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Filosofando Desafios Éticos

Dom Félix comemora 19 anos
de Episcopado com o Clero Diocesano

A gratidão aos ancestrais - Parte 2 Transplantes de Órgãos Particulares - Pt 1

Especial

Uma coisa leva a outra e tudo leva a tudo mais

No dia 24 de maio de 2022, às 06h30, na Catedral de Valadares, Dom 
Félix presidiu a Missa da Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, Padro-
eira do Seminário Diocesano. A Missa foi concelebrada por 12 padres, 
dentre eles o pároco da Catedral e os padres formadores, além de con-
tar com a participação de 02 diáconos, 01 religiosa, 03 religiosos, 17 se-
minaristas, vários agentes do SAV e de algumas dezenas de fiéis.

No dia 04 de maio de 2022, às 08h00, Dom Antônio Carlos Félix, 
Bispo Diocesano, presidiu a Missa em Ação de Graças pelos seus 
19 anos de episcopado na Capela do Centrel, na abertura da Reu-
nião do Clero, com muita alegria e gratidão a Deus e a tantas pes-
soas que participam ou que participaram, direta ou indiretamente, 
do seu ministério de pastor, pai e amigo. A Missa foi concelebrada 
pelos padres, com a participação de diáconos permanentes e semi-
naristas

No dia 21 de maio de 2022, às 19h30, na Praça em frente à Capela 
de Nossa Senhora Aparecida, na Vila União, em Governador Valadares, 
Dom Félix presidiu Missa Festiva de Instalação da Paróquia Santa Dulce 
dos Pobres e de Posse do seu 1º Pároco, Pe. Euler Sebastião Rodrigues. 
A Missa foi concelebrada por vários padres e contou com a participação 
de diáconos, seminaristas, religiosas e de uma multidão de fiéis.

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

20º Encontro Diocesano da
Pastoral Carcerária na Sagrada Família

Missa de Instalação da
Paróquia Santa Dulce dos Pobres

Missa da Festa de Nossa
Senhora Auxiliadora na Catedral

Embora a reflexão sobre o método pasto-
ral (metá = fim + odos = caminho) seja vista 
por muitos como insignificante, periférica ou 
desvinculada da pulsação vital do existir, arras-
tando pouca empatia em seu exercício, como 
se consistisse simplesmente num conjunto de 
regras formais, frias e distanciadas do que re-
almente fazem as pessoas.

Olá! Espero que você esteja bem!
Na primeira parte deste artigo tratamos 

da importância de não pensar que a efemeri-
dade de nosso tempo seja capaz de anular os 
laços que nos ligam a nossos ancestrais. Con-
cluímos que a ancestralidade não nos predes-
tina, mas não são passageiras ou transitórias 
as ligações que temos com ela. 

Nem todos os órgãos, do ponto de vista 
ético, podem ser doados, em particular aque-
les como o cérebro e as gônadas, que inter-
ferem na unicidade irrepetível da pessoa e a 
na identidade pessoal. Neste ponto confron-
tamos alguns casos específicos de transplan-
tes. A especificidade vem da proveniência do 
órgão ou do tecido. 
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Opinião

Uma coisa leva a outra e tudo leva a tudo mais

Por Rivelino Santiago

Exéquias

Embora a reflexão sobre o método pasto-
ral (metá = fim + odos = caminho) seja vista 
por muitos como insignificante, periférica 
ou desvinculada da pulsação vital do existir, 
arrastando pouca empatia em seu exercício, 
como se consistisse simplesmente num con-
junto de regras formais, frias e distanciadas 
do que realmente fazem as pessoas, ela é fun-
damental porque diz respeito à nossa ação 
eclesial, ao modo como realizamos a ação 
evangelizadora. Além de ser um dobrar-se 
sobre a ação que se contrapõe a improviso, o 
método pastoral é fruto do saber acumulado 
das experiências eclesiais, em vista dos obje-
tivos pretendidos. Considerando tal aspecto, 
o método é simultaneamente possibilidade e 
limite, porque permite um viés, enfoque ou 
olhar e não outros. À prescruta dos melho-
res caminhos para realizar sua ação pastoral, 
a Igreja passou a utilizar a partir do Concílio 
Vaticano II o método “Ver-Julgar-Agir”. Na 
esteira de influência do Concílio, as conferên-
cias do episcopado latino-americano desde 
Medellín, em 1968, as Campanhas da Frater-
nidade no Brasil, desde 1964, os documentos 
produzidos pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), e até mesmo al-
guns documentos pontifícios, têm todos se 
servido das contribuições do método pasto-
ral “Ver-Julgar-Agir”.

Conforme a perspectiva teológica, o méto-
do pastoral “Ver-Julgar-Agir” exprime a gui-
nada na reflexão sobre método teológico: a 
passagem do método dedutivo ao indutivo. 
Em linhas gerais, o método dedutivo consiste 
em partir das afirmações dogmáticas, funda-
mentá-las na Escritura e, em seguida, aplicar 
a reflexão obtida na compreensão da realida-
de. O perigo corrido nesse empreendimento 
metodológico está em produzir uma teologia 
altamente especulativa, mas desvinculada da 
ação pastoral e da vida. O método indutivo, 
inaugurado pelo Concílio Vaticano II, faz o ca-
minho inverso do dedutivo. Como anseio de 

uma teologia com maior incidência sobre o 
mundo, propõe partir da realidade, com seus 
desafios, para buscar luzes na Escritura e na 
Tradição da Igreja. A Constituição Pastoral 
Gaudium et Spes (Alegrias e Esperanças), 
do Concílio Vaticano II, fundamentou tal 
mudança, ao tomar como ponto de partida a 
condição em que se encontra o homem atual, 
sobretudo os mais pobres, e ao afirmar que 
tal situação é a dos discípulos de Cristo: “As 
alegrias e as esperanças, as tristezas e as an-
gústias dos homens de hoje, sobretudo dos 
pobres e de todos os que sofrem, são tam-
bém as alegrias e as esperanças, as tristezas 
e as angústias dos discípulos de Cristo” (GS, 
nº 1).

