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Filosofando Desafios Éticos

Sem coração a razão fica enlouquecida Captação de tecidos e de órgãos de fetos

Especial

Sete anos da Laudato Si’

Clero de Valadares
faz Retiro no Centrel

Abertura do Semestre
Formativo no Centrel

No dia 31 de julho de 2022, às 10h00, 
Dom Félix presidiu a Missa no Centrel e 
conferiu o Ministério de Leitor aos semi-
naristas Tiago Prado e Valdistone Marçal 
e o Ministério de Acólito ao seminarista 
Theófilo Gonçalves. A Missa foi concele-
brada pelos formadores.

De 28 a 30 de julho de 2022, formadores 
e seminaristas realizaram Missão na Paró-
quia Santa Dulce dos Pobres, com Missas, 
visitas às família e reuniões com lideranças. 
Dom Félix também se fez presente e, dia 
28, às 19h30, celebrou Missa na Comunida-
de Nossa Senhora da Penha.

Seminaristas realizam Missão 
na Paróquia Santa Dulce

Do dia 04 ao dia 07 de julho de 2022, o 
Clero da Diocese de Governador Valada-
res se reuniu no Centrel para o Retiro, cujo 
tema foi “Presbítero: um místico e mistago-
go”, pregado por Pe. Joaquim Cavalcante, 
da Diocese de Itumbiara, Goiás.

CEBs

Comunidades Eclesiais de Base de Governador Valadares realizam seu 11º Encontro Diocesano
Em clima de alegria, animação, excelen-

te conteúdo e participação expressiva de 160 
pessoas de diversas paróquias e entidades da 
Diocese de Valadares, foi realizado, no dia 16 de 
julho de 2022, de 07h00 às 18h00, no Metrópo-
le, o 11º Encontro Diocesano das CEBs, com o 
tema: “Os desafios de hoje e a construção 
da sociedade do bem viver e conviver” e 
com o lema: “Vejam: Eu vou construir novo 
céu e uma nova terra” (Is 65, 17), sob a 

provocadora assessoria do Pe. Gustavo Morei-
ra, da Paróquia Santo Antônio de Naque. Na 
parte da tarde, foram realizadas oficinas sobre 
Bíblia (Virlene Mendes), Juventudes (Carlos 
Santos), Sociedade (Haruf Salmen), Fé e Polí-
tica (Isac André), Ecologia Integral e Minera-
ção (Wellington Azevedo). Marcaram presen-
ça no encontro: Pe. Vitório, Pe. Geraldinho e 
Dom Félix.

Cláudia Miffarreg | Fotos: Ana Dalva

Comemoramos em maio de 2022 sete 
anos da publicação da Laudato Si’, a primei-
ra encíclica ecológica do magistério social da 
Igreja. Temos muito o que comemorar, con-
siderando, principalmente, o significado e a 
referência da encíclica do Papa Francisco.

Olá! Tudo bem com você?
A cultura ocidental é construída sobre con-

vicção de supremacia da racionalidade com 
relação a outras formas de interpretação das 
coisas. O racional é considerado mais confiável 
que o emocional. 

No que diz respeito ao feto, é necessário 
introduzir algumas terminologias. Por feto 
entendemos o produto da concepção huma-
na, incluindo todas as fases do desenvolvi-
mento, desde o zigoto ao pré-embrião e ao 
embrião. 
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Opinião

Sete anos da Laudato Si’

Rivelino Santiago de Carvalho

Mística da Escuta

Por Eudvanio Dias

Do excesso ao essencial

Comemoramos em maio de 2022 sete 
anos da publicação da Laudato Si’, a primei-
ra encíclica ecológica do magistério social 
da Igreja. Temos muito o que comemorar, 
considerando, principalmente, o significado 
e a referência da encíclica do Papa Francisco 
para a vida cristã, como marco para a Igreja 
ao despertar a consciência e ação cristã para 
uma nova maneira de pensar e de conviver 
com o planeta, um novo ethos. A Laudato Si’ 
possibilitou um intenso diálogo cristão com 
cientistas e ambientalistas acerca das urgên-
cias planetárias, da missão de salvaguardar 
a “casa comum” como compromisso de to-
dos. Sua abordagem a partir da perspectiva 
da ecologia integral – um discurso ecológico 
a princípio visto sob reservas pelos católi-
cos – foi tida por especialistas como grande 
avanço na compreensão cristã da ecologia e 
fundamental para aguçar a visão mais ampla 
da consciência planetária, a percepção de 
que todas as coisas estão interligadas ou in-
ter-relacionadas. A singularidade da Laudato 
si nessa visão ecológica consistiu em conce-
ber a natureza como criação divina, obra do 
Criador. Para muitos, sua mais revolucionária 
contribuição foi seu teor profético, sintetiza-
do na expressão “o grito da terra é o grito dos 
pobres, ambos são um só e mesmo grito”.

A celebração dos seus sete anos dá-se 
no momento em que a noção de colapso da 
nossa sociedade se expande nas análises, as 
atitudes predatórias ao meio ambiente gras-
sam, os crimes ambientais multiplicam-se e 
os governos não conseguem chegar a con-
sensos e acordos aceitáveis por todos na re-
dução da emissão de gases de efeito estufa 
e de mudanças de matrizes energéticas. Ain-
da que tenhamos esforços, ideias e práticas 
inspiradoras de nações, instituições, grupos, 

empresas e pessoas em vista da preserva-
ção do planeta, a consciência prevalente é a 
de que os desafios estão à frente das nossas 
respostas. Estamos a viver dias tenebrosos 
no que versa sobre a defesa e a preservação 
da “casa comum”, a título de exemplo, no 
Brasil, o desmatamento da floresta amazôni-
ca, a morte de lideranças indígenas (segun-
do o Atlas da Violência 2021, mais de 2 mil 
indígenas foram assassinados entre 2009 e 
2019; no ano de 2019 foram registrados 277 
casos)  e de ambientalistas tornou-se prática 
recorrente, como o caso mais recente, do jor-
nalista britânico Dom Philips e do indigenista 
brasileiro Bruno Pereira, em 05 de junho na 
região amazônica no Vale do Javari.

