editorial

A

surpreendente renúncia do Papa Bento XVI e a eleição do
Papa Francisco atestaram, mais uma vez, que Deus conduz a
sua Igreja em meio às vicissitudes da história humana. O Papateólogo Bento XVI, em seu breve e fecundo pontificado, deixou-nos
rico e brilhante magistério expresso em suas três encíclicas (Deus caritas est; Spe salvi; Caritas in veritate), em suas exortações apostólicas pós-sinodais, discursos, cartas, mensagens, catequeses e homilias.
Celebrou os jubileus do Ano Paulino e do Ano Sacerdotal e proclamou
o Ano da Fé, na celebração dos 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II e dos 20 anos da promulgação do Catecismo da Igreja Católica.
Realizou memoráveis viagens apostólicas e enfrentou com coragem,
Cônego Lauro Sérgio
firmeza e serenidade os desafios internos e externos da Igreja Católica
Versiani Barbosa
dos últimos anos. Ainda encontrou tempo para, na qualidade de teólogo, deixar-nos a sua trilogia cristológica Jesus de Nazaré. Sentindo o peso de sua idade e a diminuição de suas forças, num gesto de humildade e profunda confiança em Deus, longamente refletido e
rezado, renunciou ao exercício do ministério petrino, tornando-se “papa emérito”.
Não só a renúncia do Papa Bento XVI pegou de surpresa a mídia e os analistas, mas o
conclave que a seguiu escapou a todos os vaticínios e especulações. A eleição do Cardeal Jorge
Mario Bergoglio, primeiro jesuíta e latino-americano da história da Igreja alçado ao pontificado
romano e que assumiu o nome inédito de Papa Francisco, demonstrou que o Espírito Santo, de fato,
conduz a Igreja de Jesus Cristo em meio às ações humanas. O nome escolhido pelo novo papa já é
uma bandeira, um programa de vida. São Francisco de Assis, patrono da Itália e santo admirado no
mundo inteiro, até entre não cristãos, é convite permanente à Igreja para a vivência da simplicidade
e radicalidade evangélicas. O Papa Francisco é homem de gestos emblemáticos no seguimento de
Jesus Cristo e não cabe nos cálculos dos analistas que vêem a Igreja apenas do ponto de vista de
uma lógica institucional, sociológica, incapazes de captar a sua essência espiritual de Povo de Deus,
Corpo de Cristo e Templo do Espírito.
O Papa Francisco não veio para ser mero reformador da Cúria Romana ou o administrador
encarregado de imprimir maior austeridade à gestão do Estado do Vaticano. Sua pessoa e mensagem
são um apelo de Deus à conversão de todos os membros da Igreja na fidelidade crescente ao Evangelho de Jesus Cristo e também a todos os homens e mulheres de boa vontade à abertura diante da
ação do Espírito Santo no mundo. É próprio do Espírito Santo congregar as pessoas na unidade da
verdade, da justiça, do amor e da paz. O Papa Francisco com suas palavras e seus gestos simples e
proféticos não só dá continuidade a todo o esforço ecumênico empreendido pela Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II, mas nos permite descortinar novo horizonte de esperança nessa direção.
O Beato Papa João Paulo II já reconhecera em sua Encíclica Ut unum sint (1995), sobre o empenho
ecumênico da Igreja Católica, a necessidade de “encontrar uma forma de exercício do primado que,
sem renunciar de modo algum ao que é essencial da sua missão, se abra a uma situação nova” (UUS
n. 95). Não estará o Papa Francisco especialmente capacitado para a realização desse anseio?
O Papa Francisco representa ainda a chegada a Roma, com novo vigor, do espírito da V
Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho expresso no Documento de Aparecida
(2007), do qual foi um dos redatores. O Documento de Aparecida convida, a partir do encontro pessoal-comunitário com o Senhor Jesus Cristo no ato de fé, à conversão pessoal e eclesial, superando
a mera pastoral de manutenção, para compreender o discipulado à luz da missão e contemplando a
opção preferencial pelos pobres na perspectiva de sua raiz cristológica sublinhada pelo Papa Bento XVI.
Agradeçamos e louvemos a Deus que conduz a sua Igreja pelos caminhos da história e
estejamos à altura do que o Espírito Santo diz hoje à Igreja!
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Especial

Novos cônegos para o Cabido da
Arquidiocese de Mariana
Márcio Henrique – 1º ano de Teologia.