O método pastoral “Ver-Julgar-Agir” propi-
ciou enorme avanço na ação pastoral da Igre-
ja, rompendo com o distanciamento entre a 
Igreja e o Mundo. Ao partir da situação do 
homem atual, propunha a própria realidade 
como objeto da reflexão teológica e da ação 
pastoral. Metodologicamente, isso se deu 
através da articulação dos seus três momen-
tos fundamentais: primeiro momento: Ver 
(consiste em olhar, observar e analisar aten-
tamente a realidade com o auxílio das ciên-
cias humanas e sociais para dar-se conta das 
suas contradições: sombras e luzes, pecado 
e graça); segundo momento: Julgar (trata-se 
de interpretar ou compreender a realidade 
com a iluminação da Escritura e da Tradição 
de Igreja); e terceiro momento: Agir (apre-
senta pistas e diretrizes para transformar a 
realidade conforme a perspectiva do Reino 
de Deus). Recentemente, o Papa Francisco 
enriqueceu o método “Ver-Julgar-Agir” com 
suas inspirações pastorais. No lugar de “Ver-
Julgar-Agir” tem preferido expressões como 
“escutar”, “contemplar” e “acompanhar” ou 
“contemplar”, “discernir” e “agir”. Tal prefe-
rência não significa simplesmente mera mu-
dança de nomenclatura, mas aguçada sensibi-
lidade pastoral. “Contemplar”, por exemplo, 

permite maior alcance ao “Ver”, já que indica 
mais do que somente uma visão analítica da 
realidade, e sim o olhar esperançado de dis-
cípulo, que contempla a realidade a ser trans-
formada. Do mesmo modo, “discernir” é uma 
ação do Espírito Santo em nós decorrente da 
Palavra de Deus, que nos capacita a decidir e 
a agir conforme a vontade divina.

Por fim, outra sugestão oferecida pelo 
Papa Francisco ao rejuvenescimento do mé-
todo “Ver-Julgar-Agir” e, pode-se afirmar, que 
se constitui também em marca do seu minis-
tério é “escutar”. Não apenas seu pontificado 
tem sido assinalado pela escuta, mas seu an-
seio é de que esta seja, por excelência, vir-
tude da Igreja em sua disposição de ouvir, o 
que significa sinônimo de sinodalidade. Para 
conhecer o outro, em suas necessidades e 
verdades, é preciso ouvi-lo. A escuta oferece 
sensibilidade ao método pastoral “Ver-Julgar
-Agir”. Parafraseando Clifford Geertz, um dos 
maiores expoentes da tradição antropológica 
norte-americana do século XX, ao diferenciar 
o método investigativo da antropologia do 
que se usa nas demais ciências sociais, como 
a sociologia, afirmou ser o método da discipli-
na antropológica mais artesanal, qualitativo, 
e, portanto, mais dependente das qualidades 
do observador do que dos critérios e regras 
formais que o compõe. O diferencial do tra-
balho antropológico consiste em “conversar 
com o homem do arrozal ou a mulher do ba-
zar, quase sempre em termos não convencio-
nais, no estilo ‘uma coisa leva a outra e tudo 
leva a tudo mais’, em língua vernácula e por 
longos períodos de tempo, sempre observan-
do muito de perto como eles se comportam”. 
Assim como na antropologia, a sensibilidade 
para a escuta marca profundamente o méto-
do teológico-pastoral da Igreja. O diferencial, 
nesse caso, está em escutar o Povo de Deus, 
ouvir seus anseios, esperanças, dúvidas e su-
gestões.

A Igreja Particular e o Clero de Governador Valadares estão pesaro-
sos com morte repentina do Pe. José do Nascimento (Pe. Zezinho), ví-
tima de acidente automobilístico, no dia 04 de maio de 2022, logo após 
o almoço. Seu corpo foi velado em Santa Efigênia de Minas e Itanhomi, 
onde Dom Felix presidiu a Missa Exequial no dia 06 de maio, às 08h00. 
A Missa foi concelebrada por muitos padres, com a participação de 
diácono, seminaristas, fiéis das várias paróquias nas quais exerceu o 
seu ministério, além dos familiares e amigos. Que o Deus de Bondade 
acolha o Pe. Zezinho no Seu Reino e conceda o conforto espiritual a 
todos nós!

A Diocese de Valadares, a Escola Diaconal “Dom Werner”, a Pastoral 
Familiar e os familiares e amigos do Adyler Duarte Diab estão de luto, 
pois ele já fez a sua páscoa definitiva. No dia 02 de maio de 2022, às 
21h00, na Paróquia Cristo Redentor, Dom Félix presidiu a Missa Exe-
quial do Adyler, que foi concelebrada por vários padres e teve a partici-
pação de diáconos permanentes, candidatos ao diaconato, seminaristas, 
religiosas, agentes da Pastoral Familiar, além dos familiares e amigos.

À família enlutada, especialmente à Rose, as nossas condolências! Que 
Deus, na sua bondade, acolha o Adyler no Seu Reino e conceda o confor-
to espiritual a todos nós!

Missa das Exéquias do
Sr. Adyler Duarte Diab

Missa das Exéquias do
Pe. Zezinho em Itanhomi
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: o Dom mais excelente - 7ª Parte

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

Pascom

  01, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
10h00: Reunião com os Padres Formadores na Casa da 

Teologia.
19h30: Missa na Paróquia Santa Helena.

  02, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h30: Missa dos 60 anos da Paróquia da Ilha.

  03, sexta
08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio na Cúria.
14h00: Reunião da Comissão do Sínodo na Cúria.
19h00: Missa na Paróquia de Sardoá.

  04, sábado
09h00: Reunião da Equipe Diocesana da Pastoral do 

Dízimo no Instituto Teológico.
10h00: Reunião da Comissão de Arte Sacra no Instituto 

Teológico.
18h00: Crisma na Paróquia da Vila Isa.

  05, domingo
07h00: Missa da Festa de Pentecostes na Catedral.
10h00: Missa dos 60 anos da Paróquia de Marilac.
13h00: Fala no Encontro Vocacional para Rapazes na 

Paróquia do SIR.
  06-09, segunda a quinta
Assembleia Regional dos Bispos em Belo Horizonte.

  10, sexta
19h30: Missa na Comunidade de Santo Antônio do 

Porto.
  11, sábado
08h00: Assembleia Sinodal Diocesana na Paróquia 

Sagrada Família.
19h30: Missa na Paróquia de Naque.

  12, domingo
07h00: Missa da Festa da Santíssima Trindade na 

Catedral.
19h30: Missa na Paróquia da Ilha.

  13, segunda
09h00: Missa da Festa de Santo Antônio na Catedral.

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

  15, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
19h00: Missa na Paróquia de Itanhomi.

  16, quinta
17h00: Missa e Procissão de Corpus Christi na Catedral.

  18, sábado
19h30: Missa na Paróquia do Trevo.

  19, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa de Abertura do Encontro do Apostolado 

da Oração na Paróquia Sagrada Família.
11h00: Fala aos participantes do Retiro do Movimento 

Boa Nova na Paróquia Santa Rita.
  20, segunda
19h30: Seminário de Bioética no Instituto Teológico.

