e a depender única e exclusivamen-
te de Deus. Que sejamos perseverantes em 
fazer a vontade do Senhor, corajosos e obe-
dientes, como ela foi. O que não compreen-
dermos, que guardemos no coração, até que 
Deus nos revele, se e quando ele achar apro-
priado. A exemplo da Virgem de Nazaré, não 
desperdicemos a chance de fazer a vontade 
do Pai Eterno, amar e servir. Ela fez a von-
tade de Deus, porque estava em constante 
sintonia com o Senhor, através da oração. 

Só obedece quem se abre a ouvir. É preciso 
experimentar Deus, para conhecê-lo e ser-
vi-lo, de coração aberto, sem esperar vanta-
gem, recompensa ou agradecimento.

Leia e medite a Palavra salvífica, reze o 
Terço, peça a intercessão de Maria e dos san-
tos, interceda pelas pessoas em situação de 
guerra e de rua, ore pelas vítimas da violên-
cia e da opressão. Faça um esforço, para ama-
durecer na fé, ao invés de ficar procurando 
respostas para tudo, como se Deus fosse um 
site de busca, preparado para lhe dar todas as 
respostas, na hora que você acioná-lo. Para 
fazer a vontade do Senhor é preciso colocá-lo 
em primeiro lugar e pedir que Ele o/a liberte 
da preguiça física e espiritual. Reze, peça sa-
bedoria, humildade e mansidão! Seja manso e 
humilde de coração, para que possa se tornar 
canal da graça divina e não pedra de trope-
ço na vida de seus irmãos. Quem se envolve 
em uma vida de oração, não encontra tempo 
para perseguir seus semelhantes, disseminar 
discórdias, nem contratestemunhar a fé que 
professa. Mais gratidão e oração! Que sua 
opção radical por Jesus não faça de você um 
radicalista desumano.

No dia 26 de março de 2022, aconteceu 
na Matriz de Santa Terezinha, em Valadares, 
um encontro motivacional com o objetivo de 
implantação da Pastoral Familiar naquela 
paróquia. O encontro foi conduzido por uma 
equipe diocesana e teve a participação de 81 
pessoas das 02 comunidades: Santa Terezi-
nha e São Paulo. Na oportunidade, formou-
se uma comissão para a constituição dos três 
setores que compõem a estrutura da Pastoral 
Familiar (Pré, Pós e Casos Especiais), ten-
do assumido como coordenador paroquial 
o casal Fabrício e Kelli. Para colaborar nos 
primeiros passos dessa pastoral na paróquia, 
a comissão diocesana de Pastoral Familiar 
nomeou o casal Zezé e Ruth, que esteve pre-
sente  e apresentou uma visão geral do que é 
a Pastoral Familiar. O pároco, Pe. Eduardo, 
deu as boas-vindas aos participantes e esteve 
presente durante todo o tempo.

Foi realizada, no dia 27 de março de 
2022, de 17h00 às 18h40, na Paróquia São 
José Operário, uma Roda de Conversa 
com pessoas que vivem sozinhas: viúvos, 
viúvas, divorciados, divorciadas, solteiros, 
solteiras com mais de 30 anos. O objetivo 
dessa Roda de Conversa foi acolher as pes-
soas, ouvir e conhecer suas histórias de 
vida e integrá-las na Pastoral Familiar. Foi 
um fim de tarde agradável, marcado pela 
alegria e pela participação de 26 pessoas 
que fizeram relatos lindos e verdadeiros de 
suas vidas familiar e comunitária. Tivemos 
a participação de 21 agentes da Pastoral Fa-
miliar que atuaram nas equipes de acolhi-
da, animação, creche e lanche. A Roda de 
Conversa, encerrada com a Missa, foi uma 
realização do Setor Casos Especiais da Pa-
róquia São José Operário.