D

epois de ouvir o Cabido Metropolitano, em sua reunião extraordinária, no
dia 14 de março deste ano, tendo em
vista a comemoração dos 265 anos do Cabido
de Mariana, criado em 1748, pelo primeiro
bispo, dom Frei Manoel da Cruz, e de acordo
com seu estatuto, atualizado em 08 de dezembro de 1985, por dom Oscar de Oliveira, em
conformidade com os cânones 503-510 do
Código de Direito Canônico, o excelentíssimo
e reverendíssimo arcebispo dom Geraldo Lyrio
Rocha nomeou as quatro tradicionais dignidades, evocando os primórdios do Cabido
de Mariana, a saber: Arcediago: mons. Celso
Murilo Sousa Reis; Arcipreste: mons. Caetano
Cenaque Piovezzani; Chantre: mons. Roberto
Natali Starlino; Tesoureiro-mor: mons. Flávio
Carneiro Rodrigues; Cônego Penitenciário
da igreja catedral (cf. cânon 508§1): cônego
Jadir Trindade Lemos; Cônego titular: padre
Nedson Pereira de Assis; Cônegos honorários:
padre Geraldo Francisco Leocádio, padre
Lauro Sérgio Versiani Barbosa, padre Luiz
Carlos César Ferreira Carneiro e padre Tarcísio
Sebastião Moreira.
Do ofício de cada uma das dignidades,
segundo o capítulo III do Estatuto do Cabido
da Catedral de Mariana, a saber:
Art. 5º - O ARCEDIAGO é a primeira dignidade do Cabido e seu presidente. Compete-lhe
capitular e celebrar nos dias de Pontifical, na
ausência ou impedimento do arcebispo; con-
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vocar o cabido para suas sessões e presidi-las
fazendo o que o Direito Canônico e os louváveis costumes atribuem ao presidente.
Art. 6º - O ARCIPRESTE é a segunda dignidade e compete-lhe fazer observar no côro a
disciplina e rubricas das Horas Canônicas e
do Missal.
Art. 7º - O CHANTRE é a terceira dignidade e
compete-lhe guiar e reger a cantoria, segundo
as rubricas das Horas Canônicas e do Missal.
Art. 8º - O TESOUREIRO-MOR é a quarta
e última dignidade e compete-lhe guardar os
vasos sagrados, alfaias, paramentos e demais
objetos destinados ao culto público e ornato
da Catedral, ordenar seus reparos e reforma,
quando necessários.
Ao Cônego Penitenciário, de acordo
com o Capítulo II do mesmo estatuto, cabe:
Art. 3º - Será nomeado o Cônego Penitenciário
que, “em virtude do seu ofício, tem ‘faculdade
ordinária, não delegável a outros, de absolver, no
foro sacramental, das censuras Latae sententiae
não declaradas e não reservadas à Santa Sé
Apostólica’; na Diocese, mesmo aos estranhos;
e aos Diocesanos, mesmo fora do território da
Diocese” (cânon 508).
A promulgação das nomeações supracitadas foi feita na Missa da Unidade, na Sé de
Mariana, na manhã de sábado, dia 23 de março
de 2013.

junho 2013

Seminário

Seminário São José 2013
Arquivo Seminário

COMUNIDADE VOCACIONAL
Diretor: Pe. Mauro Lúcio de Carvalho

GOV II
Carlos Geovane Nunes Magri – Barbacena
Christiam Dias Martins – Ouro Preto
Edigar Rodrigues de Faria – Carandaí
Endrew José de Moraes Ramos – Barbacena
Geilson Aparecido Romualdo – Urucânia
Pedro Henrique Rufino – Ouro Preto
Reginaldo Pereira B. Júnior – Capela Nova
Stefano Washington P. da Silva – Carandaí
Thraley Flaviano Rodrigues – Rio Espera
Wellington Moreira da Silva – Teixeiras
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PROPEDÊUTICO
Diretor: Pe. Luiz da Paixão Rodrigues
Dir. Espiritual: Pe. Anderson J. Nascimento
Arquivo Seminário

GOV I
Cássio da Costa e Silva – Ponte Nova
Daniel Mattos da Silva – Barbacena
Diorgenes M. V. P. do Carmo – Barbacena
Eduardo J. Abreu Lamounier – Barbacena
Emanuel Tadeu Gonçalves – Carandaí
Gustavo Rodrigo – Mariana
Luiz Felipe Laudelino da Silva – Barbacena
Maicon A. Paiva Machado – Capela Nova
Miller Garcia da Silva – Barbacena
Pedro Ludwig Sacramento Alves – Itabirito
Samuel Nunes da Silva – Rio Pomba
Werbet Italo de Melo Wendt – Caranaíba