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

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

  23, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h30: Missa na Paróquia de Ituêta.

  24, sexta
19h30: Missa na Paróquia Santa Rosa de Lima.

  25, sábado
08h00: Reunião do CDP e da Comissão do Sínodo no 

Salão da Catedral.
16h00: Missa no Retiro Espiritual para Candidatos ao 

Diaconato e Esposas no Centrel.
  26, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h30: Missa na Paróquia de Lourdes (Bênção e Envio 

Missionário).
19h30: Missa na Paróquia da Turmalina.

  27, segunda
19h30: Seminário de Bioética no Instituto Teológico.

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

  29, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
19h30: Reunião com os Catequizandos de Márcia e 

Moacir Diniz no Metrópole.
  30, quinta
06h30: Missa na Catedral.

Por Eudvanio Dias

Normalmente o filho concebido, o seu 
nascimento, mais que parecer um compro-
misso que pesa, apesar da responsabilidade 
e do sacrifício que comporta, é da parte do 
novo ser, um convite à festa. Existe alegria 
pascal. É o verdadeiro significado da expres-
são de Santo Irineu: “A glória de Deus é o 
homem vivo”. Esta atmosfera em nada reduz 
a força do compromisso que o dom do filho 
encarna, como dignificante e inevitável res-
ponsabilidade.

No cumprimento alegre desta responsa-
bilidade, da capacidade de responder, em 
primeiro lugar a Deus, se joga a própria co-
erência e, portanto, sua felicidade. No sacra-
mento da reconciliação, o exercício ministe-
rial da Igreja, que perdoa os homens de seus 
pecados, é coerente à sua missão profética de 
anunciar a verdade. Quando o Evangelho é 
proclamado e vem acolhido no coração, fruti-
fica na dor saudável que prepara para receber 
o perdão. Só uma compaixão, que não nasce 
do amor cristão, pode induzir a dissimular a 
verdade, que fere, mas é uma ferida saudável 
que salva, e a amenizar as exigências morais 
decorrente da revelação.

Tal atitude certamente não excluirá os fi-
éis do sofrimento diante das próprias obras 
desordenadas, porém muito menos conduzi-
rá à alegria do perdão com que Deus os aco-
lhe como filhos que retornam à casa paterna. 
Estas são as características que guiaram a re-

dação do Manual para os Confessores, prepa-
rado pelo Pontifício Conselho para a Família. 
Neste se apresenta seja a atitude, com a qual 
os ministros devem sempre acolher e exer-
cer este sacramento, cheia de compreensão e 
misericórdia, seja a claridade, verdade e com-
petência doutrinal com que devem formar e 
instruir a quem se encontrar desorientado no 
pecado.

São difundidos um prejuízo e um erro: de 
querer opor a verdade à misericórdia. Uma 
“misericórdia” sem verdade seria uma carica-
tura do que Jesus confia como missão à Igre-
ja. A Igreja não pode em nome de uma “com-
preensão” (mal entendida), “fechar um olho”, 
passar sem ver, sem denunciar, precisamente 
como exigência de uma verdadeira reconci-
liação, para tornar a encontrar o Senhor na 
verdade e no perdão.

O filho é um dom para a família, que con-
centra a sua atenção nele e segue de coração 
todo o processo, desde a concepção, o nasci-
mento, a educação, com ternura e sentido de 
reconhecimento, com capacidade de maravi-
lhar-se, de surpreender-se, de descobrir, nos 
diversos momentos, o afirmar-se de um novo 
ser. Tudo isto exige uma pedagogia para que 
a rotina não devore o que torna harmoniosa e 
gratificante a missão dos esposos e a “carga” 
não tire a intensidade legítima da plenitude, 
da alegria.

Em sintonia com a Pascom Brasil, a Pas-
com Diocesana de Governador Valadares re-
alizou duas conferências dentro da Semana 
da Comunicação, semana esta cujo objetivo  
foi a preparação para o 56º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais (29/05). Neste ano, 
a Semana da Comunicação compreende os 
dias de 23 a 29 de maio.

No dia 23 de maio, às 19h30, no auditório 
do Instituto Teológico Dom Hermínio Malzo-
ne Hugo, o seminarista e agente da Pascom 
Diocesana Eudvanio Dias apresentou uma 
conferência sob o título “A mística da es-
cuta em Tolentino Mendonça”. Tomando 
como referência a obra A mística do instante 
do Cardeal e Poeta José Tolentino Mendon-
ça, Eudvanio abordou sobre a importância da 
escuta real, aquela feita para além do simples 
ouvir: a escuta feita com o ouvido do coração, 
como pede o Papa Francisco na sua mensa-
gem para o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais deste ano. 

No dia 24 de maio, no mesmo horário e 
local, a especialista em Gestão da Comuni-
cação e Mídias Sociais e agente da Pascom 

Diocesana Aline Ribeiro apresentou uma 
conferência com o tema “A Comunicação 
da Pascom na prática”. A partir do dispos-
to no Diretório de Comunicação da Igreja no 
Brasil (Doc. 99 da CNBB), Aline perpassou 
o caminho dos quatro eixos da Pascom, 
dando dicas práticas para a ação pastoral de 
seus agentes dentro dos variados contextos 
e realidades paroquiais. 

Os dois dias de encontro contaram com a 
presença do Bispo Diocesano Dom Félix, de 
padres, seminaristas, agentes da Pascom e 
outras pastorais, além de transmissão ao vivo 
pelas redes sociais da Diocese.

Pascom Diocesana realiza Conferências
na Semana da Comunicação 
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A gratidão aos ancestrais - Parte 2

Filosofando

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

Olá! Espero que você esteja bem!
Na primeira parte deste artigo tratamos 

da importância de não pensar que a efeme-
ridade de nosso tempo seja capaz de anular 
os laços que nos ligam a nossos ancestrais. 
Concluímos que a ancestralidade não nos 
predestina, mas não são passageiras ou 
transitórias as ligações que temos com ela. 

Nesta parte do artigo proponho refletir 
sobre o risco do anacronismo quando se 
está diante do tema ancestralidade. O ana-
cronismo consiste em julgar fatos e situa-
ções de um tempo com critérios de outro 
tempo, logo, em nossa reflexão, é anacrôni-
co o julgamento do passado com as referên-
cias do presente.

Muita gente vive presa ao passado por 
não compreender que as pessoas se encon-
travam em situações e circunstâncias dife-
rentes, e muitas vezes inacessíveis, a quem 
está no presente.

