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Especial

Aprender do Espírito a verdade plena

Como coroamento dos trabalhos dioce-
sanos, dentro da dinâmica do Sínodo dos 
Bispos 2021-2023, “Por uma Igreja Sinodal: 
comunhão, participação e missão”, foi reali-
zada a fase diocesana do processo de escuta 
sinodal no dia 11 de junho de 2022, na Igreja 
Matriz da Paróquia Sagrada Família.

A Abertura da Assembleia, realizada atra-
vés de uma Celebração da Palavra presidida 
por Dom Félix, reuniu os fiéis que vieram 
representar as paróquias e as forças vivas da 
Diocese. Padres, diáconos, religiosos, reli-
giosas, seminaristas, candidatos ao diacona-
to permanente, leigos, leigas compuseram 
a assembleia litúrgica, reunida ao redor da 
Mesa da Palavra, na Festa do Apóstolo Bar-
nabé. Em sua homilia, Dom Félix frisou que 
a sinodalidade não é apenas um encontro ou 
um evento, mas um modo de ser Igreja; e é 

justamente este o caminho que Deus espera 
de toda a sua Igreja.

Após a Celebração, Pe. Lucas Henrique 
(Secretário da Coordenação Diocesana de 
Pastoral) orientou como seriam os passos 
dados nesta fase diocesana da escuta sino-
dal. O Diác. José Luciano fez memória do 
caminho percorrido pela Diocese até então. 
E a Comissão de Redação do Sínodo apre-
sentou, em linhas gerais, o resultado da sín-
tese de cada núcleo proveniente do relatório 
bruto obtido na escuta das paróquias, pas-
torais, movimentos, seminário, escola dia-
conal e outras forças vivas da Diocese. Em 
grupos de trabalho, estas sínteses foram 
submetidas à discussão, na qual poder-se-ia 
acrescentar, modificar ou retirar algo que, 
de acordo com o grupo, auxiliaria na apre-
sentação diocesana final.

Os trabalhos dos grupos foram subme-
tidos à sessão plenária, deixando a cargo 
da Comissão de Redação do Sínodo as al-
terações a serem feitas no texto final a ser 
encaminhado à CNBB. As atividades da As-
sembleia foram concluídas com os agrade-
cimentos do Pe. Marcos Alves (Coordena-
dor Diocesano de Pastoral) e de Dom Félix 
que, nominalmente, agradeceu a todas as 
paróquias ali representadas, salientando a 
importância da participação de todos neste 
processo de sinodalidade da Igreja.

A Assembleia Sinodal Diocesana encer-
rou-se por volta do meio dia com almoço e 
confraternização de todos os presentes nes-
te importante momento da Igreja Particular 
de Governador Valadares.

Assembleia Sinodal - Diocese de Valadares

Eudvanio Dias

No dia 13 de junho de 2022, às 09h00, 
Dom Félix presidiu a Missa da Festa de 
Santo Antônio na Catedral de Valadares. A 
Missa foi concelebrada pelos padres Luiz 
Márcio e Francisco Vidal, com a participação 
dos diáconos João Bosco, José Pimenta e 
Wagner, dos seminaristas da Teologia e do 
Propedêutico, de algumas religiosas e de 
uma multidão de fiéis.

Após a homilia e a ladainha, procedeu-se 
a bênção dos pães de Santo Antônio para 
que nunca falte o alimento na mesa das fa-
mílias, sobretudo das mais pobres. A bên-
ção final foi dada com a relíquia de Santo 
Antônio. A seguir, deu início à bênção dos 
veículos e à carreata com o andor do pa-
droeiro pelas principais ruas do centro de 
Valadares.

Missa da Festa de Santo Antônio na Catedral

A Festa de Pentecostes encerra para os 
cristãos o tempo pascal. É o Espírito Santo 
que vem, segundo a promessa de Jesus, para 
nos ensinar toda a verdade (Jo 16, 7.13). No 
entanto, para alcançar a verdade plena que o 
Espírito quer e pode nos ensinar, é preciso 
estar disponível à sua ação em nós. 

Olá! Tudo bem com você?
Segundo conhecido ditado que segue a 

sabedoria popular, colhe-se o que se planta: 
quem planta limão vai colher limão! Quem 
semeia uma semente de goiaba, pode espe-
rar colher goiaba. 

O transplante de órgãos de uma crian-
ça anencefálica exige muita prudência para 
não ser um procedimento antiético. Como 
se faz para aceitar a morte cerebral de um 
recém-nascido anencefálico, dada a não for-
mação completa do seu cérebro? 
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Opinião

Aprender do Espírito a verdade plena

Por Virlene Mendes

Mística da Escuta

Por Eudvanio Dias

Ao longo da história do cristianismo, 
muitos foram os grandes mestres espirituais 
que traçaram o caminho da mística rumo à 
santidade. Quando se fala em mística, logo 
pensamos nestes modelos ideais e quase 
inatingíveis. Ainda paira sobre nós a ideia de 
que o místico é aquele arrancado do mundo 
e colocado num lugar à parte, enclausura-
do por muros, numa luta contínua contra o 
próprio corpo. Daí, quando se evoca o pen-
samento de Karl Rahner de que “o cristão 
do futuro ou será um místico ou nada será”, 
mistura-se em nós o desejo da fuga do mun-
do e o medo desta mesma fuga. Por isso, é 
preciso elaborar um projeto de espiritualida-
de para este tempo, para o frenesi da vida 
contemporânea com sua avalanche de infor-
mações. É preciso ser um místico hoje!

O cardeal Tolentino Mendonça, em sua 
obra “A mística do instante”, apresenta 
uma nova perspectiva deste caminho. Res-
significando a ideia de que parece haver pou-

co espaço para a espiritualidade no corpo, o 
cardeal-poeta busca quebrar tal dicotomia 
afirmando que o lugar em que melhor ex-
perimentamos o sopro do Espírito não pode 
ser outro senão o extremo da carne tornada 
vida. É no barro que contatamos o sopro. É 
através dos sentidos que nos abrimos à tan-
gível passagem de Deus. 