GOV III
Bruno Caetano de Barros – Ervália
Emanuel Tadeu Dias Teixeira – Rio Espera
Fabiano Henrique de Matos – Piranga
Fernando H. de S. Júnior – Rio Pomba
Gleydson de São José – Catas Altas
Ismael da Silva Nunes – Rio Pomba
Jonhy Sales de F. Dias – Barão de Cocais
José Alex Maia Machado – Abre Campo
Patrick José dos Santos – Carandaí
Pedro Hugo Alves Talin – Antônio Carlos
Vítor N. de Campos – Conselheiro Lafaiete
Wesley Pires dos Santos – Senador Firmino

Bruno Gomes Silva – Ouro Preto
Carlos H. Fidelis – São Miguel do Anta
Daniel José da Silva – Carandaí
Delvair D. Xavier – Cachoeira do Campo
Emerson H. Mendes – Alto Rio Doce
Fernando H. de Oliveira – Pedra Bonita
Gabriel Moraes Torres – Ouro Preto
Lucas Borges de Paula Vieira – Ibertioga
Marcelo Gomes Ferreira – Ouro Preto
Marcos Henrique Vieira – Piranga
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Seminário

Mauro Henrique de Deus Moura – Jequeri
Paulo Cesar Lelis Teixeira – Viçosa
Pedro Augusto R. Silva – Cach. do Campo
Wagner José N. Balbino – Barbacena

selheiro Lafaiete
Francisco de Assis Lana – Jequeri
Gilsimar Tavares Vieira – Cristiano Otoni
Gregory Pablo Rial Araújo – Itapecerica
Hiago H. de Sousa F. Boa – Carmo do Cajuru
Irineu Altair da Silva – Cuparaque
Júnior César de Souza – Tabuleiro
Luiz Carlos Santana – Matias Lobato
Luiz Henrique de Morais Silva – Viçosa
Marcelo H. N. da Costa – Carmo do Cajuru
Rafael Curto Fonseca – Itapecerica
Valério de Freitas S. Júnior – Divinópolis

FILOSOFIA
Diretor: Pe. Edmar José da Silva
Diretor Espiritual: Pe. José Geraldo Coura
Padres residentes: Mons. Roberto Natali
Starlino, Pe. Edvaldo Antônio de Melo, Pe.
Eliseu Donisete de Paiva Gomes, Mons. Flávio Carneiro Rodrigues e Pe. José Vicente
Guedes
Arquivo Seminário

2º Ano:
Allan Junio Ferreira – Ouro Preto
Eliomar Rodrigues Santos – Itapecerica
Fabrício Sampaio Coelho – Sericita
Fernando Paulo de A. M. dos Santos – Con8

TEOLOGIA
Reitor: Côn. Lauro S. Versiani Barbosa
Diretor Espiritual: Pe. Darci F. Leão
Diretor de Estudos: Pe. Danival M. Coelho
Padres residentes: Mons. Celso Murilo Sousa
Reis, Côn. Jadir Trindade Lemos.
Arquivo Seminário

1º Ano:
Breno Oliveira de S.Júnior – Divinópolis
Bruno Andrade de Souza – Periquito
Bruno dos Santos Silva – Barbacena
Cristovão Marcelo N. Guingo – Ouro Preto
Euclides Evangelista Marçal – Barbacena
Felipe Hector de Oliveira – Divinópolis
Flávio Nogueira Cunha – Carmo do Cajuru
Geraldo Fábio de Menezes – Igaratinga
João Luiz da Silva – Piranga
Júlio César B. de Barros Júnior – Governador
Valadares
Leonardo Sérgio R. Carvalho – Barbacena
Lucas Muniz Alberto – Santa Bárbara
Lucas Santos Aredes – Santa Rita do Itueta
Luís Fernando Cruz – Itauna
Marcelo Brito da Silva – Divinópolis
Marion César O. de Souza – Raul Soares
Max Júnior de Andrade – Carandaí
Rafael de Oliveira Costa – Divinópolis
Thomas A. G. Dias – Alfredo Vasconcelos
Tiago Henrique das Dores – Santa Bárbara
Victor Caetano de Lacerda – Pará de Minas

3º Ano:
Alex Cristiano dos Santos – Pará de Minas
Daniel F. Moreira – Senador Firmino
Daniel Junio G. da Silva – Pará de Minas
Daniel Júnior dos Santos – Barbacena
Elder Alves Diniz – Divinópolis
Fabiano Alves de Assis – Coimbra
Fabiano Milione Honório – Lamim
Harley Carlos de C. Lima – Cristiano Otoni
Lucas Henrique P. Santos – Gov. Valadares
Pedro Henrique G. de Moura – Divinópolis
Rosemar M. Condé – Senhora dos Remédios
Rosemberg do C. Nascimento – Sra. dos Remédios
Victor Hugo Silva – Divinópolis