Não é possível fazer um juízo absoluta-
mente seguro do passado, sobretudo quan-
do se usa os parâmetros do presente; não é 
possível compreender as razões que motiva-
ram as ações do passado usando os pesos 
e as medidas do presente. Cada instante da 

vida disponibiliza uma imensidade de possi-
bilidades inacessíveis, muitas vezes, a quem 
não vivenciou as situações reais.

Olhar para o passado requer a sensi-
bilidade e a decisão de aceitar que nossos 
ancestrais fizeram o que deram conta de 
fazer; fizeram o possível para eles naquele 
momento; fizeram o que fizeram e ponto; 
trouxeram a história até aqui e nos entrega-
ram para dar continuidade. Assim, compete 
a cada um de nós, aprender sem condenar e 
fazer nosso melhor.

A melhor forma de lidar com a ancestra-
lidade, como dissemos na parte 1 deste arti-
go, é a gratidão. A gratidão é um sentimento 
e uma atitude. Enquanto sentimento a gra-

tidão brota no coração e na vida como sinal 
de alegria e contentamento com o que se 
recebe ou com o que se alcança. Para o sen-
timento de gratidão que brota na vida, não 
importa a intensidade do esforço feito para 
alcançar alguma coisa – pode-se ter feito ne-
nhum esforço ou muito esforço o sentimen-
to de gratidão aparece e envolve a quem está 
grato, que passa a irradiar a luz da gratidão.

Enquanto atitude, a gratidão deve ser 
cultivada de forma consciente, portanto é 
uma decisão a ser tomada e mantida por 
cada pessoa em todos os momentos da vida. 
A gratidão é uma forma de interpretar que 
pode ser aprendida, treinada e aperfeiçoa-
da, ou seja, é possível se tornar mais grato 
a cada dia.

Concluindo: Olhe para suas ancestrali-
dades com gratidão: Foram elas que permi-
tiram a você estar aqui. Acolha as lições e 
os passos que trouxeram você ao presente. 
Assuma o que for seu e deixe ir o que não 
lhe pertencer. Evite julgar e diga sempre: 
Obrigado pelo que me deram; daqui para 
frente é comigo! Eu assumo.

Estamos perdendo a capacidade de ouvir 
a pessoa que temos à nossa frente. No entan-
to, a escuta continua essencial para a comu-
nicação humana. É a maior necessidade dos 
seres humanos. É um desejo que interpela 
toda pessoa que desempenha o papel de co-
municador: pais, professores, pastores, agen-
tes pastorais, jornalistas, pasconeiros etc.

No entanto, é preciso escutar com o ouvi-
do do coração. A escuta não significa apenas 
uma percepção acústica, mas ela está es-
sencialmente ligada à relação dialogal entre 
Deus e a humanidade, a ponto de São Paulo 
afirmar que “a fé vem da escuta” (Rm 10, 
17). De fato, a iniciativa é de Deus, que nos 
fala, e a ela correspondemos escutando-O.

A escuta corresponde ao estilo humil-
de de Deus. Ela permite a Deus revelar-Se 
como Aquele que, falando, cria o homem à 
sua imagem e, ouvindo-o, reconhece-o como 
seu interlocutor. Deus ama o homem: por 
isso, lhe dirige a Palavra, por isso “inclina o 
ouvido” para escutá-lo. O homem, ao contrá-
rio, tende a fugir da relação, a virar as costas 
e “fechar os ouvidos” para não ter de escutar. 
Assim temos Deus, que sempre Se revela 
comunicando-Se livremente, e o homem, a 
quem é pedido para sintonizar-se, colocar-se 
à escuta.

É por isso que Jesus convida os seus dis-
cípulos a verificar a qualidade da sua escuta. 
“Vede, pois, como ouvis” (Lc 8, 18): faz-lhes 

esta exortação depois de ter contado a pará-
bola do semeador, sugerindo que não basta 
ouvir, é preciso fazê-lo bem. Só quem acolhe 
a Palavra com o coração “bom e virtuoso” e 
a guarda fielmente é que produz frutos de 
vida e salvação (cf. Lc 8, 15). Só prestando 
atenção a quem ouvimos, àquilo que ouvi-
mos e ao modo como ouvimos é que pode-
mos crescer na arte de comunicar, cujo cer-
ne não é uma teoria nem uma técnica, mas a 
“capacidade do coração que torna possível a 
proximidade” (EG 171).

Até quem tem ouvidos perfeitos, às vezes, 
não consegue escutar o outro, pois há uma 
surdez interior, pior do que a surdez física. 
Por isso, a primeira escuta a reaver, quando 
se procura uma comunicação verdadeira, é a 
escuta de si mesmo, das próprias exigências 
mais autênticas, inscritas no íntimo de cada 
pessoa.

A escuta é condição da boa comunicação. 
Aquilo que torna boa e plenamente humana 
a comunicação é precisamente a escuta de 
quem está à nossa frente, face a face; não o 
espionar. É triste quando surgem, até dentro 
da Igreja, partidos ideológicos, desapare-
cendo a escuta para dar lugar a estéreis con-
traposições. Nesse caso, o diálogo não passa 
de um monólogo a duas vozes. Ao contrário, 
na verdadeira comunicação, o eu e o tu en-
contram-se ambos “em saída”, tendendo um 
para o outro. Portanto, a escuta é o primeiro 
e indispensável ingrediente do diálogo e da 
boa comunicação. Não se comunica se pri-
meiro não se escutou.

A capacidade de escutar a sociedade é 
ainda mais preciosa neste tempo ferido pela 
longa pandemia e pelas migrações forçadas. 
Também na Igreja há grande necessidade 
de escutar e de nos escutarmos. Quem não 
sabe escutar o irmão, bem depressa deixa-
rá de ser capaz de escutar o próprio Deus. 
Na ação pastoral, a obra mais importante é 
o “apostolado do ouvido”. Devemos escutar, 
antes de falar (cf. Tg 1, 19).

Estamos em pleno processo sinodal. Re-
zemos para que seja uma grande ocasião de 
escuta recíproca. Com efeito, a comunhão 
não é o resultado de estratégias e progra-
mas, mas edifica-se na escuta mútua.

Por Dom Félix

Resumo da Mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais

Mensagem do Papa
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Pentecostes

Festa do Bom Pastor Festa de N. Srª. de Fátima

Pentecostes é o mistério que constitui 
o batismo da Igreja, é um acontecimento 
que lhe conferiu a forma inicial e o estímulo 
para a sua missão. E esta “forma” e este “es-
tímulo” são sempre válidos, sempre atuais, 
e renovam-se de modo particular mediante 
as ações litúrgicas.