Vivemos, contudo, em tempos em que o 
excesso de informações e sensações levam 
os sentidos a serem aguçados com violência. 
Sentir o supérfluo e não o essencial tem sido 
o resultado dessa hipertrofia dos sentidos. 
Cores, aromas, sabores, texturas e sons em 
demasia invadem o corpo e levam à perda 
do sentido essencial: aquele que brota do 
coração. É preciso retornar aos sentidos. É 
preciso reaprender a sentir. 

Assim sendo, retornar à audição é o ca-
minho para uma possível Mística da Escuta. 
Isso porque há mais que uma escuta com 
os ouvidos: só se ouve bem com o coração. 

Com os ouvidos captamos os rumores do 
mundo externo, o ruído, as vozes... Contu-
do, quando se fala da escuta desinteressada 
do outro, da escuta dos sons mais profun-
dos que o Eterno nos dirige, notamos que 
há um outro nível de escuta que está para 
além do simples ouvir. A Mística da Escuta 
deve perpassar os caminhos da apreciação 
do essencial. 

Ao longo das próximas edições do Jornal 
Folha da Boa Nova, apresentaremos pistas 
reflexivas deste itinerário da Mística da Es-
cuta. As reflexões partirão do pensamento 
do Cardeal Tolentino Mendonça; o pano de 
fundo será a Sagrada Escritura; alinhavare-
mos e costuraremos tudo isso com a poesia, 
a literatura, a filosofia e a teologia. Retorna-
remos à audição para nos encaminharmos 
melhor a nós mesmos, num movimento de 
interioridade que é justamente a noção mais 
a fim à ideia de mística.

Para uma mística dos nossos dias

A Festa de Pentecostes encerra para os 
cristãos o tempo pascal. É o Espírito Santo 
que vem, segundo a promessa de Jesus, para 
nos ensinar toda a verdade (Jo 16, 7.13). No 
entanto, para alcançar a verdade plena que o 
Espírito quer e pode nos ensinar, é preciso 
estar disponível à sua ação em nós. Sem esta 
disponibilidade, sem esta abertura ao sopro 
renovador que Deus quer infundir em nós, o 
Espírito é vento que sentimos, mas que não 
permitimos que desinstale tudo aquilo que 
precisa ser desarranjado em nossa vida, para 
que nossa existência  ganhe novos contornos, 
a partir da nova configuração que a ação de 
Deus pode realizar em nós. Mas que verdade 
plena é essa da qual Jesus fala? Verdade plena 
não quer dizer chegar à iluminação total, ao 
conhecimento de todos os mistérios da exis-
tência.  Mas quer dizer que, se nos deixamos 
guiar pelo Espírito de Deus, ele há de nos dar 
a lucidez da verdade necessária para todos as 
situações da nossa vida. 

Este ano, em sua mensagem por oca-
sião do 56º dia mundial das comunicações 
sociais, o Papa Francisco nos exortou a es-
cutar com o ouvido do coração. Muito mais 
que disponibilizar os mecanismos do nosso 
aparelho auditivo, o Papa nos convoca a in-
clinarmo-nos inteiros em direção às pesso-
as, às realidades que clamam a nossa aten-
ção, a nossa presença, o nosso coração. E 
são muitas as situações que clamam a nossa 
escuta desinteressada, nossa entrega por 
inteiro. O número de pessoas solitárias, 
sofrendo de transtornos psíquicos, vivendo 
grandes crises e empobrecidas tem aumen-
tado consideravelmente. Em 2020 tínhamos 
19 milhões de pessoas passando fome no 
Brasil, hoje já são 33 milhões. Em dois anos 

quase dobrou o número dos famintos. Te-
mos visto o lamentável aumento do número 
de pessoas que passaram a morar nas ruas. 
Espoliadas de toda a sua dignidade! Temos 
consciência de que a situação é complexa, 
de que os motivos desse aumento são vários, 
mas temos consciência também de que de-
vemos inclinar o ouvido do nosso coração a 
todos esses nossos irmãos e irmãs; escutar 
suas histórias, suas razões. São essas realida-
des de extremos desafios que demandam de 
nós o clamor pela assistência do Espírito que 
pode nos ensinar toda a verdade. 

É preciso ainda que escutemos com o ou-
vido do coração os gritos da nossa mãe Terra 
e seus povos originários. Quantos irmãos in-
dígenas e pessoas que os defendem e endos-
sam suas lutas têm sido perseguidas e mortas 
porque propõem um trato sustentável na rela-
ção com a criação. Precisamos pedir ao Espí-
rito da Verdade que restaure em nós o olhar 
e o ouvido dos nossos primeiros pais, postos 
no jardim de Éden, e que ouvem de Deus que 
o devem cultivar e guardar. Precisamos re-
pensar o nosso conceito de desenvolvimento. 
Desvinculá-lo somente do aspecto técnico-
científico-econômico e vinculá-lo à qualidade 

de vida em sentido amplo: desenvolvimento 
também a partir de relações fraternas, pací-
ficas, dialogais, da fruição e preservação da 
criação, da busca da harmonia psíquica, do 
incentivo às relações de cooperação e não 
meramente de competição, do entreter-se em 
conversa constante e amical com o Criador. 
Isso e muito mais também deve ser compre-
endido como desenvolvimento.

Escutar é uma forma de hospedar. Na 
sagrada Escritura vemos Abraão acolher e 
pôr-se em diálogo com os três anjos que o vi-
sitam e receber deles a alegre notícia de que 
o filho da promessa nascerá (Gn 18,1-16); 
vemos o profeta Elias ser acolhido pela viúva 
de Sarepta que o escuta e,  por esta escuta,  
vê sua situação de morte iminente transfor-
mada em saciedade e vida (1Rs 17,7-16); nos 
Evangelhos vemos muitas pessoas que hos-
pedaram Jesus e viram suas vidas transfor-
madas – Zaqueu, os discípulos de Emaús, a 
sogra de Pedro, Jairo, o chefe da sinagoga, 
os noivos das bodas de Caná, Marta e Maria 
etc. E sobre esta última podemos ouvir Jesus 
dizer que ela escolheu a melhor parte quan-
do optou por sentar-se a seus pés e escutá-lo 
(Lc 10,42).

É urgente aguçarmos os ouvidos do nosso 
coração para que possamos hospedar o Es-
pírito que nos ensinará como escutar Deus 
e sua palavra de vida, escutar o irmão com  
suas histórias de dor e alegria, escutar a cria-
ção que se dá a nós com generosidade, mas 
que nos pede respeito e sensatez no trato 
com ela.