  Os desafios à nossa frente – climáticos, 
políticos, econômicos e sociais – refletem, 
certamente, nossa incapacidade de encontrar 
soluções globais para os problemas globais 
que criamos. Ilustra tal inépcia a dramática 
situação dos refugiados no mundo. Confor-
me relatório da ACNUR (Agência da ONU 
para Refugiados), ao final de 2021, o número 
de pessoas deslocadas por guerras, violência, 
perseguições e abusos de direitos humanos 
chegou a 89,3 milhões (um crescimento de 
8% em relação ao ano anterior). A invasão da 

Ucrânia pela Rússia e outras emergências hu-
manitárias, da África ao Afeganistão, fizeram 
crescer este número para a marca de 100 mi-
lhões. A gravíssima situação da fome, tendo 
crescido mais de 20% e atingido atualmente 
193 milhões de pessoas no mundo, oferece 
outro ilustrativo da incapacidade das nossas 
respostas. No Brasil, segundo relatório da 
PENSSAN (Rede Brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutri-
cional), em 2022, a fome atinge 33,1 milhões 
de pessoas que não têm o que comer. Além 
disso, 58,7% convivem com a insegurança ali-
mentar em algum grau, leve, moderado ou 
grave. Os dados revelam que o Brasil regre-
diu para um patamar equivalente ao da déca-
da de 1990. Considerando a perspectiva dos 
desafios, os avanços dados são pálidos, talvez 
insuficientes para a reversão de rumos.

Ainda que tais situações desafiadoras pos-
sam obscurecer o olhar mais otimista quanto 
às respostas dadas para a reversão ou a reo-
rientação de rumos na relação homem-plane-
ta, a comemoração dos sete anos da Laudato 
Si’ reaviva nossa esperança. Leva-nos a reto-
mar sua atualíssima reflexão, princípios e di-
retrizes como inspiração para a resistência e 
luta dos povos na defesa da terra, território e 
patrimônio cultural. A Laudato si é uma con-
clamação aos cristãos e a todas as pessoas 
que partilham o sentimento de “comunidade 
de destino” a inaugurarem um ethos planetá-
rio, por meio de uma comunidade de povos, 
a sociedade do “bem viver”. Ela requer uma 
mudança que se inicia dentro do ser humano, 
pelo cultivo de uma espiritualidade e educa-
ção ecológicas, e alcança o social pela trans-
formação das estruturas e instituições cole-
tivas. Definitivamente, a Laudato Si’ inseriu 
a pastoral cristã no compromisso planetário.

“Ao mesmo tempo em que floresce a in-
dústria dos perfumes, desaprendemos a dis-
tinguir o aroma das flores”, nos afirma To-
lentino Mendonça. O mundo tem oferecido 
uma infinidade de sensações que aguçam os 
nossos sentidos com violência. Sentimos tan-
to de tudo que, daqui a pouco, não saberemos 
mais sentir. Vivemos no mundo do excesso 
da informação e é urgente fazer um caminho 
de retorno ao essencial. 

As experiências de comunicação atuais 
ampliaram as possibilidades de contato e 
romperam inúmeras barreiras como a dis-
tância, por exemplo. Por outro lado, elas 
também nos deseducaram do contentamento 
mínimo, da espera frutuosa, da resposta pau-
sada e concisa. A avalanche da comunicação 
nos gerou a falsa ilusão de que temos de ab-
sorver tudo o que nos chega. O advento das 
redes sociais com a internet nos proporcio-
nou a possibilidade do muito dizer, da troca 
infinita, do excesso de informação. Por outro 

lado, parece nos ter roubado o sabor do con-
tato pessoal e presencial. Através das redes, 
estamos ouvindo tanto, que estamos perden-
do a capacidade de escutar. 

Ouvimos a todo instante os ruídos do 
mundo, fazemos quase que instintivamen-
te a recolha sonora do mundo externo com 
nosso ouvido mais superficial, mas quando 
avançamos no mais profundo de nós para 
nos perguntarmos o que de fato escutamos 
com o coração, percebemos que o frenesi 
de sons que nos chega não nos atinge no 
íntimo de nosso ser. Estamos ouvindo de 
tudo e escutando quase nada! Há que vol-
tarmos à nossa audição para escutar o es-
sencial. 

Podemos, a partir disso, nos perguntar: 
o que ouvir? Num mundo de tantos ruídos, 
o que deve ser o objeto de nossa atenção au-
ditiva? O Cardeal Tolentino responde, evo-
cando Clarice Lispector: “Ouve-me, ouve o 
meu silêncio. O que falo nunca é o que falo 

e sim outra coisa. Capta essa outra coisa de 
que na verdade falo, porque eu mesma não 
posso”. Num mundo em que aceleramos as 
mensagens de áudio que recebemos para 
darmos conta de ouvir tudo o que nos che-
ga, na falsa ilusão de otimização do tempo, 
escutar o outro – mesmo no seu silêncio – 
parece-nos a nobre e necessária tarefa de 
quem deseja retornar à escuta. 

O mundo não calará o seu excesso para 
ouvirmos o essencial, é verdade. Mas pode-
mos nos exercitar para driblar os seus ba-
rulhos e nos concentrarmos naquilo que o 
outro nos diz e até naquilo que ele se silen-
cia. Somente os ouvidos do coração, nossa 
escuta espiritual, é capaz de ouvir o silêncio 
do mundo. É a partir daí que o místico da 
escuta será capaz de dissociar dos barulhos 
do agora a beleza da melodia do presente.
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Agenda* do

Bispo
Bispo Diocesano, Dom Félix

*Poderão ocorrer alterações.

Filho: o Dom mais excelente - 9ª Parte

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

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

Teológico.
19h30: Reunião do SAV na Casa da Teologia.

  02, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
15h00: Reunião do Conselho Presbiteral no Centrel.
17h00: Reunião do Colégio dos Consultores no 

Centrel.
18h00: Missa pelo Dia do Padre e do Diácono no 

Centrel.
19h00: Confraternização do Clero no Centrel.

  03, quarta
06h30: Missa na Casa do Propedêutico.
08h00: Reunião do Clero no Centrel.
11h00: Assuntos da Contabilidade.

  04, quinta
06h30: Missa na Catedral.
08h00: Reunião do Conselho Econômico na Cúria.
10h00: Reunião do Conselho Diretor da Rádio na 

Cúria.
  06, sábado
08h00: Reunião do CDP no Salão da Catedral.
10h00: Reunião da Comissão de Arte Sacra no 

Instituto Teológico.
16h00: Preparação do MOBON para o Mês da 

Bíblia na Paróquia Sagrada Família.
17h00: Missa no Encontro da Pastoral dos Surdos 

no Centrel.
  07, domingo
07h00: Missa na Catedral.
10h00: Missa e Bênção da Igreja de São Miguel no 
Córrego do Descanso em Naque.

  09, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
19h30: Missa na Paróquia Santa Helena.

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

  11, quinta
06h30: Missa na Catedral.
19h30: Missa na Comunidade Santa Clara do 

Córrego Apaga Luz.
  12, sexta
19h30: Missa na Paróquia Santa Dulce dos Pobres.

  13, sábado
19h30: Missa na Paróquia Santa Rosa de Lima.

  14, domingo
07h00: Missa na Catedral.

  14-20, domingo a segunda
Semana da Família e de Animação Vocacional nas 
Paróquias.