1º Ano:
Danilo dos S. Gomes – São Pedro dos Ferros
Gustavo Moreira Mendes – Gov. Valadares
José Maria Dias – Rio Espera
Josinei da Rocha Neto – Alto Rio Doce
Leandro Marcos da Costa – Ouro Preto
junho 2013

Seminário

Lucas A.Ferreira – Santa Bárbara do Tugúrio
Lucas Germano de Azevedo – Ouro Preto
Márcio Henrique da Silva – São Pedro dos
Ferros
2º Ano:
Delvanir Maurilio – Porto Firme
Ildeu da Cruz Silvio – Canaã
Joel Santos de Marselha – Itaverava
Rodrigo Artur M. da Silva – Barbacena
3º Ano:
Gilmar Lopes da Silva – Viçosa
José Roberto Martins – Governador Valadares

Rodrigo Marcos Ferreira – Dom Silvério
Vanderlei Gomes Guimarães – Viçosa
Vinícius C. Lopes – Governador Valadares
4º Ano:
Alex Martins de Freitas – Viçosa
D’Artagnan de A. Barcelos – Barbacena
Geraldo F. Trindade – Cipotânea
José Henrique Coêlho – Entre Rios de Minas
Jorge Luiz Barbosa – Capela Nova
Luciano da Silva Roberto – Ouro Branco
Reginaldo C. da Costa – Entre Rios de Minas
Tiago da Silva Gomes – Rio Pomba

Retiros Espirituais
Rodrigo Artur Medeiros da Silva – 2º ano de Teologia

E

ntre os dias 04 e 08 de março de 2013,
foi realizado o retiro espiritual da Comunidade do Propedêutico. Orientado pela
Ir. Irene Barbosa Moreira, o retiro discorreu-se
a partir do tema “Conhecimento, afeto e vontade”.
Já os retiros das Comunidades de Filosofia
e Teologia ocorreram no período de 14 a 17
de março, sendo orientados, respectivamente,
pelos padres Danival Milagres Coelho e Afrânio
Vieira de Almeida. Na ocasião, os seminaristas
da Comunidade de Filosofia reuniram-se na casa
da Teologia, enquanto a Casa de Retiros Nossa
Senhora da Alegria acolheu a Comunidade da
Teologia.
Para o seminarista Bruno Gomes, da Comunidade do Propedêutico, o retiro significou
um momento de verdadeira, íntima e amorosa

conversa com Deus, no qual todos puderam
meditar a Sua Palavra e atualizarem-se ainda
mais. O seminarista Fabiano Milione, da Comunidade de Filosofia, ressaltou o retiro como
um profundo encontro de experiência do amor
de Deus.
O consenso chegado pelas três turmas foi
apontado pelo seminarista Joel Santos, da Comunidade da Teologia: “o retiro espiritual, para
mim, foi um tempo de retorno às origens da minha
vocação, no qual eu percebi mais fortemente o
chamado de Deus e a necessidade de conversão,
para melhor responder sim a Ele”, destacou.
“Renovaram-se em nós a certeza do amor de Deus
e a necessidade de mudança de vida que devem
acompanhar cotidianamente cada vocacionado”,
completou.
Arquivo Seminário
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Seminário

Seminário São José celebra seu patrono
Márcio Henrique –1º ano de Teologia

A

comunidade do Seminário São José
esteve reunida entre os dias 28 a 1º de
maio para a celebração do tríduo e da
festa de seu glorioso patrono São José. O tríduo
contou com a presença de seminaristas e padres
formadores do seminário. Contou também, com
as participações de padres e bispo convidados
para a presidência da celebração da santa missa:
cônego Agostinho de Lourdes Coimbra, pároco
emérito da paróquia Cristo Rei em Ouro Preto
e decano do Cabido de Mariana; dom Werner
Franz Siebenbrock , bispo da Diocese de Governador Valadares, e padre Everaldo Ferreira, reitor
do seminário da Diocese de Divinópolis.
No dia primeiro de maio, festa de São José
Operário, o arcebispo de Mariana, dom Geral-

do, presidiu solenemente a festa do patrono do
seminário. Na ocasião os seminaristas Danilo
Gomes, José Maria Dias, Josinei Neto, Leandro
Marcos, Lucas Ferreira, Lucas Germano e Márcio
Henrique foram admitidos como candidatos às
ordens sacras. Na oportunidade, dom Geraldo
anunciou a vinda do núncio apostólico no Brasil, dom Giovanni D’Aniello a Mariana para as
festividades dos trezentos anos de erguimento
da Catedral de Mariana a ser comemorado entre
os dias 20 a 27 de outubro. Ao final da celebração
eucarística os presentes foram convidados uma
confraternização.