Como nos diz insistentemente o autor do 
Apocalipse ao escrever para as comunidades 
cristãs da Ásia Menor, “quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às Igrejas...”.
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: o Dom mais excelente - 8ª Parte

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

  01, sexta
06h30: Missa de Encerramento do Semestre 

Formativo na Casa da Teologia.
08h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio 

na Cúria.
13h00: Reunião da Comissão de Redação do 

Relatório Sinodal Diocesano na Cúria.
  02, sábado

19h00: Missa na Capela de São Pedro da 
Paróquia São Judas.

  03, domingo
07h00: Missa na Catedral.
10h00: Missa na Casa Dona Zulmira.

  04-07, segunda a quinta
Retiro Espiritual do Clero no Centrel com 
Pe. Joaquim Cavalcante.

  05, terça
06h30: Missa na Catedral.

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

  07, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  08, sexta
19h00: Missa na Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo em Aimorés.
  09, sábado

10h00: Reunião com os Conselhos da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo em Aimorés.

19h30: Missa na Comunidade Nossa Senhora  
da Rosa Mística. 

  10-16, domingo a sábado
Semana de descanso do Bispo.

  15, sexta
19h00: Missa dos 90 anos da Paróquia São 

Carlos em Lagoa da Prata.
  16, sábado

19h30: Missa na Paróquia da Ilha.
  17, domingo

07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa na Comunidade São Paulo.
19h00: Missa na Paróquia de Coroaci.

  19, terça
06h30: Missa na Catedral.

  21, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  23, sábado
19h30: Missa na Paróquia do Altinópolis.

  24, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa na Paróquia do SIR.
19h30: Missa na Paróquia Santa Terezinha.

  26, terça
19h30: Missa da Festa de Sant’Ana na Paróquia 

da Turmalina.
  28, quinta

06h30: Missa na Catedral.
19h30: Missa de Abertura da Missão dos 

Seminaristas na Paróquia Santa Dulce.
  31, domingo

07h00: Missa na Catedral.
10h00: Missa do Leitorado de Tiago e Valdistone 

e do Acolitato de Theófilo no Centrel.

Um conhecido moralista põe nos lábios 
de uma criança estas palavras que com 
prazer transcrevo: “Não tema acolher-me, 
assegurar-me a minha vida como um de-
ver! Este não será para nós um trabalho 
pesado, mas, contrariamente, será um 
trabalho tão leve até conseguir aliviar sua 
vida oprimida. Eu não sou um patrão des-
pótico. Serei capaz de tal reconhecimento, 
que me transformarei, para vocês, em uma 
recompensa maior que suas fadigas”.

É o Senhor quem nos ensina com a pa-
lavra e com os gestos: “Tomou um meni-
no, colocou-o no meio deles e, depois de 
abraçá-lo, disse-lhes: ‘Quem receber um 
destes meninos em meu nome, a mim 
me recebe, e quem me receber, não re-
cebe a mim, mas Aquele que me enviou” 
(Mc 9,36-37). O sinal de acolhida já leva a 
mensagem do dom oferecido e na acolhida 
remete ao Doador de todo bem. Os filhos 
são uma bênção, uma mensagem transmi-
tida na espontânea ternura que caracteriza 
especialmente o lar; e, antes que sejam vis-
tos como uma carga pesada, são portado-
res da “Boa Nova” que neles proclama-se 
e resplandece.

Diríamos que o Evangelho da Família e o 
Evangelho da Vida, que ressoam na Igreja Do-
méstica, Santuário da Vida, são o local onde o 
próprio filho proclama a sua dignidade. Deus 
Criador o chama à existência “para si mesmo”, 
e ao vir ao mundo começa, na família, a sua 
“grande aventura”, a aventura da vida. Este 
homem tem o direito à sua própria afirmação 
pela sua dignidade humana. É precisamente 
esta dignidade que determina o lugar da pes-
soa entre os homens e, antes de tudo, na famí-
lia. Este “antes de tudo, na família”, que apenas 
nos adverte da inseparabilidade entre a família 
e a vida, traz a verdadeira alegria que palpita 
em cada vida nova com original totalidade.

“O Evangelho do amor de Deus pelo ho-
mem, o Evangelho da dignidade da pessoa e 
o Evangelho da vida são um único e indivisível 
Evangelho” (EV 2). Na família este Evangelho 
vive-se como uma aventura que surpreende e 
provoca a capacidade de maravilhar-se, con-
servando, como Maria, tudo no seu coração. O 
mistério de Belém e Nazaré é portador de uma 
verdade antropológica, da vida como um dom, 
na dignidade que o amor de Deus assume e ali-
menta: “O filho de Deus, com sua encarnação, 
uniu-se de certa forma a cada homem” (GS 22).

Sentimo-nos abençoados por estarmos 
aqui em Roma, no Salão Paulo VI, com qua-
se 6 mil participantes do mundo inteiro no 
10º   Encontro Mundial das Famílias, que tem 
sido dias de aprendizado com testemunhos 
e palestras que mostram que a família não é 
perfeita, mas que, com o auxílio de Deus, é 
possível torná-la uma realidade santa.

Segundo o Papa Francisco, em seu discur-
so de abertura do 10º Encontro Mundial das 
Famílias, devemos perguntar: “Qual a vonta-
de de Deus para minha família? O que mais 
podemos fazer pelas famílias? Nesse sentido, 
ele entende que o Matrimônio não é impossí-
vel, mas um passo a mais para abraçar a cruz 
da missão conjugal e familiar”.

A presença do Papa Francisco, mesmo de-
bilitado, demonstra a preocupação dele e da 
Igreja em ajudar e apoiar as famílias.