Nesta ocasião, quero meditar sobre um 
aspecto essencial do mistério de Pentecos-
tes, que nos nossos dias conserva toda a sua 
importância. Pentecostes é a festa da união, 
da compreensão e da comunhão humana. 
Podemos constatar como no nosso mundo, 
mesmo se estamos cada vez mais próximos 
uns dos outros com o progresso dos meios 
de comunicação, e as distâncias geográficas 
parecem desaparecer, a compreensão e a co-
munhão entre as pessoas muitas vezes é su-
perficial e difícil. Permanecem desequilíbrios 
que com frequência levam a conflitos; o diá-
logo entre as gerações torna-se difícil e por 
vezes prevalece a divisão; assistimos a fatos 
cotidianos nos quais nos parece que os ho-
mens estão mais agressivos e mais conflitu-
osos; compreender-se parece muito compro-
metedor e prefere-se permanecer no próprio 
eu, nos próprios interesses. Nesta situação, 
podemos encontrar e viver aquela unidade da 
qual temos necessidade?

A narração de Pentecostes nos Atos dos 
Apóstolos (2, 1-11) contém um panorama da 
antiga história da construção da Torre de Ba-
bel. Mas o que é Babel? É a descrição de um 
reino no qual os homens concentraram tanto 
poder que pensaram que já não precisavam 
mais de Deus e, deste modo, eram tão fortes 
que podiam construir sozinhos um caminho 
que leva ao céu para abrir as suas portas e 
pôr-se no lugar de Deus. Mas, precisamen-
te nesta situação, verifica-se algo anormal 
e singular. Enquanto os homens estavam a 
trabalhar juntos, construindo a torre, repen-
tinamente deram-se conta de que estavam a 
construir um contra o outro. Enquanto ten-
tavam ser como Deus, corriam o perigo de 
nem sequer ser mais humanos, porque ti-
nham perdido um elemento fundamental do 

ser “pessoas humanas”: a capacidade de se 
aproximarem, de se compreenderem e de 
trabalhar juntos.

Esta narração bíblica possui uma verdade 
perene; podemos vê-la ao longo da história, 
mas também no nosso mundo. Com o pro-
gresso da ciência e da técnica, alcançamos 
o poder de dominar forças da natureza, de 
manipular os elementos, chegando quase ao 
próprio ser humano. Nesta situação, rezar a 
Deus parece algo superado, inútil, porque nós 
próprios podemos construir e realizar tudo o 
que queremos. Mas não percebemos que es-
tamos a viver a mesma experiência de Babel. 
É verdade, multiplicamos as possibilidades de 
comunicar, de obter informações, de transmi-
tir notícias, mas podemos dizer que aumentou 
a capacidade de nos compreendermos ou, 
paradoxalmente, entendemo-nos cada vez me-
nos? Entre os homens não paira desconfiança, 
suspeita, receio recíproco, até nos tornarmos 
inclusive perigosos uns para os outros? Volte-
mos, então, à pergunta inicial: Pode haver uni-
dade, concórdia? E como?

Encontramos a resposta na Sagrada Escri-
tura: Só pode haver unidade com o dom do 
Espírito de Deus, o qual nos dará um cora-
ção novo e uma língua nova, uma capacidade 
nova de comunicar. E foi isto que se verificou 
em Pentecostes. Naquele dia, um vento im-
petuoso soprou sobre Jerusalém e a chama 
do Espírito Santo desceu sobre os discípulos 
reunidos, pousou sobre cada um e acendeu 
neles o fogo divino do amor, capaz de trans-
formar. O receio desapareceu, o coração sen-
tiu uma nova força, as línguas soltaram-se e 

começaram a falar com franqueza, de modo 
que todos pudessem compreender o anúncio 
de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Em 
Pentecostes, onde havia divisão e indiferen-
ça, surgiram unidade e compreensão.

Mas olhemos para o Evangelho da Festa 
de Pentecostes, no qual Jesus afirma: “Quan-
do vier o Espírito da Verdade, Ele guiar-vos-á 
para a verdade total” (Jo 16, 13). Aqui, Jesus, 
falando do Espírito Santo, explica-nos o que 
é a Igreja e como ela deve viver para ser ela 
mesma, para ser o lugar da unidade e da co-
munhão na Verdade: diz-nos que agir como 
cristãos significa não nos fecharmos no pró-
prio “eu”, mas orientarmo-nos para o todo: 
significa acolher em nós mesmos a Igreja 
inteira ou, ainda melhor, deixar que ela nos 
acolha interiormente. Então, quando eu falo, 
penso, ajo como cristão, não o faço fechando-
me no meu “eu”, mas faço-o sempre no todo 
e a partir do todo: assim, o Espírito Santo, 
Espírito de unidade e de verdade, pode con-
tinuar a ressoar nos corações e nas mentes 
das pessoas e estimulá-las a encontrar-se e a 
aceitar-se umas às outras. O Espírito, precisa-
mente pelo fato de agir desta forma, introduz-
nos em toda a verdade, que é Jesus, guia-nos 
no seu aprofundamento e compreensão: não 
crescemos no conhecimento fechando-nos 
no nosso “eu”, mas unicamente tornando-nos 
capazes de ouvir e partilhar, só no “nós” da 
Igreja, com uma atitude de profunda humilda-
de interior. E desta forma torna-se mais claro 
por que motivo Babel é Babel e Pentecostes 
é Pentecostes. Onde os homens pretendem 
tornar-se Deus, podem unicamente pôr-se 
uns contra os outros. Ao contrário, onde es-
tão na verdade do Senhor, abrem-se à ação do 
seu Espírito que os ampara e une.

Somos chamados a viver segundo o Espí-
rito de unidade e de verdade; por isto, temos 
que rezar para que o Espírito Santo nos ilumi-
ne e guie para vencermos o fascínio de seguir 
as “nossas verdades” e acolhermos a “verda-
de de Jesus Cristo transmitida na Igreja”.

Por Dom Félix

Pentecostes

No dia 12 de maio de 2022, às 19h30, Dom 
Félix celebrou Missa no Tríduo da Festa de 
N. Srª. Fátima no Bairro Sertão do Rio Doce, 
Paróquia do Trevo, em Valadares, com a par-
ticipação do Diác. José Rodrigues.

Os fiéis da Comunidade Bom Pastor, Paró-
quia de Lourdes, celebrou a Festa do seu Pa-
droeiro no dia 07 de maio de 2022, às 19h30, 
com Missa Solene presidida por Dom Félix e 
concelebrada por Pe. Carlos Fernandes. 