Arquivo Seminário
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Seminário de Mariana se alegra
com novas ordenações
Geraldo Trindade – 4º ano de teologia

A

Caetano Etrusco

A celebração foi presidida pelo arcebispo
metropolitano, dom Geraldo Lyrio Rocha, concelebrada pelos bispos, dom Francisco Barroso Filho,
bispo emérito de Oliveira e por dom José Eudes
Campos do Nascimento, bispo de Leopoldina.
Uniram-se a esta celebração vários sacerdotes e diáconos. O arcebispo, dirigindo-se aos neo-diáconos,
exortou-os a não se deixarem abalar na confiança no
Evangelho. Cada dia devem se colocar como servidores de Cristo e de sua Palavra. “O Senhor vos deu o
exemplo para que, assim como Ele fez, façais também
vós. Em vossa condição de diáconos, isto é, de ministro
de Jesus Cristo que se manifestou como servidor dos
seus discípulos, cumpri generosamente a sua vontade,
e, na caridade, servi com alegria tanto a Deus como aos
seres humanos”, ressaltou Dom Geraldo finalizando
sua homilia.
O senhor arcebispo designou diác. Adelson Laurindo Sampaio Clemente para a paróquia
Gens Seminarii No 13

de São Sebastião em Barbacena; diác. Antônio
Adriano do Vale para a paróquia de Nossa Senhora
da Assunção em Mariana; diác. Edir Martins Moreira
para a paróquia de Santa Rita de Cássia em Viçosa e
diác. Thiago José Gomes para a paróquia de Nossa
Senhora das Brotas em Entre Rios de Minas.
Foi ordenado
também na diocese de
Governador Valadares, o
acólito Marcus Vinícius
Ferreira Vespasiano. Ele
realizou sua formação
teológica no Seminário
São José entre os anos
de 2007 a 2012. A celebração diaconal ocorreu
no dia 23 de fevereiro na
Santuário de Santa Rita
com a presidência do bispo diocesano, dom Werner
Franz Siebenbrock,SVD. O lema de sua ordenação
foi: “Fiz-me servo” (1 Cor 9,19). Atualmente o
diácono Marcus Vinícius atua como administrador
paroquial da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima
em Resplendor.
Neste espírito de consagração a Deus,
a revista GENS SEMINARII realizou uma breve
entrevista com os neo-sacerdotes da Arquidiocese
de Mariana e que realizaram sua formação em nosso
Seminário São José.
1. Conte-nos um pouco sobre como nasceu
sua vocação sacerdotal? Quais sinais de Deus
você percebe em sua vida?
2. O que significa se consagrar ao ministério
ordenado neste contexto do Ano da Fé?
3. Dentro da realidade pastoral da Arquidiocese de Mariana como você percebe seu
ministério e quais as perspectivas nesta nova
etapa?
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Arquivo Pessoal

Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção em Mariana ficou repleta de fiéis,
no dia 16 de fevereiro, que se alegraram
com a ordenação dos acólitos Adelson Laurindo
Sampaio Clemente (Sericita), Antônio Adriano do
Vale (Carandaí), Edir Martins Moreira (Jequeri) e
Thiago José Gomes (Mariana). Sob a inspiração do
lema: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5), eles
consagraram suas vidas e vocação ao serviço total e
pleno à vontade de Deus na Igreja.

Seminário

Caetano Etrusco

Pe. Sérgio José da Silva foi ordenado dia 06
de abril em Brumal. Atualmente é vigário da
Paróquia de Nossa Senhora da Assunção em
Barbacena.

1. Venho de uma família muito católica e atuante
na Igreja. Minha comunidade de origem é Brumal,
distrito da cidade de Santa Bárbara. Por causa do engajamento da minha família na comunidade, sempre
me senti incentivado também a ajudar naquilo que
podia. Na minha comunidade fui coroinha, depois entrei para a Sociedade de São Vicente de Paulo e depois
fui catequista. Tive desde pequeno a oportunidade de
conviver com os padres e seminaristas da Congregação
da Missão, pois perto de minha comunidade existia
seu seminário. Por causa da pouca distância, os seminaristas sempre estavam presentes nas comunidades
próximas a esta casa de formação. Nasceu em meu
coração o desejo de ir para o Seminário; apesar de
muito novo e ainda não ter consciência do que era de
fato um processo de formação, recebi um imenso apoio
de meus familiares e de minha comunidade. Ao longo
de minha história sempre fui percebendo e sentindo a
mão de Deus que tudo conduzia com carinho. Um
determinado dia, graças a uma senhora, Lúcia, que é
minha conterrânea, mas morava em Mariana, pude
de forma mais concreta viver este sonho de ir para o
seminário. Ela, muito amiga do monsenhor Flávio
Carneiro, que trabalha na Cúria e ao contar para ele
sobre meu desejo, ele logo se encarregou de me escrever
uma cartinha incentivando-me. Guardei a carta com
12