Encontro Mundial
das Famílias em Roma

Gilberto e Sílvia - Pastoral Familiar do Regional Leste 2

Encontro Vocacional

No último dia 05 de junho, na Paróquia 
São Francisco Xavier em Governador Valada-
res, aconteceu o terceiro encontro vocacional 
do ano de 2022 para rapazes, promovido pelo 
Seminário Diocesano Nossa Senhora Auxi-
liadora e o Serviço de Animação Vocacional. 
Participaram doze jovens que vieram de diver-
sas Paróquias da diocese de Governador Vala-
dares. O encontro teve como tema: “Vocação 
e Missão! Como o Pai me enviou, assim tam-
bém eu vos envio”. Teve início com a Missa 
às 09h, presidida pelo Reitor do Seminário, Pa-
dre Vidal, concelebrada pelo formador do Pro-
pedêutico e promotor Vocacional, Pe. Lucas 
Aredes. A dinâmica do encontro contou com 
momentos de entrosamento, apresentação 
dos jovens, reflexões e partilhas. Contou com 
a presença de alguns padres, tais como: Sebas-
tião Gonçalves, Luiz Márcio, Lucas Henrique 
e, dos seminaristas Eudvanio, Daniel, Serafim, 
Theófilo, André Felipe, Rafael, Lucas e Keviny.

Seminário Diocesano
realiza Encontro Vocacional

Encontro Mundial das Famílias
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Semeaduras e Colheitas

Filosofando

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

Olá! Tudo bem com você?
Segundo conhecido ditado que segue a 

sabedoria popular, colhe-se o que se planta: 
quem planta limão vai colher limão! Quem se-
meia uma semente de goiaba, pode esperar 
colher goiaba. 

Quando se usa o ditado como metáfora 
para a vida, nem sempre se lembra de sua 
obviedade, pois muitas vezes as pessoas se 
veem esperançosas por uma colheita que não 
corresponde à semeadura ou ao plantio que 
fizeram. Em outras palavras: apesar de saber 
como as coisas funcionam, muitas vezes es-
peramos colher o que não plantamos ou nos 
surpreendemos quando chegam os frutos do 
plantio que fizemos. 

Com base no ditado popular, a proposta 
para este artigo é refletir sobre a dissemina-
ção e o crescimento da violência nos diversos 
ambientes sociais a fim de percebermos duas 
coisas relevantes: 1) a violência como fruto 
de sementes que foram lançadas ao longo de 
nossa história; 2) a violência como sementes 
que continuam sendo lançadas no solo fértil 
do futuro. 

Primeiro é importante perceber que a vio-
lência que presenciamos nas diversas situa-
ções de nosso cotidiano não é fruto do acaso 
nem cai gratuitamente do céu. A violência 

que colhemos foi plantada, regada e cultivada 
por atitudes que a fizeram crescer e produzir 
os dramáticos frutos que testemunhamos.  

A morte de defensores de indígenas e 
da Amazônia; o assassinato de um jovem 
que entregou o celular para o assaltante e 
mesmo assim recebeu um tiro fatal; a morte 
por asfixia de um senhor, dentro de um por-
ta-malas transformado em câmara de gás, 
entre tantas outras coisas que poderíamos 
citar, são alguns dos frutos das narrativas de 
violência zelosamente cultivadas por muitas 
pessoas. 

A violência é como erva daninha: se tiver 
espaço para crescer livremente, alastra-se, 
ganha força, e espalha seus frutos para to-
das as direções. Neste sentido, é importante 
dizer que os atos de violência não são, como 
pode parecer, isolados, ao contrário, sempre 
estão ligadas à grande rama da violência; 
sempre representam frutos de semeaduras 
que estão logrando triste êxito. 

Ora, o segundo ponto desta reflexão trata 
de percebermos que novas sementes de vio-
lência continuam sendo lançadas e algumas 
produzem frutos instantâneos, por incrível 
que pareça. Assim, é bom saber que são se-
mentes férteis de violência: a manipulação 
da opinião pública por meio de mentiras (ou 

fake news, se quiser amenizar); a reprodu-
ção de mensagens falsas com o objetivo de 
alimentar o ódio contra quem quer que seja; 
a prática de corrupção por pessoas que pro-
meteram combatê-la; a mistura nefasta, con-
traditória e diabólica entre um cristianismo 
farsante e o exercício do poder estatal. 

Toda vez que optamos por discursos que 
colocam o uso da força sobre o diálogo; toda 
vez que defendemos o uso da violência para 
combater a própria violência, estamos se-
meando sementes desta mesma espécie. E 
mais: o coração de quem semeia é a primei-
ra terra onde a semente semeada floresce e 
produz frutos.

A proposta é esta: semear mais daquilo 
que almejamos colher no presente e no fu-
turo. Semear mais diálogo, compreensão, 
empatia. Semear mais verdade e respeito 
ao próximo e à Casa Comum. Semear mais 
sementes de paz e de bondade. Todas as 
pessoas trazem boas sementes dentro de 
si, mas é preciso decidir acessá-las e usá
-las. É preciso tomar a decisão de deixar de 
lado as sementes do ódio e do medo para 
dar preferência às sementes da esperança. 
Que boa semente você semeou ou preten-
de semear hoje?  

Visita

Assembleia do Conser

Corpus Christi

Nos dias 06 e 07 de junho de 2022, Dom 
Félix, Pe. Marcos Alves e Pe. Wladimir visita-
ram os seminaristas de Valadares em BH e ce-
lebraram nas casas formativas das dioceses de 
Luz e Itabira. Além da fraternidade em torno 
da Mesa da Palavra e da Eucaristia, num gesto 
de zelo e cuidado para conosco, nosso Bispo 
fez uma breve reunião com a turma para sa-
ber como cada um está no processo formativo. 
Que Deus abençoe sempre o nosso pastor!

“Onde está o Bispo, aí está Igreja” (Santo 
Agostinho).

Visita de Dom Félix aos Seminaristas em BH Missa de Corpus Christi na
Paróquia São Judas Tadeu

Assembleia Regional de Pastoral em Belo Horizonte

Por Lucas Martins

De 06 a 09 de junho de 2022, aconteceu 
a Assembleia do CONSER Leste 2 na Casa 
de Retiros São José em BH, com momen-
tos de reflexão sobre o tema: “Assembleia 
eclesial, conjuntura eclesial e sinodalidade: 
uma interlocução”.

Da Diocese de Governador Valadares 
participaram: Dom Félix,  Pe. Marcos Al-
ves, Pe. Wladimir Gonçalves, Regina Car-
neiro, Silvia e Gilberto Pereira.