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

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

  18, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  20, sábado
19h00: Missa de Encerramento da Semana da 

Família na Paróquia de Lourdes.
  21, domingo
07h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa de Investidura de Ministros na 

Paróquia da Turmalina.
18h00: Missa na Comunidade N. Sra. da Glória no 

Bairro Santos Dumont.
  23, terça
06h30: Missa na Casa da Teologia.
19h30: Missa na Paróquia São Raimundo.

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

  25, quinta
06h30: Missa na Catedral.

  26-31, sexta a quarta
Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida.

Assim se expressou, certa vez, o teólogo 
Von Balthasar: “Em todas as culturas não cris-
tãs a criança tem uma importância somente 
marginal, porque é simplesmente um estado 
que precede o homem adulto. Foi necessária 
a Encarnação de Cristo para que pudéssemos 
ver não só a importância antropológica, mas 
também aquela teológica e eterna do nascer, 
a bem-aventurança definitiva do ser a partir 
de um sinal que gera e dá à luz”.

Há quem prefere apresentar a hipótese 
que “o sentimento da infância” surgiu apenas 
na metade do século XVI. Não há dúvida que, 
no Ocidente, por um grande período, a crian-
ça esteve na periferia, e uma mais breve, po-
rém igualmente rica e significativa fase (que 
abraça aproximadamente os três últimos 
séculos da história do Ocidente), na qual a 
criança foi colocada no centro da família e, de 
alguma maneira, de toda a vida social. Este 
foi o tempo da “puericultura”, que talvez es-
teja consumando-se aos nossos olhos pelo 
efeito de um desenvolvimento tecnológico 
sempre mais avançado dentro do qual parece 
não existir lugar para a criança. É preocupan-
te que a técnica estrague as relações pessoais 

e que conte mais a tecla que se chama “socie-
dade digital” do que a aproximação das pes-
soas a uma criança.

Na educação estima-se mais a inteligên-
cia do que a inteira personalidade. O encon-
tro com a tecla do computador ou dos jogos 
eletrônicos toma o lugar do encontro com as 
pessoas. O fenômeno que Campanini carac-
teriza como “perda do centro” leva à perda 
dos pontos de referência relativos aos valores 
fundamentais, sobretudo éticos e religiosos, 
enquanto surge outro quadro de “valores”. 
O computador pode ser um campo aberto à 
fantasia, a uma fantasia programada e pré-
codificada, porém a criança está no meio de 
um mundo onde “seu mundo vital” reduz-se. 
Verifica-se a destruição das estruturas fun-
damentais de mediações. A principal delas é 
a família, no seio da qual no passado se ad-
quiria a maior parte dos conhecimentos. A 
própria escola abre mais e mais espaço à “in-
formação” fornecida pela máquina. Poderá a 
família e a escola deixarem de ser os núcleos 
de proteção? Sobre o tema das mediações so-
ciais e família retornaremos mais adiante.

RCC

São Pedro e São Paulo

No dia 10 de julho de 2022, aconteceu 
o repasse da oficina regional sudeste pela 
equipe do ministério de formação diocesa-
no da RCC-GV, formada por Leandro Vieira, 
Julierme, Marcela e Oderson. Foi um dia in-
teiro marcado por espiritualidade, formação 
e organização.

Soll Alves

Renovação Carismática Católica de Valadares realiza Formação

Aconteceu nos dias 30 de junho, 01 e 02 
de julho de 2022, às 19h30, na Comunidade 
São Pedro, Paróquia São Judas, o Tríduo em 
honra ao seu Padroeiro, com a participação 
do Pe. Geraldinho, do Pe. Aredes, de Dom 
Félix, de Pe. Juca, e de um número expres-
sivo de fiéis.

 Por Nil Rodrigues | Fotos: Nil Rodrigues – Pascom

Neste ano, a Comunidade São Paulo, Pa-
róquia Santa Teresinha, celebrou o seu Pa-
droeiro com um Tríduo, de 30 de junho a 02 
de julho. No dia 03 de julho, Dia da Festa, Pe. 
Eduardo presidiu Missa Solene, com a partici-
pação do Diác. Perucci, dos seminaristas Da-
niel e Pedro e de bom número de fiéis.

Comunidade São Pedro
celebra o seu Padroeiro

Comunidade São Paulo
celebra o seu Padroeiro

Ana Cláudia Brum
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Sem coração a razão fica enlouquecida

Filosofando

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

Missas

Olá! Tudo bem com você?
A cultura ocidental é construída sobre 

convicção de supremacia da racionalidade 
com relação a outras formas de interpretação 
das coisas. O racional é considerado mais 
confiável que o emocional. A razão é conside-
rada mais forte e superior; a emoção é vista 
como frágil e inferior. 

Simbolicamente a razão tem sede no cé-
rebro e a emoção mora no coração, desta for-
ma, o que vem do coração é ingênuo; o que 
vem do cérebro é sábio. Logo, despreza-se 
o que vem do coração para supervalorizar o 
que emana do cérebro.

A princípio nunca houve problema com a 
forma racional-cerebral de organizar a vida, 
ao contrário, esta centralidade da razão sem-
pre foi motivo de orgulho e de segurança; 
sempre foi apresentada como caminho mais 
viável para o enfrentamento dos problemas e 
como maneira mais adequada de organizar 
as relações sociais e as relações do ser huma-
no com o mundo à sua volta.

Por outro lado, a centralidade da raciona-
lidade foi levando à perda da justa-medida. 

O uso do padrão de racionalidade foi se tor-
nando excessivamente preferido, em detri-
mento ao uso de todas as outras maneiras de 
contato com a vida, de tal sorte que o huma-
no desenvolveu a falsa sensação de que basta 
confiar na razão ou na lógica que dela emana.

Ocorre, contudo, que o ser humano não 
é um ser apenas racional, ao contrário, é do-
tado de outras ferramentas tão importantes 
quanto a racionalidade. Simplificando, há em 
nós uma inteligência emocional tão essencial 
e nobre quanto a inteligência racional. O des-
prezo pelo emocional leva à construção de 
uma sociedade desequilibrada e desajustada; 
leva à criação de indivíduos incapazes de ex-
periências equilibradas, saudáveis e harmô-
nicas com o ambiente. Afinal, sem coração, a 
razão fica enlouquecida. 

O desafio para nossa época é criar situa-
ções que fomentem o equilíbrio, a justa-me-
dida, o ponto equidistante entre os extremos, 
o meio-termo. Não dá para ignorar o papel e 
a função da razão como instrumento de inter-
pretação do mundo: sem racionalidade não 
há cultura e não há transmissão do que já foi 
aprendido pelas gerações passadas às gera-

ções futuras. A razão é essencial. Mas não dá 
para continuar ignorando a importância e a 
função de outras habilidades humanas; não 
dá para ignorar a importância do coração.