muito carinho e até hoje a tenho.
Como ainda era muito novo, esperei completar a
idade para então fazer a semana vocacional. Tendo
sido aprovado, no ano de 2004 ingressei-me no Propedêutico na cidade de Barbacena. Depois fui para a
cidade de Mariana em 2005 onde cursei Filosofia por
3 anos. Dos anos de 2008 a 2011 fiz a Teologia no Seminário Maior São José. No dia 10 de março de 2012,
fui ordenado diácono na Catedral e, no dia 06 de abril
deste ano, em Brumal, fui ordenado presbítero.
2. Como foi bem salientado no dia de minha
ordenação presbiteral, Jesus Cristo escolheu alguns discípulos para exercerem em seu nome, e publicamente
na Igreja, o ofício sacerdotal, em favor da humanidade.
Configurados ao Cristo, sumo e eterno Sacerdote, o
presbítero é consagrado verdadeiro sacerdote da nova
Aliança para pregar o Evangelho, apascentar o povo
de Deus e celebrar o culto divino, principalmente no
Sacrifício do Senhor. Assim, dentro deste contexto
do Ano da Fé, assumo o compromisso de viver e
aprofundar minha vida sacerdotal como existência
marcada pela unção do Espírito Santo que habita
em nós e nos fortalece com a força do alto vivendo este
momento como “experiência de graça e de alegria”.
Pela ordenação sacerdotal recebemos um novo selo
do Espírito, uma marca mais profunda de pertença a
Cristo como expressão significativa do amor de Deus
que quer salvar.
3. “...atuar conforme o poder que o Senhor me deu
para construir, e não para destruir” (2Cor 13,10).
Eis minha grande inspiração, pois nossa Arquidiocese
vem realizando cada vez mais um trabalho bonito no
âmbito da pastoral e sobretudo da missão. Sempre fiel
à Palavra de Deus, nossa igreja particular projeta luzes
para que possamos viver com alegria a comunhão
eclesial dando muitos passos, de forma participativa,
envolvendo lideranças e comunidades, em todas as
instâncias da organização pastoral. Nesse variado
contexto, sei que muitos são os desafios, mas me coloco
unido à nossa querida arquidiocese, disponível para o
serviço para nos tornarmos cada vez mais uma Igreja
viva e serviçal.
Minha palavra final é o desejo de render graças
junho 2013
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a Deus pelas maravilhas que realizou e continua
realizando na minha vida. Peço ao Senhor da Messe
e Pastor do rebanho que me ajude a ser disponível,
orientando-me com seu Espírito, a fim de que receba
as graças necessárias para cumprir minha missão.
Pe. Leandro Ferreira Neves foi ordenado
dia 18 de maio em Ponte Nova. Atualmente é
vigário na Paróquia de Santana em Jequeri.

vocacional no Seminário de Mariana. Durante todo
este tempo de formação em nosso seminário, pude
amadurecer e aprofundar melhor minha vocação e
confirmar no meu coração este chamado do Senhor.
Penso que o grande sinal de Deus em minha vida é
justamente o seu amor que me chama, ao seu serviço
e à intimidade com ele, apesar de minhas fraquezas
e limitações.

Caetano Etrusco

2. Consagrar-se ao ministério ordenado, penso que
é sempre deixar-se conduzir pelo Senhor, colocar-se a
caminho, e, neste caminho ser sinal do Senhor para
aqueles que se encontram ao longo deste caminho,
muitas vezes às margens dele, necessitando encontrar
o verdadeiro sentido da vida para também se colocar a
caminho. Esta é a atitude fundamental da fé: entregarse, lançar-se totalmente nesta aventura. Eis a atitude
que somos também convidados a renovar em nós e
suscitar nos outros neste Ano da Fé.