No dia 16 de junho de 2022, às 09h00 da 
manhã, Pe. Juca presidiu a Missa Solene de 
Corpus Christi na Comunidade Nossa Senho-
ra da Glória, no bairro: Santos Dumont II. A 
Missa foi concelebrada pelo Diác. José Lucia-
no Gabriel e contou com uma expressiva par-
ticipação dos fiéis. Após a Missa, deu início à 
Procissão com o Santíssimo Sacramento, sain-
do da referida comunidade, para a Comunida-
de São Gabriel, no bairro: Floresta. Na parte 
da tarde, às 17h00, Pe. Juca presidiu a soleni-
dade de Corpus Christi na Igreja São Pedro. 
A Missa também foi concelebrada pelo Diác. 
Luciano e contou com um número expressivo 
de fiéis. Após a Missa, deu início à Procissão 
com o Santíssimo Sacramento, saindo da Igre-
ja São Pedro para a Igreja Matriz de São Judas 
Tadeu, onde encerrou com a Bênção Solene.

Por Nil Rodrigues - Pascom
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Pentecostes 

Festas Solenes

No dia 12 de junho de 2022, às 07h00, na 
Catedral de Valadares, Dom Félix presidiu a 
Missa da Festa da Santíssima Trindade, com 
a participação do Diác. Wagner e de dezenas 
de fiéis. Em sua homilia, Dom Félix nos re-
cordou que Deus é puro Amor e transborda 
o seu amor para a criação e a humanidade; 
assim, Ele tudo criou por amor, com amor e 
para o amor, e que nós temos em Deus nossa 
origem, nosso fim e nossa meta. Ressaltou 
ainda que, embora sejamos muitos, o Espírito 
Santo nos une na única missão de evangelizar 
com o testemunho e com as palavras.

No dia 05 de junho de 2022, às 07h00, 
Dom Félix presidiu a Missa da Festa de Pen-
tecostes na Catedral de Valadares, com a par-
ticipação do Diác. Wagner e de dezenas de fi-
éis. Em sua Homilia, Dom Félix nos recordou 
que a Semana de Oração pela Unidade dos 
Cristãos prepara a Festa de Pentecostes, com 
a qual se conclui o Tempo Pascal. Lembrou-
nos também que o Espírito Santo é quem 
conduz a Igreja e fortalece a unidade dos cris-
tãos, e que devemos sempre buscar a sabedo-
ria que vem do alto para nos fortalecermos na 
fé e na caminhada de nossa vida cristã.

Santíssima Trindade Corpus Christi

No dia 16 de junho de 2022, às 17h00, Dom 
Félix presidiu a Missa da Solenidade de Cor-
pus Christi na Catedral de Valadares. A Missa 
foi concelebrada por Pe. Luiz e Pe. Vidal, com 
a participação de diáconos, seminaristas, reli-
giosas e bom número de fiéis. Em sua homilia, 
Dom Félix falou da Eucaristia como Memorial 
do Sacrifício Redentor de Cristo e Sacramen-
to do Corpo e Sangue do Senhor. Disse que 
ninguém é digno da comunhão, mas comun-
ga porque precisa.. Após a Missa, deu início à 
Procissão com o SS. Sacramento, retornando à 
Catedral, encerrando-se com a Bênção Solene.

Bioética Espiritualidade

O Instituto Teológico promoveu, nos dias 
20 e 27 de junho de 2022, às 19h30, sob a orien-
tação do Prof. Pe. Vidal, um Seminário sobre o 
tema “Samaritanus Bonus: o final da vida sob 
a perspectiva da Bioética”, apresentado pelos 
alunos Daniel, Pedro e Sairy, e outro sobre o 
tema “Akribeia à Oikonomia: do rigor da lei à 
benignidade pastoral”, apresentado pelos alu-
nos Tiago e Valdistone. Tais Seminários fazem 
parte da disciplina de “Moral da Vida e da Pes-
soa” e “Moral da Família e da Sexualidade”.

O Instituto Teológico promove 
Seminários de Bioética

No dia 25 de junho de 2022, das às 08h00 
às 17h00, no Centrel, aconteceu o Retiro 
Espiritual para os candidatos ao diaconato 
permanente e esposas com o tema “A inti-
midade com a Palavra de Deus como fon-
te de diaconia”, sob a orientação de Dom 
Félix. O retiro encerrou-se com a Missa 
do Imaculado Coração de Maria e com o 
Rito de Admissão entre os Candidatos às 
Ordens Sacras.

No dia 26 de junho de 2022, às 09h30, 
Dom Félix presidiu Missa de Encerramen-
to do Ano “Família Amoris Laetitia” e do 
Encontro Mundial das Famílias, em nível 
diocesano, na Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes em Valadares. A Missa foi concele-
brada por Pe. Dioníso e Pe. José Luiz, com a 
participação de seminaristas, de agentes da 
pastoral familiar e de um número expressivo 
de fiéis. Antes, houve uma caminhada da fa-
mília até a Igreja Matriz de Lourdes.

Retiro dos Candidatos ao 
Diaconato e Esposas

Missa pelas Famílias na
Paróquia de Lourdes

Pastoral Familiar
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Amar e servir 

Notícias das Paróquias

Seria bom, se nossa passagem por este 
mundo, fosse para amar e servir. Melhor ain-
da, se não criticássemos, nem julgássemos 
nossos semelhantes. Mas, se decidirmos 
julgar e condenar, deveríamos fazer uma 
autocrítica, antes de criticar ou censurar al-
guém. Como é possível eu ver um minúsculo 
cisco no olho do irmão, mas não enxergar o 
enorme tronco de árvore que está no meu? 
Se os olhos são o espelho da alma, quem me 
olha vê luz ou escuridão, acolhimento ou con-
denação, bondade ou maldade? Estou sendo 
sal, para dar sabor ou elevar a pressão até dos 
não hipertensos? Estou sendo luz para ilumi-
nar caminhos ou cegar pessoas? Espalho os 
erros e pecados dos outros, mas escondo 
os meus, para tentar passar uma imagem de 
perfeição e santidade? É fora da igreja, que 
precisamos testemunhar, com a vida, a ver-
dade que lá escutamos. O Corpo e Sangue de 
Cristo que comungamos é remédio, remédio 
para a alma e nos impulsiona a amar, acolher, 
perdoar, respeitar e servir, especialmente em 
casa e no ambiente de trabalho. 