Foi realizada no dia 27 de março de 2022, 
uma Manhã de Espiritualidade para novos 
Agentes da Pastoral Familiar, com o tema: 
“Siga em frente, suba e não olhe para trás” 
(Gn 19,15-17). Iniciou-se os trabalhos com a 
Missa presidida pelo Pe. Rodrigo. No segun-
do momento foi trabalhada a passagem das 
tentações no deserto e, em seguida, fez-se a 
explicação das atividades da Pastoral Fami-
liar e a apresentação dos setores Pré, Pós e 
Casos Especiais e uma motivação, com tema 
baseado no livro de Gênesis sobre Sodoma 
e Gomorra. Tivemos um total de 75 parti-
cipantes entre coordenadores e agentes. 
Contamos com a presença do pároco, Pe. 
Rodrigo, e as participações dos ministérios 
de música nos animando, do Clube de Mães 
cuidando com muito zelo do lanche e da Ca-
tequese na salinha das crianças!

Roda de Conversa do
Encontro com Cristo na

Paróquia São José Operário

Encontro para implantação
da Pastoral Familiar na

Paróquia Santa Terezinha

Moacir e Márcia
Comissão Diocesana da Pastoral Familiar

Manhã de Espiritualidade para 
Agentes da Pastoral Familiar

na Paróquia da Vila Isa

Emiliano e Érica - Coord. Paroquiais Pastoral Familiar
Paróquia N. Srª. de Fátima

Timóteo e Cláudia - Coord. do Setor Casos Especiais 
Pastoral Familiar - Paróquia São José Operário
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A ética dos transplantes de órgãos - Parte 2

Pe. Francisco Vidal

CF-2022

CF-2022: Fraternidade
e Educação - Parte 4

INAPAF

Através do princípio da gratuidade, o ór-
gão ou tecido apenas poderá ser doado e 
nunca vendido, uma vez que não é um obje-
to manipulável, mas, antes, é algo dotado de 
individualidade própria. O dom exige como 
estrutura interna a gratuidade mais absoluta 
e o altruísmo mais amplo como forma virtuo-
sa de solidariedade. Não tanto, portanto, por 
humanismo, obrigação, laços de parentesco, 
eventuais retribuições ou trocas, generosida-
de passageira, mas como expressão transpa-
rente e simples do “doar-se”.

Inerente ao conceito de dignidade da 
pessoa humana, não existe transplantação 
do encéfalo e dos órgãos sexuais. Isso por-
que essas duas situações parecem pisar a 
fronteira da identidade. Sobretudo no que 
diz respeito ao cérebro, em que se preserva 
a memória da vida e por isso mesmo se asse-
gura, em última instância, a individualidade. 
Por fim, tem-se de atender ao princípio da 
não discriminação, em que a seleção dos re-
ceptores só pode ser feita mediante critérios 
médicos.

Relativamente à avaliação moral das trans-
plantações, no que diz respeito às transplan-
tações autoplásticas, estas não oferecem 
qualquer problema moral desde que seja res-
peitado o princípio da totalidade. Da mesma 
forma, as transplantações heterólogas são lí-
citas desde que não impliquem alterações da 
personalidade.

Nas transplantações homoplásticas, não 
se levantam problemas éticos, quando ape-
nas se trata de uma parte do corpo que não 
afeta substancialmente o organismo nas suas 
funções. Porém, quando se trata de doações 
de órgãos inteiros, o problema assume maior 
complexidade. Assim, deve-se assegurar que 
o doador o faça em plena liberdade e devida-
mente informado dos possíveis riscos, e que 
as funções essenciais não sofram graves da-
nos. Vale ressaltar que nas transplantações 
heteroplásticas é preciso ter em conta os ris-
cos de alteração da personalidade que pode 
ocorrer no receptor. Pelo que a identidade da 
pessoa prevalece sobre qualquer utilidade que 
possa ter a transplantação.

O tema da atualização e do uso de tecnolo-
gias educacionais é uma constante na educa-
ção. A escola sempre precisa rever os meios 
que utiliza para facilitar os processos de apren-
dizagem. A educação pode ser facilitada por 
programas e plataformas, mas sua autoria deve 
ser centrada na ação humana. Ela precisa es-
tabelecer diálogo permanente com diferentes 
atores sociais, com a comunidade e com profis-
sionais de diferentes áreas do conhecimento.