Missa da Festa do Padroeiro
na Comunidade Bom Pastor

Festa da Padroeira no Bairro
Sertão do Rio Doce

Os fiéis da Paróquia da Vila Isa, em Vala-
dares, celebrou festivamente o 5º Dia da No-
vena de N. Srª. de Fátima no dia 08 de maio 
de 2022, às 19h30, com  Missa presidida por 
Dom Félix e concelebrada por Pe. Rodrigo. 

Missa na Novena da Padroeira
na Paróquia da Vila Isa
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

É preciso continuar, com humildade e mansidão

Crismas

Incertezas da vida, medo, dor, luto, pan-
demia, traição e tantas outras coisas podem 
nos fazer duvidar do amor de Deus. Ainda 
que não percebamos, Ele é fiel e cuida de 
cada um, disso não podemos ter dúvida 
alguma. É preciso manter a chama da fé 
acesa, para que nenhuma circunstância, in-
certeza ou insegurança nos impeça de nos 
deixar ser amados pelo Pai Eterno, amá-lo 
sobre todas as coisas e ao próximo, da for-
ma como nos amamos. Ainda que sejamos 
ingratos, Deus continua nos amando. Ele 
não desiste, pois quem verdadeiramente 
ama, nunca abandona.

Adversidades e provações? Muitas! Cruz 
e dor? Quase sempre. Porém, temos um Pai 
Eterno, que cuida de nós; um irmão, Jesus 
Cristo, que caminha conosco, e o Espírito 
Santo, nosso defensor, consolador e motiva-
dor. Com essas poderosas ajudas, possuímos 
plenas condições para peregrinar nesta vida 
com dignidade e fé. Nem sempre a gente 
acerta na primeira tentativa. Com humildade 

e mansidão, precisamos aprender a continu-
ar tentando ser melhores, mais justos e fra-
ternos, fazendo o bem e renunciando o mal, 
todos os dias, sem cessar. 

Conversão é um processo que só tem 
fim, com o fim de nossa existência. Por mais 
que tentemos melhorar, ainda provocamos 
guerras, somos pouco ou nada humildes e 
fazemos inúmeras coisas erradas, contrates-
temunhando Jesus e seus ensinamentos. Es-
peramos que o outro seja manso e humilde 

de coração, mas provocamos discórdias e 
declaramos guerra a quem crê, pensa e age 
de forma diferente. Acabamos nos esque-
cendo de que estamos começando a sair da 
pandemia do coronavírus, emocionalmen-
te abalados e instáveis. Ao invés de buscar 
mansidão e serenidade, fazemos tempesta-
de em copo de água, por coisas que não tem 
relevância alguma.

É preciso continuar caminhando, após o 
luto. É preciso perseverar avançando, ape-
sar das dores e enfermidades, da violência 
e opressão, que tentam nos fazer desistir de 
tudo e de todos. Nos desafios e nas prova-
ções, precisamos continuar olhando para a 
cruz de Jesus e nos espelhando em seu mo-
delo de força, amor, perdão, resiliência, em-
patia e paz. Do mesmo jeito que ele venceu, 
podemos igualmente vencer. Ele poderia ter 
desistido, mas cumpriu o projeto de Deus 
até o fim. Não desista! Sagrado Coração e 
Jesus, nós temos confiança em vós, mas au-
mentai a nossa fé e a nossa esperança!

No dia 11 de maio de 2022, 
às 19h30, na Igreja Matriz da Pa-
róquia Santa Rosa de Lima, em 
Valadares, Dom Félix celebrou a 
Crisma de 05 jovens daquela Pa-
róquia. A Missa foi concelebrada 
pelo pároco, Pe. José Sebastião 
Gonçalves.

No dia 14 de maio de 2022, 
às 16h00, na Igreja Matriz da 
Paróquia Santa Terezinha, em 
Valadares, Dom Félix celebrou 
a Crisma de 28 jovens daquela 
Paróquia. A Missa foi concele-
brada pelo pároco, Pe. Eduardo 
Vasconcelos.

No dia 14 de maio de 2022, 
às 18h00, na Igreja Matriz da 
Paróquia São José Operário, na 
Vila Bretas, em Valadares, Dom 
Félix celebrou a Crisma de 24 
jovens daquela Paróquia. A Mis-
sa foi concelebrada pelo pároco, 
Pe. Paulo Fernandes.

No dia 15 de maio de 2022, 
às 10h30, na Igreja Matriz da 
Paróquia da Ilha, em Vala-
dares, Dom Félix celebrou a 
Crisma de 54 jovens daquela 
Paróquia. A Missa foi concele-
brada pelo pároco, Pe. Marcus 
Vinicius.

No dia 21 de maio de 2022, às 
10h00, na Igreja Matriz do Sul em 
Resplendor, Dom Félix celebrou 
a Crisma de 56 jovens e adultos da 
Paróquia Sant’Ana e da Paróquia 
de Ituêta. A Missa foi concelebra-
da pelo pároco, Pe. Paulo Ribeiro.

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia Santa Rosa de Lima

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia Sant’Ana

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia da Catedral

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia Santa Helena

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia Santa Terezinha

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia São José Operário

Dom Félix faz Crismas na
Paróquia N. Srª. Aparecida

No dia 29 de maio de 2022, 
às 09h30, na Igreja Matriz da 
Paróquia Santa Helena, em Va-
ladares, Dom Félix celebrou a 
Crisma de 15 jovens daquela 
Comunidade Paroquial. 

No dia 27 de maio de 2022, 
às 19h30, na Catedral de Valada-
res, Dom Félix celebrou a Cris-
ma de 61 jovens daquela Paró-
quia. A Missa foi concelebrada 
pelo pároco, Pe. Luiz Márcio.

No dia 22 de maio de 2022, 
às 10h00, Dom Félix celebrou a 
Missa da Festa da Padroeira no 
Santuário de Santa Rita em Va-
ladares. A Missa solene teve a 
participação dos diáconos João 
Alves e José Conrado.

Missa da Festa da Padroeira 
no Santuário de Santa Rita
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Nem todos os órgãos, do ponto de vista 
ético, podem ser doados, em particular aque-
les como o cérebro e as gônadas, que inter-
ferem na unicidade irrepetível da pessoa e a 
na identidade pessoal. Neste ponto confron-
tamos alguns casos específicos de transplan-
tes. A especificidade vem da proveniência 
do órgão ou do tecido. Falamos dos recém-
nascidos que nascem sem ou parcialmente 
privados de cérebro. Em segundo lugar, dos 
tecidos fetais. Em terceiro lugar, dos órgãos 
provenientes de animais, para os quais exis-
tem os transplantes heterólogos. Enfim, en-
xertos de órgãos artificiais.