Ao invés de fazermos um esforço, para 
conviver o mais harmoniosamente possível, 

por vezes preferimos atacar, porque é mais 
fácil apontar o dedo e mostrar os erros de 
nossos semelhantes, do que reconhecer, hu-
mildemente, nossas falhas e limitações. Que-
remos ser compreendidos, mas raramente 
compreendemos. Queremos viver em paz, 
mas iniciamos discussões intermináveis, por-
que achamos que sabemos tudo e somos o 
poço da perfeição. Quanta gente se justifica, 
e põe a culpa do que fez errado nos outros, 
nas circunstâncias e até ousam imputá-la a 
Deus. Xinguei, porque me xingaram; perdi a 
paciência, porque estou sentindo dores; revi-
dei, porque me feriram primeiramente, não 
fiz o bem, porque ninguém o fez... 

Culpamos quem abriu um buraco no chão, 
ao invés de observarmos por onde estamos 
caminhando e, muitas vezes, são caminhos 
obscuros e perigosos, que levam à perdição 
e à morte. Temos certeza de que somente 
nossos problemas são importantes, não nos 
compadecemos com quem sofre, não res-
peitamos o limite do outro e avançamos com 
cinco pedras na mão, quando não fazem o 
que queremos. Hoje é o dia, para aprender a 
respeitar, amar e perdoar. É o tempo propício 

para olhar o seu interior e descobrir que você 
tem muito o que mudar. Para mudar o mundo 
comece convertendo seu coração. 

E lembre-se: Deus é amor, sempre amor! 
Ele não nos castiga. Às vezes, comemos os 
amargos frutos nascidos das sementes peca-
minosas que nós mesmos semeamos, mas 
preferimos atribuir ao inimigo as consequên-
cias sofridas por nossas próprias más esco-
lhas e ações. O maligno tenta nos aprisionar 
e engolir, há dor e tristeza, mas o cristão car-
rega sua cruz, não foge nem reclama das ad-
versidades desta vida, porque tem a certeza 
de que é sustentado pela fé em Jesus, é peca-
dor e está neste mundo só de passagem. Tem 
consciência de suas fraquezas e limitações; 
por isso, deposita toda a sua confiança no Se-
nhor. Quem planta vento colhe tempestade, 
furacão, poeira, lixo, desordem... Comece a 
semear amor e bondade, acolhimento e parti-
lha, esperança e paz. Ainda que você não co-
lha os frutos, alguém os colherá. Para melho-
rar o mundo é preciso cultivar o bem, mesmo 
que, ao invés de você, um desconhecido seja 
alimentado. Ame e sirva, é gratificante!

Missa na Trezena de
Santo Antônio em Sardoá

Missa da Novena do Padroeiro 
na Paróquia de Itanhomi

No dia 10 de junho de 2022, às 19h30, Dom 
Félix celebrou Missa na Trezena do Padroeiro 
na Comunidade de Santo Antônio do Porto, no 
Município de Valadares. A Missa teve a partici-
pação do seminarista Tiago Prado e de um nú-
mero expressivo de fiéis daquela comunidade 
e da vizinha comunidade de Santa Clara.

No dia 18 de junho de 2022, às 19h30, 
Dom Félix presidiu a Missa no 3º Dia da No-
vena do Sagrado Coração de Jesus na Paró-
quia do Trevo, em Valadares. A Missa foi con-
celebrada por Pe. Vandir, com a participação 
do Diác. José Rodrigues, do seminarista José 
Victor e de um número expressivo de fiéis.

No dia 03 de junho de 2022, às 19h00, 
Dom Félix, presidiu Missa do 3º Dia da Tre-
zena de Santo Antônio na Paróquia de Sar-
doá. A Missa foi concelebrado pelo pároco, 
Pe. Márcio Moreira, com a participação dos 
seminaristas propedeutas e de um bom nú-
mero de fiéis.

No dia 15 de junho de 2022, às 19h00, 
Dom Félix presidiu a Missa do 1º Dia da No-
vena do Sagrado Coração de Jesus na Paró-
quia de Itanhomi. A Missa foi concelebrada 
por Pe. Anderson José e Pe. Fabiano, com a 
participação de seminaristas, religioso e de 
um número expressivo de fiéis.

Missa na Trezena em
Santo Antônio no Porto

Missa na Novena do Padroeiro 
na Paróquia do Trevo

Missa da Trezena de
Santo Antônio em Naque

Missa de Abertura do Encontro 
do Apostolado da Oração

No dia 11 de junho de 2022, às 19h30, 
Dom Félix presidiu Missa na Trezena de San-
to Antônio na Paróquia de Naque, quando se 
celebrou a Festa do Apóstolo São Barnabé. 
A Missa teve a participação dos seminaristas 
André e Tiago e de um número expressivo 
de fiéis.

No dia 19 de junho de 2022, às 09h00, Dom 
Félix presidiu a Missa de Abertura do Encon-
tro Diocesano do Apostolado da Oração na 
Igreja Matriz da Paróquia Sagrada Família. A 
Missa foi concelebrada pelo Pe. Wladmir, com 
participação do Diác. Joãozinho, de seminaris-
ta e grande número de zeladoras e zeladores.
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O transplante de órgãos de uma criança 
anencefálica exige muita prudência para não 
ser um procedimento antiético. Como se faz 
para aceitar a morte cerebral de um recém-
nascido anencefálico, dada a não formação 
completa do seu cérebro? No caso deles, os 
critérios gerais de averiguação da morte ce-
rebral são ainda mais difíceis, se não impos-
síveis, de aplicação, pela particular situação 
da anencefalia. Por exemplo: o registro do 
eletroencefalograma não tem utilidade, pois 
falta a parte superior do cérebro que fornece 
os sinais elétricos. 

O mesmo vale para o teste detectar o flu-
xo cerebral. A morte é determinada com o 
levantamento da falta de reflexos do tronco 
cerebral e o prolongamento da falta de respi-
ração espontânea por pelo menos 24 horas. 
É exatamente na aplicação desses dois cri-
térios que está a dificuldade. A prática tem 
demonstrado que eles podem enganar, en-
quanto aptos para emitir sinal do desapare-
cimento das funções do tronco cerebral, mas 
somente se elas estavam presentes anterior-
mente. Nos recém-nascidos anencefálicos, 
ao contrário, essas funções nem sempre es-
tão presentes no nascimento, melhor dizen-
do, existem casos de retomada da respiração 
espontânea algumas horas depois da parada 
respiratória.