Os desafios para a efetivação de uma edu-
cação de qualidade são grandes. É preciso 
um olhar atento e empático para a educação 
quilombola, popular, indígena, com os sur-
dos e deficientes visuais. É preciso construir 
caminhos educacionais numa perspectiva de 
ecologia humana, que tenham como ponto de 
partida a diversidade e a promoção do bem vi-
ver numa perspectiva do humanismo solidário. 
A educação popular em saúde, por exemplo, 
pode ter muito a colaborar nesse sentido.

A Igreja assumiu com coragem o mandato 
missionário conferido pelo Senhor Ressuscita-
do: “Ide e ensinai”. Ela percebeu a educação 
como um elemento essencial da sua missão e 
proporcionou vários ambientes e experiências 
formativas conectadas aos conventos e igrejas 
com o intuito de formar jovens capazes de pro-
mover o diálogo entre fé e razão.

Em meio às desigualdades de acesso à edu-
cação, a caridade suscitou em muitos religio-
sos e religiosas a sensibilidade para a educação 
de crianças e jovens carentes; dentre eles, des-
tacamos: Dom Bosco, José de Calazans, João 
Batista de La Salle, Marcelino Champagnat, 
Madre Cabrini e Lúcia Filippini.

Os resultados de suas obras são edifican-
tes ainda para nosso tempo e nos ensina que 
a autêntica educação só pode realizar-se num 
contexto relacional e comunitário e parte de 
uma concepção do ser humano, da cultura, 
da sociedade e da história. Pode-se dizer que 
a cada pedagogia corresponde uma antropolo-
gia. Logo, para o cristão, a educação não é só 
integral no sentido temporal, mas eterno, pois 
ela deve conduzir a pessoa a desenvolver suas 
capacidades em vista do amor a Deus e ao pró-
ximo, sem descuidar da promoção da vida e da 
dignidade humana, no horizonte da salvação.

A Igreja sempre valorizou o Ensino Reli-
gioso, que pode ser confessional ou não. Ele 
é contemplado no art. 210 da Constituição 
Federal e é compreendido como uma área do 
conhecimento e como um componente curri-
cular no Ensino Fundamental. O art. 33 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
afirma que “o Ensino Religioso, de matrícula 
facultativa, é parte integrante da formação bá-
sica do cidadão e constitui disciplina dos horá-
rios normais das escolas públicas de Ensino 
Fundamental, assegurado o respeito à diver-
sidade cultural religiosa do Brasil e vedadas 
quaisquer formas de proselitismo”.

O art. 205 da Constituição Federal do Bra-
sil ressalta que a educação é direito de todos 
e dever do Estado e da família. Ela deve ser 
promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando o pleno desenvolvimen-
to da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Entretanto, existe educação mesmo onde não 
há instituições de ensino.

Aconteceu nos dias 09 e 10 de abril de 
2022, a primeira formação anual de agentes 
da Pastoral Familiar – Fase I do Curso Básico 
do INAPAF. Participaram 55 agentes da Pas-
toral Familiar, distribuídos em duas turmas, 
que se reuniram nas Paróquias São Francisco 
Xavier e Santa Rosa de Lima. Essa formação 
é fundamental para seu crescimento pessoal 
e para sua atuação cada vez mais norteada na 
Palavra e nos documentos e orientações da 
Igreja, visando a evangelização das famílias 
da maneira como ela nos apresenta. Foram 
momentos de muito aprendizado e troca de 
experiências. Agradecemos imensamente 
aos casais instrutores, aos agentes da Pas-
toral Familiar participantes, aos agentes das 
paróquias acolhedoras da formação,  que au-
xiliaram na organização, aos padres das paró-
quias que nos receberam com tanto esmero 
e, em especial, ao nosso Bispo, Dom Félix, 
que nos alegrou com a sua presença.