É no coração que nasce nossa capacidade 
de compreender a importância do valor e não 
apenas do preço das coisas; é do coração que 
brota a sensibilidade que nos lembra a beleza 
da empatia e da compaixão; é com o coração 
que se vivencia a magia da gratidão e da boa 
relação com o diferente. 

Quer umas dicas sobre esta abertura às 
forças do coração? 

Cultive a coragem de saber que nem tudo 
se resume a preço; cultive a gratidão pelo que 
se tem e pelo que se é; questione a necessida-
de de ter mais coisas ou produtos recém-lan-
çados no mercado; seja transparente com os 
sentimentos e não os considere vergonhosos 
ou sinais de fraqueza; cuide da espiritualida-
de e fique atento à intuição; dê espaço em sua 
vida (em sua agenda!) para o que tem valor 
e não apenas para o que tem preço. Busque 
o equilíbrio. Os exageros (em tudo na vida!) 
são ruins e retiram o pior de nós. Levam a 
desequilíbrios.

No dia 08 de julho de 2022, às 19h30, Dom 
Félix presidiu a Missa na Novena da Padroei-
ra na Paróquia Nossa Senhora do Carmo em 
Aimoré. A Missa foi concelebrada por Frei 
João Ricardo e Frei Robério, com a participa-
ção de seminaristas e de bom número de fiéis.

No dia 22 de julho de 2022, às 19h30, Dom 
Félix presidiu Missa na Comunidade Santa Ma-
ria Madalena, da Paróquia de Lourdes, que foi 
concelebrada por Pe. Carlão e Pe. José Luís, 
com a participação de bom número de fiéis.

No dia 24 de junho de 2022, às 17h00, 
Dom Félix celebrou Missa na Comunidade 
São Cristóvão, Paróquia Sagrada Família, 
em Valadares. A Missa teve a participação 
de seminarista e de bom número de fiéis.

Missa na Novena de Nossa
Senhora do Carmo em Aimorés

Missa da Padroeira na Comuni-
dade Santa Maria Madalena

Missa na Festa do Padroeiro
na Comunidade São Cristóvão

No dia 09 de julho de 2022, às 19h30, Dom 
Félix celebrou Missa na Comunidade Nos-
sa Senhora da Rosa Mística, Paróquia Santa 
Rosa de Lima, em Governador Valadares, 
com a participação de seminaristas e um nú-
mero expressivo de fiéis.

Missa na Comunidade Nossa
Senhora da Rosa Mística

Comunidade Ágape realiza
Retiro “Jovens Improváveis”

De 15 a 17 de julho de 2022, a Comunidade 
Ágape realizou o retiro “Jovens Improváveis”, 
que reuniu 40 jovens que ainda não fizeram 
um encontro pessoal com Deus ou que estão 
distantes da fé. Dom Félix celebrou a Missa 
no dia 17, às 11h00.

Nos dias 28 e 30 de junho de 2022, às 
20h00, Dom Félix celebrou Missa na Rua Cas-
tro Alves, nº 115, e na Rua Dom Pedro II, nº 
727, com a participação do Diác. Wagner, do 
seminarista Saulo e de bom número de fiéis.

Dom Félix celebra Missa de
Rua na Paróquia da Catedral
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Sínodo 2021-2023

A Sinodalidade na Vida e na Missão da Igreja

Amados irmãos, amadas irmãs! Querido 
povo de Deus! Caros ministros ordenados!

Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus 
Cristo estejam com todos!

Hoje, dia 11 de junho de 2022, temos a ale-
gria e a responsabilidade de realizar nossa 
Assembleia Sinodal Diocesana, cujo início 
se deu, em 07 de setembro de 2021, com a 
apresentação do Documento Preparatório do 
Sínodo dos Bispos, com o tema “Por uma 
Igreja sinodal: comunhão, participação e 
missão”, a ser realizado em Roma, em 2023. 
Desde então, as dioceses se organizaram para 
corresponderem a este grande desafio. O iní-
cio oficial com o Papa foi em Roma nos dias 9 
e 10 de outubro e, no dia 20 de novembro, co-
meçou o processo sinodal em nossa Diocese.

A Igreja sinodal, que o Papa Francisco nos 
pede para construir, tem a marca da humilda-
de. É a Igreja que se reconhece como instru-
mento nas mãos de Deus. É a Igreja da escuta, 
que não se coloca acima de ninguém, mas a 
caminho com todos.

A sinodalidade não é apenas um método ou 
um conjunto de estruturas, mas um modo de 
ser Igreja: uma Igreja que se reconhece hu-
mildemente a caminho; uma Igreja na qual os 
fiéis leigos e leigas não são apenas destinatá-
rios passivos da ação dos ministros ordenados 
nem só cumprem ordens dos que presidem às 
comunidades.

O processo sinodal é espaço para escutar 
o que o Espírito diz às Igrejas, através da Pa-
lavra de Deus e das diferentes vozes e opini-
ões. Ele dá lugar à pluralidade num caminho 
de comunhão procurando o consenso com a 
contribuição de todos. No processo sinodal, as 
diferentes vozes precisam estar presentes. O 
consenso e comunhão aparecem no final do 
percurso. Porém, para que isso aconteça, o 
Papa Francisco nos pede que “cada um deve 
falar com liberdade e escutar com humildade”.

O discernimento comunitário exige a escu-
ta, atenta e corajosa, do que o Espírito diz às 
Igrejas: escuta de Deus, até ouvir com Ele o 
grito do povo; escuta do povo, até respirar aí a 
vontade para qual Deus nos chama. Os discí-
pulos de Cristo devem ser contemplativos da 
Palavra e contemplativos do povo de Deus. O 
discernimento deve se desenvolver em um es-
paço de oração, meditação, reflexão e estudo 
necessário para escutar a voz do Espírito; me-
diante um diálogo sincero, sereno e objetivo 
com os irmãos e as irmãs; com atenção às ex-
periências e aos problemas reais de cada co-
munidade e de cada situação; no intercâmbio 
de dons e na convergência de todas as ener-
gias em vista da edificação do Corpo de Cristo 
e do anúncio do Evangelho.

O caminho da sinodalidade é o caminho 
que Deus espera da Igreja, hoje. De fato, a si-
nodalidade é dimensão constitutiva da Igreja, 
de modo que aquilo que o Senhor nos pede já 
está tudo contido na palavra ‘sínodo’. Compos-
ta pela preposição ‘com’ (‘sin’) e pelo substan-
tivo ‘caminho’ (‘odós’), indica o caminho feito 
conjuntamente pelo povo de Deus. Remete, 
portanto, a Jesus, que apresenta a si próprio 
como ‘o Caminho, a Verdade e a Vida’, e ao 
fato de que os cristãos, em seu seguimento, 
são chamados ‘os discípulos do Caminho’.