Então, é necessário prolongar muito o tem-
po de observação para poder declarar a morte 
do recém-nascido anencefálico, também se 
isso comporta a exclusão de muitas dessas 
crianças da condição de potencial doador.  

A menos que não se queira violar a sua dig-
nidade humana. A necessidade de salvaguar-
dar os órgãos comporta uma intervenção 
reanimatória que se configura como insis-
tência terapêutica. Antes que fossem possí-
veis os transplantes, e nas estruturas onde 
ainda não são possíveis, a prática correta 
para tratar os recém-nascidos anencefálicos 
era aquela de dar os tratamentos ordinários 
(calor, nutrição, hidratação), esperando a 
morte.

Todo tratamento poderia ser considerado 
insistência terapêutica, visto que, não obs-
tante a cura, o recém-nascido morrerá em 
poucas horas ou poucos dias. Isso significa 
excluir de uma parte a insistência terapêuti-
ca e de outra parte a eutanásia infantil. Esta 
posição correta, do ponto de vista moral, é 
considerada danosa do ponto de vista clíni-
co, porque, quando sobrevém a morte, os ór-
gãos são inviáveis para o transplante. Muitos 
centros em hospitais praticam a reanimação 
de recém-nascido anencefálico até o desapa-
recimento da atividade do tronco para man-
ter em boas condições os órgãos.

Em síntese: deve prevalecer o princípio 
de que não é lícito intervir no ser humano 
com o objetivo de retirar órgãos para trans-
plante se não foi constatado o seu estado de 
“morte total”. E deve-se reafirmar o princípio 
de que ninguém, por qualquer razão, pode 
dispor da vida de um ser humano, indepen-
dentemente das circunstâncias de como se 
encontra essa vida humana.

Transplantes de Órgãos Particulares - Parte 2

Pe. Francisco Vidal

CF-2022

CF-2022: Fraternidade
e Educação - Parte 6

Aniversário de 60 Anos

Por Dom Félix

Missa dos 60 Anos de
Criação da Paróquia da Ilha

Missa dos 60 Anos da
Paróquia de Marilac

A Bíblia apresenta a imagem de Deus 
como aquele que se revela às criaturas den-
tro de contextos históricos e culturais e apre-
senta Jesus como alguém que viveu, falou, 
foi educado e adorou o Pai como um judeu 
de seu tempo. Suas palavras e ações, seu mé-
todo de ensinar estavam em sintonia com os 
costumes e as práticas da cultura semita na 
qual Ele se encarnou.

O Evangelho revela como Jesus atraía 
pessoas, grupos e a multidão, sobretudo pelo 
seu modo de ensinar. Lucas faz notar que a 
educação de Jesus se deu em Nazaré da Ga-
lileia e que Ele costumava frequentar a sina-
goga, onde provavelmente aprendeu a ler e 
escrever. No Evangelho há evidências de que 
os discípulos de Jesus se dirigem a Ele como 
Mestre, como alguém que fala com sabedo-
ria e ensina com amor a seus discípulos e a 
multidão.

Em seus ensinamentos Jesus demonstra 
que conhece as Escrituras, pois fazia citações 
e alusões à Lei e aos Profetas com frequên-
cia. Jesus tinha uma pedagogia singular e 
usava metáforas, comparações, provérbios, 
enigmas, paradoxos, questionamentos, com 
o objetivo de mudar concepções e provocar a 
autorreflexão. Jesus ensina como deve ser a 
relação filial entre quem reza e o Pai que está 
nos céus.

Jesus ensinava com autoridade, porque 
Ele conhece a Escritura em profundidade 
e a atualiza na sua pessoa, no seu modo de 
agir. Sua autoridade vem do profundo conhe-
cimento do que diz e de sua prática de vida. 
Ressalte-se aqui o valor do testemunho de 
vida pessoal e a coerência de quem ensina.

Conforme o costume do tempo de Jesus, 
o lugar de ensino era a sinagoga e o Templo. 
Jesus, porém, também ensina na montanha, 
na beira do lago, em casa, à beira do poço, 
no caminho. Ele não ensina apenas com pala-
vras. Seu ensinamento também é relacional, 
se dá pela proximidade e desperta o discerni-
mento em seus interlocutores. Ele não perde 
oportunidade de ensinar.

O modo de ensinar de Jesus transformou 
e ainda hoje pode modificar a vida das pesso-
as, como aconteceu com Zaqueu, Bartimeu, 
Madalena, Pedro, Mateus. Seu ensino liberta 
pecadores, cobradores de impostos, ende-
moninhados, doentes, samaritanos e gentios. 
Nas parábolas Jesus coloca figuras anônimas, 
que se tornam sujeitos da compaixão divina e 
recobram a vida e a dignidade.

No dia 02 de junho de 2022, às 19h30, 
na Igreja Matriz da Ilha dos Araújos, em 
Governador Valadares, Dom Félix presidiu 
a Missa em comemoração aos 60 anos de 
criação da Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida. A Missa foi concelebrada por Pe. 
Marcus Vinicius, Pe. Francisco Vidal, Pe. 
Paulo Fernandes e Pe. Lucas Aredes, com 
a participação de seminaristas e de grande 
número de fiéis.

No dia 05 de junho de 2022, às 10h00, 
na Igreja Matriz de Marilac, Dom Félix 
presidiu a Missa em comemoração ao Ju-
bileu de Diamante da Paróquia Santa Luísa 
de Marilac. A Missa foi concelebrada pelo 
pároco, Pe. Marcos Romão, por Pe. Ranie-
re dos Anjos Gomes e Pe. Adriano Lessa 
Natalino, com participação do Diác. Fran-
cisco de Assis, de seminarista e de um bom 
número de fiéis.
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Casa da Palavra Crisma

Aniversariantes

Parabéns,
aniversariantes!