Pastoral Familiar realiza
Formação do INAPAF

Angélica e Leonardo - Casal Coordenador no
Núcleo de Formação e Espiritualidade – NFE Diocesano

Pastoral Carcerária

20º Encontro Diocesano
da Pastoral Carcerária

A Coordenação da Pastoral Carcerária 
da Diocese de Valadares realizou o seu 20º 
Encontro Diocesano com os seus Agentes, 
de 29/04 - 01/05/2022, na Paróquia Sagrada 
Família, em Governador Valadares, com o ob-
jetivo de refletir sobre a missão da pastoral e 
a retomada de suas atividades nos presídios e 
junto aos familiares dos encarcerados. A as-
sessoria do encontro ficou a cargo do Pe. Al-
mir, da Arquidiocese de Florianópolis. Dom 
Félix participou de parte do Encontro e deu 
uma palavra de incentivo aos participantes.
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Casa da Palavra

Aniversariantes

Parabéns,
aniversariantes!

São Matias - Apóstolo

“Um semeador saiu a semear... a semente caiu...”
A semeadura, imagem pouco frequente na 

tradição bíblica, é sinal de esperança. Desde o 
Antigo Testamento ela indica a ação de Deus 
que, mais uma vez, volta a ocupar-se com seu 
povo. A imagem da semeadura ilustra que 
Deus, em grandes atenções, quer reconstruir 
a aliança com seus eleitos, após um período 
de crise da parte de Israel. Na parábola o se-
meador que, em atitude de saída, põe-se a se-
mear, retrata os encantos renovados de Deus 
por seu povo pecador. Essa contínua semea-
dura indica que, mesmo nas mais angustian-
tes situações, Deus não está silencioso. Por 
isso, uma Igreja que se lança em saída para 
semear a Palavra, contribui para manter a es-
perança viva e ativa na história.

Podemos ficar com a impressão de que 
o semeador é indiferente ao tipo de solo no 
qual deve lançar a semente. Pode parecer que 
semear em chão duro, pedregoso, repleto de 
espinhos seja insensatez por parte do semea-
dor. Na realidade tudo isso é coerente com a 
“paradoxal” lógica de Deus. Ele quer a Pala-
vra semeada em toda a parte, de modo a fa-
zê-la chegar a todos os ambientes, até nos es-
paços e contextos mais distintos e distantes. 
É isso que podemos deduzir da explícita deli-
mitação e distinção dos solos: à beira do cami-

nho, com os passarinhos a comer a semente; 
no chão pedregoso, símbolo do entusiasmo 
superficial, que não resiste às tribulações; no 
terreno cheio de espinhos, com a pouca terra e 
sol abrasador, com força para sufocar a semen-
te. A precisão nos detalhes, incluindo os fracas-
sos, aponta para as determinações vigorosas e 
abrangentes do semeador.

Talvez o leitor, ao se deparar com a pará-
bola, surpreenda-se com tais critérios: o se-
meador faz a semente (da Palavra) cair em 
todos os tipos de solo. Todavia, aqui é preci-
so atinar para alguns importantes elementos 
narrativos. O leitor ainda nem passou do ca-
pítulo 13 e já vira que o próprio Jesus já se 
deparara com todos estes tipos negativos de 
“solo”. Basta um breve olhar para perceber. 

A semente caída na beira do caminho, logo 
consumida pelos passarinhos, faz lembrar da 
Palavra arrebatada pelo Maligno. Algo seme-
lhante tentaram fazer os fariseus com Jesus: 
atribuíram ao chefe dos demônios a força que 
sustentava suas ações. Até já haviam decidido 
sobre como matar Jesus. 