A sinodalidade indica o específico modo de 
viver e agir da Igreja povo de Deus que mani-
festa e realiza concretamente o ser comunhão 
no caminhar juntos, no reunir-se em assem-
bleia e na participação ativa de seus membros 
na missão evangelizadora.

A Igreja é chamada e habilitada como povo 
de Deus a endereçar o seu caminho na mis-
são ao Pai, por meio do Filho no Espírito. A 
Igreja participa, assim, em Cristo Jesus e me-
diante o Espírito Santo, da vida de comunhão 
da Santíssima Trindade destinada a abraçar a 
humanidade inteira. No dom e no empenho da 
comunhão, encontram-se a fonte, a forma e a 
meta da sinodalidade, enquanto essa exprime 
o específico modo de viver e agir do povo de 
Deus na participação responsável e ordenada 
de todos os seus membros no discernimento 
e na colocação em prática das vias da sua mis-
são. No exercício da sinodalidade, traduz-se, 
em concreto, a vocação da pessoa humana a 
viver a comunhão que se realiza, através do 
dom sincero de si, na união com Deus e na 
unidade com os irmãos e irmãs em Cristo.

Para realizar o desígnio da salvação, Jesus 
ressuscitado comunicou o dom do Espírito 
Santo aos Apóstolos. No dia de Pentecostes, o 
Espírito de Deus foi derramado sobre os que, 
provindos de todo lugar, escutam e acolhem o 
anúncio, prefigurando a convocação universal 
de todos os povos no único povo de Deus.

O Espírito Santo, do íntimo dos corações, 
anima e plasma a comunhão e a missão da 
Igreja, Corpo de Cristo e Templo vivo do Es-
pírito. Crer que a Igreja é Una, Santa, Católica 
e Apostólica é inseparável da fé em Deus, Pai, 
Filho e Espírito Santo.

A Igreja é una porque possui sua fonte, seu 
modelo e sua meta na unidade da Santíssima 
Trindade. Ela é o povo de Deus peregrino so-
bre a terra para reconciliar todos os homens 
na unidade do Corpo de Cristo mediante o Es-
pírito Santo. A Igreja é católica porque guarda 
a integridade e a totalidade da fé e é enviada 
para reunir num só povo santo todos os povos 
da terra. A Igreja é apostólica porque edifica-
da sobre o fundamento dos Apóstolos, porque 
transmite fielmente a fé professada por eles e 
porque é ensinada, santificada e governada 
pelos seus sucessores.

A Igreja é santa porque é obra da Santíssima 
Trindade; foi santificada pela graça de Cristo, 
que se entregou a ela como o Esposo à Espo-
sa e vivificada pelo amor do Pai infundido nos 
corações mediante o Espírito Santo. Na Trin-
dade, realiza-se a comunhão dos santos no seu 
duplo significado de comunhão com as reali-
dades santas e de comunhão entre as pesso-
as santificadas. Assim, o povo santo de Deus 
caminha rumo à perfeição da Santidade que é 
a vocação de todos os seus membros, acompa-
nhado pela intercessão de Maria Santíssima, 
dos Mártires e dos Santos, sendo constituído 
e enviado como sacramento universal de uni-
dade e de salvação.

A ação do Espírito na comunhão do Corpo 
de Cristo e no caminho missionário do povo 
de Deus é o princípio da sinodalidade. Sendo 
Ele o elo de amor na vida da Trindade, comu-
nica este amor à Igreja, que se edifica como 
comunhão no Espírito. O dom do Espírito San-

to, único e mesmo em todos os batizados, 
manifesta-se de muitas formas: na igual dig-
nidade dos batizados, na vocação universal à 
santidade; na participação de todos os fiéis 
no ofício sacerdotal, profético e régio de Je-
sus Cristo; na riqueza dos dons hierárquicos 
e carismáticos; e na vida e missão de cada 
Igreja local.

O caminho sinodal da Igreja é plasmado e 
alimentado pela Eucaristia, que é o centro de 
toda a vida cristã. A sinodalidade tem sua fonte 
e seu cume na celebração litúrgica e, de modo 
singular, na participação plena, consciente e 
ativa na Missa. A comunhão com o Corpo e o 
Sangue de Cristo faz com que, apesar de ser-
mos muitos, sejamos um só Pão e um só Cor-
po, pois todos nós participamos de um só Pão. 
A Eucaristia representa e realiza visivelmente 
a pertença ao Corpo de Cristo e a pertença 
mútua entre os cristãos.

A sinodalidade manifesta também o caráter 
‘peregrino’ da Igreja. A imagem do povo de 
Deus, convocado dentre as nações, exprime 
sua dimensão social, histórica e missionária, 
que corresponde à condição e à vocação do 
ser humano como peregrino. O caminho é a 
imagem que ilumina a inteligência do misté-
rio de Cristo como a via que conduz ao Pai. 
Jesus é a via de Deus até o homem e deste até 
Deus. O evento de graça com o qual Ele se fez 
peregrino, armando sua tenda entre nós, pro-
longa-se no caminho sinodal da Igreja.

A Igreja caminha com Cristo, por Cristo e 
em Cristo. Ele, que é o Caminheiro, o Cami-
nho e a Pátria, doa seu Espírito de amor para 
que nele possamos seguir a via mais perfeita. 
A Igreja é chamada a caminhar sobre as pe-
gadas do seu Senhor até que Ele retorne. É 
o Povo do Caminho rumo ao Reino celeste. A 
sinodalidade é a forma histórica do caminhar 
desse povo em comunhão até o repouso final. 
A fé, a esperança e a caridade guiam e dão for-
ma à peregrinação da Igreja rumo à pátria ce-
leste. Os cristãos são pessoas peregrinas e es-
trangeiras no mundo, agraciados com o dom e 
com a responsabilidade de anunciar a todos o 
Evangelho do Reino.

O povo de Deus está em caminho até o fim 
dos tempos e até os confins da terra. A Igre-
ja vive através do espaço nas diversas Igrejas 
locais e caminha através do tempo desde a 
Páscoa de Jesus até a sua volta gloriosa. Ela 
constitui um singular sujeito histórico no qual 
já é presente e operante o destino escatológico 
da união definitiva com Deus e da unidade da 
família humana em Cristo.

Que esta nossa Assembleia Sinodal Dioce-
sana seja o começo de um processo de escuta, 
de diálogo, de comunhão, de participação e de 
ação missionária, dentro das nossas comuni-
dades, pastorais e movimentos, entre clero e 
laicato, que leve a criar uma cultura sinodal 
entre nós! Uma cultura do caminhar juntos, da 
colegialidade e da corresponsabilidade!

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
Para sempre seja louvado.

Governador Valadares, 11 de junho de 2022.