São Boaventura - Bispo e Doutor da Igreja

A Palavra de Deus em bom terreno

24º Artigo de Dom Félix sobre “CASA DA PALAVRA”

Crisma na Paróquia
da Vila Isa

Boaventura nasceu em 1218, 
em Bagnorea, atualmente Bag-
noregio. Justificava sua prefe-
rência pela Ordem fundada por 
São Francisco por ter encontrado 
admirável semelhança entre o 
crescimento da Igreja e o da famí-
lia franciscana. No início ambas 
contavam apenas com homens 
simples, pescadores e campone-
ses. Mais tarde a elas se agrega-
ram também homens de ciências. 
Quando Boaventura entrou na Or-
dem, os filhos de São Francisco, à 
semelhança dos dominicanos, já 
tinham se estabelecido em Paris, 
Oxford, Cambridge, Estrasburgo 
e em outras universidades euro-
peias. Tal evolução não se deu 
sem dificuldades. Alguns domi-
nicanos da ‘velha’ geração viam 
com certa apreensão o afrouxa-
mento da disciplina religiosa e a 
nova abertura cultural dos jovens 
frades. Boaventura, porém, com 
sua palavra sabia tranquilizar a 
uns e estimular a outros.

Quando Frei Egídio, na sua 
simplicidade, lhe perguntou como 

poderia salvar-se, já que desconhe-
cia a ciência teológica, Frei Boa-
ventura lhe respondeu: “Se Deus 
dá ao homem somente a graça de 
poder amá-lo, isso basta… Uma 
simples velhinha poderá amar a 
Deus mais que um professor de 
teologia”. Dotado de bom senso, 
prático e especulativo ao mesmo 
tempo, Boaventura soubera enxer-
tar no sólido tronco franciscano os 
rebentos das novas gerações com 
acrescidas exigências também 
no campo da cultura. Desmentia 
assim aos que temiam, como Ja-
copone de Todi, que a ciência cau-
sasse dano à simplicidade da regra 
franciscana.

Em Paris, Boaventura foi dis-
cípulo de Alexandre de Hales, 
como Santo Tomás. Permane-
ceu nessa cidade primeiramente 
como professor de teologia e, 
em seguida, como ministro geral 
dos Frades Menores, cargo para 
o qual foi eleito quando contava 
apenas trinta e seis anos. Feito 
cardeal, teve então de aceitar a 
consagração episcopal, que antes 

por humildade tinha recusado. 
Recebeu a sede de Albano La-
ziale.

Recebeu do Papa Gregório 
X o encargo de preparar o se-
gundo Concílio de Lião. Santo 
Tomás de Aquino também fora 
convidado, mas morreu alguns 
meses antes da abertura do 
concílio, que se deu no dia 7 de 
maio de 1274. No dia 15 de julho 
do mesmo ano morria também 
Frei Boaventura, assistido pes-
soalmente pelo Papa.

A caridade é o fundamento 
da doutrina teológica que Frei 
Boaventura ensinou com sua 
palavra e com seus escritos. En-
tre os seus livros mais conheci-
dos encontra-se ‘O itinerário da 
mente para Deus’. Para ele “não 
basta a leitura sem a unção, a 
especulação sem a devoção, a 
pesquisa sem maravilhar-se; 
não basta a circunspecção sem 
o júbilo, o trabalho sem a pieda-
de, a ciência sem a caridade, a 
inteligência sem a humildade, o 
estudo sem a graça”.

Ao explicar a parábola do 
semeador, assim fala Jesus so-
bre as sementes que caíram 
em bom terreno: “O que foi 
semeado na terra boa é quem 
ouve a palavra e a entende; 
esse produz fruto: um cem, 
outro sessenta, outro trinta”. 
A capacidade de acolhida é a 
questão fundamental. Como 
preparar a terra para que aco-
lha a semente? Quais meios 
podem ser oferecidos na Igre-
ja para que a Palavra de Deus 
seja ouvida e entendida, produ-
zindo os frutos da presença do 
Reino de Deus: justiça e paz e 
alegria no Espírito Santo?

Num Brasil cada vez mais 
urbano, o melhor modo para 
acolher a palavra do Reino são 
os pequenos grupos, com forte 

sentimento comunitário e dina-
mismo missionário. Nas atuais 
Diretrizes faz-se a opção por 
Comunidades Eclesiais Mis-
sionárias. A própria Palavra 
de Deus convoca, reunindo as 
pessoas, resgatando-as do indi-
vidualismo, da indiferença e da 
solidão tão marcantes na cultu-
ra urbana. A Palavra, unida ao 
Pão da liturgia e da espirituali-
dade e à Caridade, dão a essas 
pequenas comunidades a iden-
tidade eclesial, o testemunho 

atraente e o vigor para a Ação 
Missionária.

A pequena comunidade, 
reproduzindo a experiência 
de Jesus com os Doze, dispõe 
o ambiente para a acolhida da 
Palavra, por ser um lugar de 
relacionamentos, onde o falar 
e o ouvir são dinamismos cons-
titutivos do grupo. É a Palavra 
de Deus que edifica a pessoa e 
a comunidade. Ela é uma colu-
na que sustenta, mas também 
é moradora que acolhe e con-
vive: “Tudo foi feito por meio 
dela, e sem ela nada foi feito de 
tudo o que foi feito. E a Palavra 
se fez carne e veio morar entre 
nós”. Desse modo a casa-co-
munidade é reconhecida como 
Casa da Palavra.

Pe. Júlio César   08/07
Pe. José Gonsalves Neto  10/07
Diác. Carmélio Simas  21/07
Diác. José Nilson  25/07
Pe. José Ribeiro  27/07
Pe. Sebastião Vitório  28/07
Pe. Pedro Paulo Lourenço  30/07

Pe. José Roberto   04/07
Pe. Paulo Fernandes          04/07
Pe. Vinicius Costa 04/07
Pe. Irineu Altair  06/07
Pe. Marcus Vinicius 13/07
Pe. Ernandes Camargo 16/07
Pe. Euler Rodrigues 16/07
Pe. Lucas Henrique  21/07
Pe. Raniere Gomes 31/07

No dia 04 de junho de 2022, 
às 18h00, na Igreja Matriz da 
Vila Isa, em Valadares, Dom 
Félix ministrou a Crisma a 
65 jovens da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima. A Missa 
foi concelebrada pelo pároco, 
Pe. Rodrigo Tomaz, e pelo Pe. 
Bruno Andrade, com a partici-
pação de um bom número de 
fiéis.