Quanto ao destino da semente caída em 
solo pedregoso, ou em meio a espinhos, os 
mesmos traços se podem vislumbrar nas 
palavras de Jesus acerca das cidades à beira 
do lago: Corazin, Betsaida, Cafarnaum. Elas 
foram muito agraciadas pela presença mes-
siânica de Jesus. Mas não se arrependeram. 
Nelas a semente caiu, germinou, mas foi sufo-
cada. Também na região dos gadarenos, pedi-
ram a Jesus que partisse dali. Ou seja, o leitor 
compreende a “lógica” da parábola sobre a 
Palavra a partir das ações e opções de Jesus. 
Ele, o Filho de Deus, levou a Palavra a todos 
os “solos”. E, para superar quaisquer dúvidas, 
e convidar os leitores de qualquer tempo a 
aderir a tais critérios, explicou a parábola aos 
discípulos. Já um pouco antes, na conclusão 
do relato parabólico, ele foi enfático: “Quem 
tiver ouvidos, ouça”.

Matias é nome frequente entre 
os judeus e quer dizer “dom de 
Deus”. É o apóstolo que recebeu 
o dom do grande privilégio de ser 
agregado aos Doze, tomando o 
lugar vago deixado pela deserção 
de Judas Iscariotes. Sua eleição foi 
mediante sorteio, após a ascensão 
do Senhor, pela proposta de Simão 
Pedro, que em poucas palavras 
fixou os três requisitos para o mi-
nistério apostólico: pertencer aos 
que seguiam Jesus desde o come-
ço, ser chamado e enviado: “É ne-
cessário, pois, que, destes homens 
que nos acompanharam durante 
todo o tempo em que o Senhor Je-
sus viveu no meio de nós, a come-
çar pelo batismo de João até ao dia 
em que nos foi arrebatado, haja 
um que se torne conosco testemu-
nha de sua ressurreição”.

Matias esteve, portanto, cons-
tantemente próximo de Jesus des-
de o início até o fim de sua vida 
pública. Testemunha de Cristo 
e mais precisamente da sua res-
surreição, pois a ressurreição do 

Pe. Francisco Vidal 01/05
Dom Ant. Carlos Félix 04/05
Pe. Flávio Lúcio Lima 17/05
Pe. Schneider da Silva 17/05
Pe. Zezinho  20/05

Diác. Marcelo Almeida 01/05
Pe. Vicente Salviano  05/05
Pe. Matosinho Oliveira 24/05
Pe. Luiz Márcio Quintão 25/05
Pe. Carlos Guimarães  31/05

Salvador é a própria razão de ser 
do cristianismo. Matias, portanto, 
viveu com os onze apóstolos o mi-
lagre da Páscoa e poderá com todo 
o direito anunciar Cristo ao mun-
do, como espectador da vida e da 
obra de Cristo “desde o batismo 
de João”. Também a segunda e a 
terceira condições, ser divinamen-
te chamado e enviado, estão clara-
mente expressas pela oração do 
colégio apostólico: “Senhor, tu que 
conheces o coração de todos, mos-
tra qual destes dois escolheste”.

A eleição de Matias por sorteio 
pode causar-nos espanto. Tirar a 
sorte para conhecer a vontade 
divina é método muito conhecido 
na Sagrada Escritura. A própria 
divisão da Terra prometida foi 

mediante sorteio; e os apóstolos 
julgaram oportuna a conformida-
de com esse costume. Entre os 
dois candidatos propostos pela 
comunidade cristã, José filho de 
Sabá, cognominado o Justo, e Ma-
tias, a escolha caiu sobre o último. 
O novo apóstolo, cujo nome brilha 
na Escritura somente no instante 
da eleição, viveu com os onze a 
fulgurante experiência de Pente-
costes antes de se encaminhar, 
como os outros, pelo mundo afora 
a anunciar “a glória do Senhor”.

Nada se sabe de suas atividades 
apostólicas, nem se morreu mártir 
ou de morte natural, pois as nar-
rações a seu respeito pertencem 
aos escritos apócrifos. À tradição 
da morte por decapitação com 
machado se liga o seu patrocínio 
especial aos açougueiros e car-
pinteiros. Sua festa celebrada por 
muito tempo em 24 de fevereiro, 
para evitar o período quaresmal, 
foi fixada pelo novo calendário em 
14 de maio, data certamente mais 
próxima do dia da sua eleição.

22º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”