Dom Antônio Carlos Félix - Bispo Diocesano

Mensagem de Dom Félix na Abertura da Assembleia Sinodal Diocesana
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Boa Nova

Por Fabiana de Deus

Já descobriu qual é a sua vocação?
A cada domingo de agosto, a Igreja enfati-

za a importância de nos abrirmos ao chamado 
do Senhor, por meio de uma vocação. No pri-
meiro, rezamos pelas vocações sacerdotais e 
somos convidados a estar sempre em oração 
pelo clero, para que cada ministro ordenado 
seja semelhante a Jesus, testemunhe e prati-
que o amor e a misericórdia de Deus. Já no 
segundo, a vocação à vida familiar é o foco, 
pois a família é a escola, onde os valores cris-
tãos precisam ser ensinados e aprendidos. O 
terceiro domingo nos faz um convite para que 
intercedamos pelos religiosos e consagrados, 
que se abriram ao apelo à vida consagrada e 
exercem, a serviço de Deus, funções pasto-
rais, eclesiásticas, humanitárias. O quarto do-
mingo é reservado às vocações leigas, aos ba-
tizados que se disponibilizam a crescer na fé e 
participam de grupos, movimentos, pastorais 
e ministérios, exercendo a caridade e o aco-
lhimento, a misericórdia e o perdão. Se o mês 
de agosto tiver cinco domingos, no quinto co-
memora-se o dia do catequista, daquele que 
generosamente anuncia a Palavra de Deus e 
testemunha os ensinamentos de Jesus. 

Independentemente da vocação, todos 
somos convidados à santidade, chamados à 
oração de intercessão e à conversão diária, 
para que sejamos “sal da terra e luz do mun-

do”, anunciando a Boa Nova e denunciando 
as injustiças. Você já descobriu qual é a sua 
vocação? Já silenciou seu coração para que 
consiga escutar o chamado de Jesus? Esta-
mos cansados, estressados e desanimados, 
por causa do isolamento social imposto pela 
pandemia do coronavírus, por causa do au-
mento da violência e da crueldade, pela dor 
da enfermidade e do luto, pelo desemprego 
e por tantos outros motivos. Porém, o voca-
cionado não para de exercer suas tarefas, por 
medo do mal que existe neste mundo nem 
por causa das adversidades e provações, pois 
sabe que Cristo caminha com ele, orienta, 
fortalece, ilumina e conduz. Mesmo correndo 
riscos, até de perder a vida, ele não desiste da 
missão. Os dons recebidos são colocados a 
serviço do reino de justiça, amor e paz. Abre-
se para ouvir o chamado e abandonar tudo 
que o afasta de fazer a vontade de Deus. Não 
se compare a outra pessoa e nem pense que 
seu chamado é menos importante: todas as 
pessoas são essenciais, todos os dons são in-
dispensáveis.

Será que estou sendo verdadeiramente fiel 
ao chamado que recebi e estou realmente do-
ando minha vida a serviço do reino de Deus? 
Sou cristão somente dentro do templo físico, 
de louvor e adoração ao Senhor? Tenho ten-

tado ouvir o irmão que sofre ou só falo das 
adversidades pelas quais passo, por achar que 
meus problemas são mais difíceis e minhas 
dores são mais intensas do que de qualquer 
outro ser humano? Audaciosamente, afirmo 
que somente eu sou santa e merecedora da 
salvação? Assumo a função de julgar e con-
denar meus semelhantes, ao invés de mise-
ricordiosamente acolher, perdoar e amar? 
Relacionamentos estão ficando cada dia mais 
difíceis e desgastados, por causa daqueles 
que dizem seguir Jesus, mas não perdem 
uma oportunidade de ferir e magoar as pes-
soas. Muitos exercitam a maldade, mascaran-
do-a de crítica construtiva. Outros, comparam 
sua vida e sua família, denegrindo os outros e 
enaltecendo somente seus familiares. Nunca 
motivam, porque gastam o tempo para atacar, 
humilhar e caluniar quem crê e testemunha 
Jesus em igrejas com denominações diferen-
tes das deles, quem torce para time de futebol 
rival, quem defende político de estimação da 
oposição. Que aprendamos a valorizar o que 
nos une: Jesus Cristo! Que o amor seja nossa 
vocação! Se não acordarmos a tempo, passa-
remos nossos dias neste mundo focalizando 
as diferenças, ao invés de respeitá-las, ou dis-
cutindo com as pessoas, ao invés de amá-las. 

Aconteceu no dia 26 de julho de 2022, às 
16h00, na Paróquia Sant’Ana de Resplendor, a 
grande festa em honra a Padroeira Sant’Ana. A 
Missa foi presidida por Pe. Paulo Ribeiro; e, du-
rante todo o dia, aconteceram homenagens aos 
avós, carreata com bênção dos veículos. 

Georgiane de Souza Silva

Missa da Festa de
Sant’Ana em Resplendor

No dia 23 de junho de 2022, às 19h30, Dom 
Félix presidiu Missa do 7º Dia da Novena da 
Padroeira Sant’Ana na Igreja Matriz do Altinó-
polis, em Governador Valadares. A Missa foi 
concelebrada pelo pároco, Pe. Marcos Alves, 
com a participação do Diác. Gerson Martins e 
de um bom número de fiéis.

Missa na Novena de
Sant’Ana no Altinópolis

No dia 26 de julho de 2022, às 19h30, 
Dom Félix celebrou a Missa da Festa da Pa-
droeira na Comunidade Sant’Ana, Paróquia 
da Turmalina, em Governador Valadares. A 
Missa teve a participação de seminaristas e 
de um bom número de fiéis.

Missa da Festa de
Sant’Ana na Turmalina

Retiro de Ministros da Sagrada Comunhão
Nos dias 16 e 17 de julho de 

2022, os Ministros da Sagrada 
Comunhão da Paróquia de Enge-
nheiro Caldas fizeram um Retiro 
Espiritual com o tema “Mistério 
e Ministério: Encontro e Disci-
pulado com Jesus Pão Vivo des-
cido do céu”. O retiro encerrou-
se com a Missa de Renovação da 
Investidura dos Ministros.

Douglas Xavier

Retiro EspiritualIgreja em Saída

Sant’Ana

Visita Missionária na Comunidade Bom Pastor
No dia 03 de julho de 2022, a 

Comunidade Bom Pastor, Paró-
quia de Lourdes, vivenciou um 
dia de visitas missionárias às 
famílias dos bairros Santo Antô-
nio, Altinópolis e Mãe de Deus, 
realizadas por membros da co-
munidade, do IMILE, do MO-
BON, jovens da Crisma e das 
Irmãs Azuis Lenilda e Ana Célia.
Maria das Graças (Kaká) | Fotos: Ana Dalva
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Captação de tecidos e de órgãos de fetos

Pe. Francisco Vidal

CF-2022

CF-2022: Fraternidade
e Educação - Parte 7

Seminaristas

Por Dom Félix

4º Congresso Missionário 
Nacional de Seminaristas

5º Encontro de Seminaristas, 
Diáconos e Padres

Seguir Jesus pelo caminho do discipulado 
consiste em aprender d’Ele como construir 
novas relações fraternas fundamentadas em 
atitudes de amor ao próximo e de perdão a 
quem nos ofendeu.