1. A vocação nasce no mais simples de nossa vida
e história, em nosso dia-a-dia e no meio da família.
Desde pequeno, acompanhando minha família,
sempre participei da vida da Igreja, nas celebrações,
novenas, rezas do terço e outras atividades de nossa
comunidade. Ficava sempre muito encantado com a
beleza de nossa Igreja, da liturgia. Sentia-me feliz e
satisfeito por estar próximo de Deus. As pessoas, por
isso, até diziam: “este menino vai ser padre!” Nunca
respondi positivamente a isto, mas no coração sentiame chamado a esta vocação. Desde cedo, a Igreja, a
vida de oração e de comunidade, a intimidade com
Deus sempre me atraíram. Com o passar do tempo,
a gente vai crescendo, vendo outras possibilidades
para a vida, conhecendo melhor o mundo e as coisas,
tornando-se mais maduro. Esse desejo inicial sempre
se manteve aceso em meu coração. Em minha comunidade percebi que o chamado de Deus ia nesta
direção da consagração da vida aos irmãos e à Igreja.
Percebi que poderia doar mais de mim; apesar das
dúvidas e medos, próprios das escolhas que temos que
fazer em nossas vidas. Ingressei no acompanhamento
vocacional, após ouvir um convite do então pároco,
padre Luiz Carlos Fernandes para uma experiência
Gens Seminarii No 13

3. Nossa arquidiocese, local onde o Senhor nos
chamou e nos enviou a trabalhar, como todo o mundo
vive um tempo de mudanças, de crises, mas também de
grandes esperanças e renovação. É uma Igreja que tem
caminhada, que já se organiza bem, com o trabalho e
esforço de muitos, para a missão evangelizadora. Penso
que posso colaborar nesta missão através de meus dons
sendo um “irmão entre os irmãos”. Sei das grandes
responsabilidades que o ministério sacerdotal me
impõe, bem como das minhas limitações e fraquezas,
dos desafios do mundo de hoje, no qual sou chamado
a ser pastor e das expectativas do povo, mas me tranquilizo ao ter também consciência de que é o próprio
Deus quem chama, quem capacita e realiza em nós a
sua obra. Quando nos abrimos à sua vontade, nos colocamos à sua disposição, Ele realiza em nós e através
de nós, grandes maravilhas. Assim foi com a Virgem
Maria, que cantou esta realidade em seu Magnificat
e com tantos outros na história da Igreja.
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Padre Guedes é recebido com entusiasmo
no Seminário de Filosofia
Luiz H. de Moraes Silva - 2º Ano de Filosofia

N

Mariana, viveu muitos anos em comunidade religiosa. Enquanto irmão consagrado da Companhia
de Jesus, manifestou o seu contentamento com a
nova residência. Ele disse estar muito satisfeito
por voltar a morar no seminário, escolhido por
ele dentre outras diversas opções que lhe foram
14
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o último dia 04 de
abril, a comunidade
da Filosofia do Seminário São José recebeu, com
grande alegria e entusiasmo,
o padre José Vicente Guedes,
que atuará como confessor dos
seminaristas e desenvolverá
outras atividades pastorais. A
acolhida oficial em uma celebração eucarística presidida
pelo diretor da comunidade,
padre Edmar José da Silva.
Uniu-se a este vento a celebração, na qual foi celebrada, em
comunidade, a solenidade da
Páscoa da comunidade que foi
postergada devido ao trabalho
pastoral que os seminaristas
desenvolvem durante a Semana Santa. Concelebraram os
padre Guedes, José Geraldo
Coura, Eliseu Donizete de
Paiva Gomes e monsenhor
Flávio Carneiro. Também
concelebraram-na os padres
Marcelo Francisco e Aldair, da
diocese de Divinópolis.
O padre Guedes, que antes
de ingressar no seminário de
oferecidas pelo arcebispo. Por sua vez, o diretor
da casa e os seminaristas também manifestaram
sua estima pelo experiente sacerdote, que por sua
bela espiritualidade e por seu exemplo edificante
de vida, é sem dúvida uma presença muito positiva
entre os seminaristas.
junho 2013
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Seminaristas recebem ministérios
de leitor e acólito
D’Artagnan de Almeida Barcelos – 4º ano de Teologia

A

Caetano Etrusco
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momento forte que marca a vida de nosso seminário. Trata-se de uma bela pedagogia formativa
que vai gradualmente preparando os seminaristas para o exercício do ministério sacerdotal na
Igreja. E é também uma oportunidade bonita de
fraternidade, pois acolhemos a presença dos familiares e amigos de cada seminarista, que vêm
partilhar deste momento forte na formação dos
candidatos ao presbiterato.
Caetano Etrusco