Os recém-nascidos anencefálicos são 
aqueles atingidos pela falta congênita de crâ-
nio, couro cabeludo e hemisférios cerebrais, 
enquanto está regularmente presente o tron-
co cerebral. A causa da má-formação mor-
tal é pouquíssimo conhecida. A maioria dos 
concebidos atingidos pela anencefalia morre 
antes do nascimento. A sobrevivência daque-
les que nascem vivos varia de poucas horas a 
poucos dias, com raros casos de semanas ou 
meses. Aqueles em condições de doação dos 
órgãos são somente os que nascem vivos. E 
como vivos devem ser tratados até que te-
nham o tronco cerebral funcionando.

Existe um grande volume de pedidos 
de órgãos de pequenas dimensões para 
pequenos pacientes nascidos com graves 
malformações, frequentemente cardíacas. 
Os nascidos anencefálicos são considera-
dos uma fonte preciosa de tais órgãos: seja 
porque, em geral, são bons para o transplan-
te, seja porque é raro que um recém-nascido 
morra em consequência de morte cerebral 
por trauma e, portanto, os órgãos para os re-
cém-nascidos necessitados de transplante são 

muito poucos. Em outras palavras: os recém-
nascidos anencefálicos são, praticamente, a 
única fonte de órgãos de pequenas dimensões.

Portanto, encontramo-nos diante de seres 
humanos vivos que não têm nenhuma possi-
bilidade de sobrevivência e que podem tor-
nar-se doadores. Os problemas morais colo-
cados a respeito da retirada de órgãos de re-
cém-nascidos anencefálicos são os seguintes: 
O recém-nascido anencefálico é um doador? 
Que significa, no seu caso, a palavra ‘doador’?

Primeiro, é preciso que fique bem claro 
que o recém-nascido anencefálico é doador 
em sentido impróprio, pois a doação dos 
órgãos é um dom. Na realidade, a doação é 
realizada pelos pais. De fato, poder-se-ia falar 
desses nascidos, em termos despersonaliza-
dos, como “fontes” de órgãos. É exatamente 
aqui o ponto crucial da questão ética, isto é: 
tratar o recém-nascido como pessoa e lhe dar 
os tratamentos aptos ao seu caso até que mor-
ra naturalmente, ou tratá-lo somente como 
uma preciosa fonte de órgãos, cumprindo to-
das as operações necessárias visando apenas 
conservar a funcionalidade deles.

Transplantes de Órgãos Particulares - Parte 1 

Pe. Francisco Vidal

CF-2022

CF-2022: Fraternidade
e Educação - Parte 5

   Primeiro, é preciso que fique bem cla-
ro que o recém-nascido anencefálico é 
doador em sentido impróprio, pois a do-
ação dos órgãos é um dom. Na realidade, 
a doação é realizada pelos pais. De fato, 
poder-se-ia falar desses nascidos, em 
termos despersonalizados, como “fon-
tes” de órgãos. É exatamente aqui o pon-
to crucial da questão ética, isto é: tratar o 
recém-nascido como pessoa e lhe dar os 
tratamentos aptos ao seu caso...

  

Seminário

A autêntica educação exige abertura e 
sensibilidade no que se refere à realidade 
das pessoas que se encontram numa situa-
ção de exclusão e discriminação. A educação 
precisa ter marcas de testemunho profético, 
sendo ousada e aberta à utopia. Para uma 
prática dialógica educativa, é preciso promo-
ver uma vivência participativa, de abertura 
ao mundo e aos outros.

O exercício da escuta conduz a uma to-
mada de posição da parte de quem escutou. 
Entre a escuta e a ação vem a prática do dis-
cernimento, qual iluminação à luz dos cri-
térios da Fé e Tradição Cristãs. E o discer-
nimento se pratica com a escuta da Palavra 
de Deus, sendo Jesus a referência primeira. 
Todos os dias somos chamados a tomar pe-
quenas decisões, adotadas à luz de valores 
assimilados na família e aperfeiçoadas na 
vida adulta. Para o cristão, essas decisões 
requerem a luz da fé.

Escutar, discernir e agir: eis o caminho 
que a CF-2022 nos apresenta para discernir 
os desafios da realidade educativa. A escuta 
faz parte do ver. Há coisas que só escuta-
mos, vendo. O nosso ver estimula o nosso 
agir, o viver em Cristo.

A educação cristã se orienta pelo objetivo 
de formar a pessoa humana em todas suas 
dimensões. A pessoa humana é um ser cor-
poral e espiritual; ela está ligada a este mun-
do por sua corporeidade e, ao mesmo tempo, 
está aberta à transcendência, porque é ama-
da pelo Deus criador. Cada pessoa é única e 
não pode ser instrumentalizada por nenhum 
motivo. Na sua educação é de fundamental 
importância ter presente essas dimensões. 
Educar para o humanismo solidário implica 
trabalhar por uma verdadeira inclusão, em 
redes de cooperação, atentos às armadilhas 
dos processos de massificação cultural.

Sendo a educação o meio que propicia o 
amadurecimento integral da pessoa, a Igreja 
compreende que se trata de um direito uni-
versal. Como tal, é importante que haja diver-
sidade de ofertas, entre as quais a educação 
cristã, de forma que, servindo-se de seus 
direitos, as famílias cristãs possam escolher 
instituições e processos educativos que este-
jam de acordo com seus princípios e crenças. 
Uma educação para todos requer que todos 
– família, escola, sociedade – estejam pactua-
dos para oferecer os melhores esforços para 
formar pessoas maduras e com responsabili-
dade na construção do bem comum.

Por Dom Félix

No dia 15 de maio de 2022, às 16h00, Dom 
Félix presidiu a Missa de Encerramento da 
Missão dos Seminaristas na Paróquia de Na-
que. A Missa foi concelebrada por Pe. Vidal, 
Pe. Aredes e Pe. Gustavo e contou com a par-
ticipação dos seminaristas, de representantes 
das comunidades e de grande número de fiéis.

Missa de Abertura do
Ano Formativo no Propedêutico

Missa encerrando a Missão
dos Seminaristas em Naque

No dia 14 de maio de 2022, às 11h00, na 
Casa do Propedêutico, no Conjunto SIR, 
em Valadares, Dom Félix presidiu a Missa 
de Abertura do Ano Formativo da Etapa do 
Propedêutico, que foi concelebrada por Pe. 
Vidal, Pe. Euler, Pe. Aredes, Pe. Luiz Márcio 
e Pe. Rodrigo.
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Aniversariantes

Parabéns, aniversariantes!

São Cirilo de Alexandria - Bispo e Doutor da Igreja

“Outras sementes caíram em terra boa e dava frutos...”