Partindo da visão integral do ser humano, é 
útil destacar a missão educadora das famílias, 
a importância do Estado em garantir o direito 
à educação para todos, a missão dos professo-
res nas instituições de ensino e a comunidade 
eclesial que educa na fé. Vale ressaltar a ênfase 
a ser dada à educação para o diálogo e a educa-
ção para o belo, o bom e o verdadeiro.

O processo educativo é integrante das re-
lações familiares. Na família aprendemos a 
viver e conviver, assim como Jesus na Família 
de Nazaré, que é uma inspiração para os pais 
na educação dos filhos. A família é, portanto, o 
lugar privilegiado para crescer em sabedoria, 
idade e graça: na sabedoria, na perspectiva do 
processo educativo no convívio das gerações 
entre pais, filhos, avós, tios, primos; na idade, 
na perspectiva do valor à vida, em cada etapa, 
da concepção até o fim natural; na graça, na 
perspectiva da educação da fé, com a iniciação 
à vida cristã, na Igreja doméstica e na comuni-
dade eclesial que é família de famílias.

Na vida em família, os pais têm o dever mo-
ral de educar e propiciar o desenvolvimento 
dos filhos e de ser dignos da confiança deles, 
formando-os para os valores éticos, a maturi-
dade afetiva, o consumo consciente e o enfren-
tamento das situações de risco, como os abu-
sos, as agressões e as drogas. Do dever nasce 
o direito. À família cabe o dever de educar; 
por essa razão, ela tem o direito de escolher a 
educação que dará a seus filhos e quais os va-
lores são importantes para ela. Mas também 
não podemos esquecer o papel da família no 
processo educativo para a construção de uma 
sociedade melhor, mais justa e fraterna.

O novo Diretório para a Catequese aponta 
vários âmbitos de catequese familiar: cateque-
se na família, com a família e da família. Logo, 
a Catequese é chamada a oferecer encontros 
para ajudar a família a cumprir sua missão 
como primeira educadora da fé, crescer nas 
relações de amizade e de solidariedade. Nesse 
sentido, cabe à família a importante missão de 
introduzir os filhos no caminho da iniciação à 
vida cristã, à qual exige uma catequese mais 
vivencial que sistemática, valorizando os pais 
como mestres e educadores da fé.

Os pais são os primeiros, mas não os úni-
cos, educadores de seus filhos. São também 
lugares formativos a escola, a comunidade e 
as associações. O contexto educativo da famí-
lia, no entanto, também está sujeito à violência 
doméstica, sobretudo contra mulheres, crian-
ças, adolescentes e idosos.

No que diz respeito ao feto, é necessário in-
troduzir algumas terminologias. Por feto en-
tendemos o produto da concepção humana, 
incluindo todas as fases do desenvolvimento, 
desde o zigoto ao pré-embrião e ao embrião. 
Essas distinções são feitas por comodidade 
científica, mas não têm relevância ética, tra-
tando-se, sempre, do mesmo ser humano nas 
várias fases do seu desenvolvimento. Quando 
se fala de feto, entende-se o feto no útero, en-
quanto se usa o termo aborto quando o feto 
viável está fora do útero.

Outras distinções importantes são aquelas 
entre feto vivo e feto morto, e entre feto viável 
e feto não viável. Por viável entende-se que 
pode sobreviver autonomamente, com a aju-
da dos meios médicos. O feto, portanto, pode 
ser vivo ou morto. Um feto vivo, que para 
interrupção da gravidez caracteriza aborto, 
pode ser viável se se encontra na mesma 
condição de um nascido prematuro. O sen-
tido ético dessas distinções está na primeira 
exigência moral sobre retirada de órgãos ou 
tecidos de fetos: averiguação da morte. So-
mente se se trata de feto morto, como para os 
cadáveres, é lícito utilizar das partes para fins 

de transplantação. A vantagem no uso dos te-
cidos fetais em relação àqueles adultos con-
siste no fato de que são tecidos com rápido 
crescimento celular, capazes de dar melhores 
resultados terapêuticos e, ainda mais, meno-
res problemas de rejeição.

Para avaliar as implicações éticas assu-
mimos as conclusões de Elio Sgreccia:

a) que o feto esteja clinicamente morto 
e não somente em ausência da viabilidade, 
independentemente de ter ou não má for-
mação;

b) que a morte do feto seja consequên-
cia de uma causa acidental (aborto espontâ-
neo) ou como efeito indireto de uma inter-
venção terapêutica sobre a mãe, ou que não 
esteja ligada a uma situação de interrupção 
voluntária da gravidez.

c) que o médico que trabalha em estru-
turas que utilizam material fetal, provenien-
te de abortos voluntários, possa usar a ob-
jeção de consciência.

d) que haja o claro consentimento do pai 
ou da mãe acerca da retirada dos órgãos ou 
dos tecidos e sobre a destinação do material.

Aconteceu de 11 a 17 de julho de 2022, 
em João Pessoa, Paraíba, o 4º Congresso 
Missionário Nacional de Seminaristas. O 
evento contou com a participação de 322 se-
minaristas, diocesanos e religiosos, de 134 
dioceses do Brasil e de todos os regionais da 
CNBB. De Valadares participaram os semi-
naristas Saulo Nunes e Valdistone Marçal. O 
tema do Congresso foi “Missão Ad Gen-
tes na Formação de Seminaristas”.

Valdistone Marçal

Aconteceu em Belo Horizonte, de 17 a 21 
de julho de 2022, o 5º Encontro com Semi-
naristas Diáconos e Padres com até um ano 
de ordenação, organizado pelo Regional Les-
te 2 da CNBB e assessorado pelo Pe. Geral-
do Buziane, com o tema: “Lex orandi, Lex 
credendi: aspectos práticos para a pre-
sidência litúrgica”. Da Diocese de Governa-
dor Valadares participaram os seminaristas 
Douglas Xavier e Serafim Vinícius.

Serafim Vinícius



Santo do Mês

Diretor responsável:
Dom Antônio Carlos Félix

Bispo Diocesano de 
Governador Valadares/MG

Colaboradores:
Artigos elaborados pelo Bispo

 e por padres, diáconos e agentes de 
pastorais e movimentos.