Cirilo nasceu em 370. De 412 
a 444, ano de sua morte, teve 
nas mãos, com toda a firmeza, 
as rédeas da Igreja do Egito, em-
penhando-se, ao mesmo tempo, 
numa das épocas mais difíceis da 
história da Igreja do Oriente, na 
luta pela ortodoxia, em nome do 
papa são Celestino. Nesta firmeza 
no serviço da doutrina e na cora-
gem demonstrada na defesa da 
verdade católica está a santidade 
do batalhador bispo de Alexan-
dria, embora tardiamente reco-
nhecida, ao menos no Ocidente. 
De fato, somente no pontificado 
de Leão XIII o seu culto foi esten-
dido a toda a Igreja latina e lhe foi 
atribuído o título de doutor.

Pela defesa da ortodoxia, 
contra o erro de Nestório, bispo 
de Constantinopla, arriscou ser 
mandado ao exílio e por alguns 
meses experimentou a humilha-
ção do cárcere: “Nós, pela fé em 
Cristo, estamos prontos a sofrer 
tudo: algemas, cárcere, todos os 
incômodos da vida e a própria 

morte”. No concílio de Éfeso, no 
qual Cirilo foi um dos protagonis-
tas, foi derrotado seu adversário 
Nestório, que fizera verdadeira 
tempestade na Igreja, pondo em 
discussão a maternidade divina 
de Maria.

Título de glória para o bispo 
de Alexandria foi o ter elaborado 
nesta ocasião uma autêntica e lím-
pida teologia da Encarnação. “O 
Emanuel tem certamente duas 
naturezas: a divina e a humana. 
Todavia, o Senhor Jesus é um só, 
único e verdadeiro filho natural 
de Deus, ao mesmo tempo Deus 
e homem, não um homem deifi-
cado, semelhante aos que pela 
graça se tornaram partícipes da 

natureza divina, mas Deus ver-
dadeiro que para a nossa salva-
ção apareceu na forma humana”. 
Tem particular interesse a quarta 
homilia, pronunciada durante o 
Concílio de Éfeso, o célebre Ser-
mão em louvor à Mãe de Deus. 
Neste importante exemplo de 
pregação mariana, que inicia rico 
florescimento de literatura em 
louvor da Virgem, Cirilo celebra 
as grandezas divinas da missão 
de Nossa Senhora, que é verda-
deira Mãe de Deus, pela parte 
que teve na concepção e no par-
to da humanidade do Verbo feito 
carne.

Controversista de categoria, 
Cirilo transbordou os rios da 
sua fecunda oratória. Teólogo de 
olhar penetrante, foi ao mesmo 
tempo pastor vigilante das almas. 
De fato, ao lado dos tratados es-
tritamente doutrinais, temos dele 
156 homilias sobre são Lucas, de 
caráter pastoral e prático, e as 
mais conhecidas Cartas pastorais, 
expressas em 29 homilias pascais.

Ao menos uma boa notícia, ao 
final. Após vários fracassos im-
postos à semente, eis que, final-
mente, algo se apresenta como 
gratificante. Entretanto, o evan-
gelista quer dizer muito mais. 
Vale acompanhá-lo. Por várias 
vezes ele se servira do termo 
“fruto”. Na nossa parábola o bom 
terreno oferecia os seus favores 
e a semente dava fruto. O uso 
do verbo no imperfeito chama 
a atenção do leitor. Não se trata 
de um fato ou experiência úni-
ca e estanque, que se esgota. O 
destaque vai para o caráter conti-
nuativo da ação. Nessa redação, 
a adesão e acolhimento da ação 
de Deus (da Sua Palavra) se des-
dobra em fé ativa e perseverante. 
Usando o linguajar pastoral dos 
nossos dias, talvez se possa fa-
lar do bom terreno “iniciado” na 
recepção da Palavra. Nos outros 
solos, “não iniciados”, a Palavra 
foi queimada pelo sol ou sufoca-
da pelos espinhos.

O fruto da semente/Palavra 
é apresentado em três medidas: 
cem, sessenta e trinta por um. 
O fracasso dos três terrenos es-
téreis é contrabalanceado pelo 
acolhimento e a gratuidade do 
último. Esta experiência fora 
também a de Jesus. As multi-
dões, extasiadas com sua Pala-
vra repleta de autoridade, ainda 
não são equiparáveis a bons 
terrenos. Mas o leitor tem bem 
presente a admiração por Jesus, 
manifestada pela fé do centu-
rião ou pela fé da mulher que 
sofria de hemorragia. Eles ofe-
receram sua adesão à pessoa de 

Jesus. Por isso, não receberam 
apenas a cura. Foi-lhes dada a 
salvação.

É este o rumo da expressão 
conclusiva: “Quem tiver ouvi-
dos, ouça”. Além de uma ad-
vertência em estilo profético, 
ela ecoa uma voz fundamental 
em todo o Antigo Testamento: 
“Escuta Israel”. Ouvir a voz de 
Deus era o primeiro momento 
de adesão de fé. Agora se trata 
de ouvir a Palavra de Jesus. Já 
no final do seu primeiro discur-
so, aquele da Montanha, res-
soou uma primeira exortação: 
“Quem ouve estas minhas pa-
lavras e as pratica é como um 
homem sábio”. Aos discípulos 
de qualquer tempo, aos de on-
tem e de hoje, incumbe a gran-
de missão de ensinar o povo de 
Deus a ouvir a Palavra e a ela 
responder.

23º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”

No dia 20 de maio de 2022, às 
19h00, na Igreja Matriz de Santa 
Rita do Ituêto, Dom Félix presi-
diu Missa na Novena da Padroei-
ra, Santa Rita de Cássia. A Missa 
foi concelebrada pelo pároco, Pe. 
Itamar Florêncio, e contou com a 
participação de seminaristas.

Missa na Novena da 
Padroeira em Santa 

Rita do Ituêto

Frei Geraldo Barbosa  08/06
Pe. Antônio Geraldo Assis  14/06
Pe. Flávio Lúcio Silva Lima 15/06
Diác. José Conrado  20/06
Pe. José Neiva Neto  22/06 
Frei João Ricardo Teodoro 23/06
Diác. José Álvaro Pimenta 24/06 
Pe. Andersom Antônio  25/06

Pe. Paulo Nascimento  06/06 
Pe. Felício Antônio Barros  14/06
Pe. Elias Mous   21/06 
Pe. Marcos Alves Batista  21/06 
Frei João Ricardo Teodoro  23/06
Frei João Guido   28/06
Pe. Antônio Geraldo Assis  28/06 
Pe. Cláudio José de Morais  28/06