Administração: Cúria Diocesana de Gov. Valadares - Tel.: 33 3271-6056 - Avenida Brasil, 2770 - Centro 35.020-070 - Governador Valadares/MG 

Edição - PASCoM
Designer Gráfico: Andréia Marçal

jornalismo@diocesevaladares.com.br

Por Dom Félix Marinalva AlvesFonte: Extraído do livro: Um santo para cada dia, de Mario Sgarbossa e Luigi Giovannini.

Casa da Palavra Aniversariantes

Parabéns, aniversariantes!

São Raimundo Nonato - Presbítero

A animação bíblica de toda a 
pastoral pode levar a um maior co-
nhecimento da Pessoa de Cristo, 
Revelador do Pai e plenitude da Re-
velação divina. A Sagrada Escritura 
precisa ser mais conhecida, pois é 
fonte da evangelização. Por isso, é 
preciso formar-se continuamente 
na escuta da Palavra. É indispensá-
vel que a Palavra de Deus se torne 
cada vez mais o coração de toda 
a atividade eclesial. A Palavra de 
Deus, ouvida e celebrada, sobretu-
do na Eucaristia, alimenta e reforça 
interiormente os cristãos e torna-os 
capazes de um autêntico testemu-
nho evangélico na vida diária.

As Comunidades Missionárias 
se encontram na base da anima-
ção bíblica da vida e da pastoral na 
paróquia e na diocese: quer sejam 
territoriais, tendo origem na seto-
rização da paróquia; quer sejam 

formadas a partir de pastorais, 
movimentos ou serviços; quer 
tenham sua origem por afinidade 
entre os membros; quer sejam co-
munidades ambientais. Todas elas 
realizam seus encontros partindo 
sempre da Leitura Orante da Pala-
vra de Deus.

A animação bíblica nas peque-
nas comunidades formadas por 
membros de pastorais, movimen-
tos ou serviços lhes dará novo 
vigor espiritual e missionário. A 
vida em comunidade qualifica os 
encontros e rejuvenesce os gru-
pos já existentes. Ao invés de se 
reunirem só para um serviço, pas-
sam a se reunir uns com os outros 
e oferecer um serviço pastoral. A 
pastoral passa a ter um sentido 
mais profundo: permitir que a Pa-
lavra de Deus produza seus frutos. 
Essas comunidades de serviço 

podem estabelecer um ciclo de en-
contros semanais que inclua, após 
a Leitura Orante da Palavra, um 
momento para a partilha de vida, 
a formação doutrinal, a formação 
específica e a avaliação e o plane-
jamento das atividades.

De forma distinta, as pequenas 
comunidades formadas por mem-
bros em processo de evangeliza-
ção, ou formação inicial na vida 
cristã, dedicam-se prioritariamente 
à Leitura Orante da Palavra, à parti-
lha de vida e à formação doutrinal e 
litúrgica. Essas comunidades serão 
os lugares de acolhida de novos 
evangelizados, ou simpatizantes 
da fé cristã. No devido tempo, seus 
membros sejam encaminhados 
para os processos paroquiais de 
Iniciação à Vida Cristã. (Fonte: CNBB)

Animação Bíblica a partir das Comunidades Eclesiais Missionárias

Pastoral de Rua

Breve Relatório das atividades 
da Pastoral de Rua em 2022

Neste ano a Pastoral do Povo em Situação 
de Rua de Valadares realizou muitas ativida-
des, dentre elas, a organização de campanhas 
para arrecadação de cobertores e roupas para 
os irmãos e irmãs de rua. De forma presen-
cial, os agentes foram às ruas para conversar 
e distribuir estes itens supracitados. Além de 
ajudar na organização de 2º via de documen-
tos, a Pastoral vem lutando por moradia, sen-
do que  sete pessoas em situação de rua foram 
contempladas com moradia no residencial São 
Raymundo em Valadares. Outra boa notícia é 
a participação dos candidatos ao Diaconato 
Permanente da Escola Diaconal na Pastoral.

Raimundo nasceu na cidade de Portel, 
na região da Catalunha, Espanha, em 1200. 
Sua família era nobre, mas não possuía 
grande fortuna. O nascimento de Raimun-
do aconteceu de maneira trágica e dolo-
rosa: sua mãe faleceu durante o trabalho 
de parto, antes que ele nascesse. Por esta 
razão Raimundo foi chamado de “Nonato”, 
que significa “não nascido de mãe viva”, 
pois ele foi retirado do corpo já sem vida 
de sua mãe.

Raimundo tinha inteligência privilegia-
da. Por isso, cumpriu seus estudos primá-
rios com facilidade. Já na adolescência, 
apresentou vocação para a vida religiosa. 
Quando seu pai percebeu isso, enviou-o 
para cuidar de um pedaço de terra que per-
tencia à família. A intenção do pai era fazer 
com que o filho desistisse da ideia de ser 
religioso. Porém, com muita dificuldade, 
Raimundo entrou para a Ordem de Nossa 
Senhora das Mercês, que tinha a missão de 
libertar os cristãos presos e escravizados 
pelos muçulmanos.

Com o objetivo de libertar outros cris-
tãos da escravidão, padre Raimundo Nona-
to se ofereceu para ficar como refém entre 
os muçulmanos. Passou mais de ano preso 
sofrendo humilhações e torturas, inclusive 
as autoridades muçulmanas mandaram que 
a boca de Raimundo fosse perfurada e fe-
chada com cadeados, a fim de que ele não 

falasse mais de Cristo. Mas nem isso deu 
certo porque, mesmo no silêncio, o seu tes-
temunho de fé, confiança, oração e paz no 
sofrimento converteram a outros tantos.

São Raimundo Nonato sofreu todas es-
sas torturas por oito meses. Depois foi li-
bertado. Porém, estava com sua saúde aba-
lada. Voltou para a Catalunha em 1239. Por 
causa de sua fama de santidade e dos feitos 
realizados entre os muçulmanos, o papa 
Gregório IX nomeou-o cardeal e o chamou 
para que se tornasse seu conselheiro em 
Roma. Raimundo Nonato tentou se prepa-
rar e recuperar sua saúde com o intuito de 
mudar-se para Roma e servir ao Papa. No 
ano seguinte ele partiu em viagem. Porém, 
não conseguiu terminá-la por causa da saú-
de fragilizada. Estando perto de Barcelona, 
numa cidade chamada Cardona, Raimundo 
Nonato começou a sofrer uma febre muito 
forte e veio a falecer. Era o dia 31 de agosto 
de 1240. Ele tinha só 40 anos de idade.

O corpo de Raimundo Nonato foi velado 
e sepultado em Cardona. Em 1681 ele foi 
canonizado. Por causa da extrema dificul-
dade vivida em seu nascimento, São Rai-
mundo passou a ser venerado pelos fiéis 
como Padroeiro dos nascituros (dos bebês 
que estão para nascer), das parturientes 
(das gestantes em trabalho de parto), das 
parteiras e dos obstetras.
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