conteceu, no dia 16 de novembro de
2012, na Catedral Metropolitana de
Mariana, a Celebração Eucarística,
presidida por dom Geraldo Lyrio Rocha, na
qual foram conferidos os ministérios de leitor
e acólito a onze seminaristas da arquidiocese
de Mariana.
Foram instituídos no ministério de
leitor quatro seminaristas: Gilmar Lopes da
Silva, da paróquia Nossa Senhora
do Rosário de Fátima, em Viçosa;
Luciano da Silva Roberto, da paróquia Santo Antônio, em Ouro
Branco; Rodrigo Marcos Ferreira, da paróquia Nossa Senhora da
Saúde, em Dom Silvério e Vanderlei Gomes Guimarães, da paróquia
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa. E no ministério
de acólitos sete seminaristas: Alex
Martins de Freitas, da paróquia
Santa Rita de Cássia, em Viçosa;
D’Artagnan de Almeida Barcelos,
da paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Barbacena; Geraldo
Felício da Trindade, da paróquia
São Caetano, em Cipotânea; Jorge
Luiz Barbosa, da paróquia Nossa
Senhora das Dores, em Capela
Nova; José Henrique Coêlho e
Reginaldo Coelho da Costa, da
paróquia Nossa Senhora das Brotas, em Entre Rios de Minas e Tiago da Silva Gomes, da paróquia
Nossa Senhora do Rosário, em
Rio Pomba.
A celebração da instituição nos ministérios é sempre um
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Formandos da Faculdade Arquidiocesana
de Mariana recebem título
de bacharel em filosofia
Márcio Henrique da Silva – 1º ano de Teologia

Caetano Etrusco
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N

o dia quinze de dezembro do ano de
dois mil e doze, os alunos do curso de
filosofia da FAM participaram da missa
em ação de graças, na Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, presidida pelo arcebispo de Mariana dom
Geraldo Lyrio Rocha, em agradecimento a Deus
pela conclusão do curso de filosofia. No Centro
de Convenções “Alphonsus de Guimarães”, o
reitor da FAM, o arcebispo de Mariana, conferiu
aos formandos o título de bacharel. A cerimônia
de colação de grau contou com a presença dos
familiares e amigos dos formandos, dos corpos
docente e discente da faculdade, funcionários,
autoridades eclesiásticas e civis. Receberam o
título: Alessandro Blanck, Bruno Aparecido
Nepomuceno, Bernardo Sousa, Danilo dos
Santos Gomes, Douglas Lopes do Amaral, Fábio
Avelar Salmen, Gustavo Moreira Mendes, José
Maria Dias, José Tarcísio da Costa, Josinei da
Rocha Neto, Júlio César Divino Vigiano, Leandro
Alves Figueira, Leandro Marcos Costa, Lucas
Antônio Ferreira, Lucas Germano de Azevedo,
Luciano Pereira de Oliveira, Márcio Henrique
da Silva, Ramon dos Santos Oliveira e Thiago
Gandra do Vale.
1

Na celebração da santa missa, o reitor
do Seminário São José, padre Lauro Sérgio
Versiani Barbosa proferiu as seguintes palavras,
durante a homilia:
“Alegramo-nos hoje com formatura dos
bacharéis em filosofia da Faculdade Arquidiocesana
‘Dom Luciano Mendes de Almeida’ e bendizemos a
Deus por tantos benefícios alcançados ao longo desses
anos de estudos! Estudar na FAM é um privilégio,
uma responsabilidade e um compromisso. O
privilégio vem não só do reconhecimento alcançado
por instrumentos avaliativos do Ministério da
Educação dando conta da excelência educacional
da Faculdade Dom Luciano, mas da longa tradição
educacional do Seminário de Mariana, com 262
anos de existência, e da atmosfera intelectual
cultivada de harmonia entre fé e razão. Estudar
Filosofia na FAM implica responsabilidade e
compromisso no uso audacioso da razão com rigor
metodológico e amplitude de horizonte a serviço da
verdade, da vida e da esperança. A Faculdade que
carrega a tradição do Seminário de Mariana e o
nome ilustre de Dom Luciano Mendes de Almeida
está compromissada com o uso responsável, amplo

Cf I. KANT, Resposta à Pergunta: “Que é o Esclarecimento”?, in, ID., Textos Seletos, Petrópolis 1985, 100-116.
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e integral da razão. No horizonte de uma cultura
racionalista, fé e razão se opõem. Na verdade, o
racionalismo reduz a razão à forma de “razão
instrumental”, de caráter “técnico-científico”.
Em seu famoso opúsculo Resposta à
Pergunta: Que é o Esclarecimento?, Kant1 define
o projeto da Ilustração (razão moderna) a partir
de dois vetores básicos: posição crítica em relação à
tradição e a autoridade e comprometimento com o
interesse emancipatório do homem. Sair do estado
de menoridade é recusar as tutelas e afirmar-se como
capaz de pensar e se conduzir autonomamente. Há
uma relação indispensável entre esclarecimento e
liberdade. Kant não advoga o individualismo ao
defender a autonomia, mas insiste na liberdade
de se fazer um uso público da razão em todas
as questões. Aponta para a busca do consenso
obtido pelo trabalho de uma razão crítica. Todas
as pessoas e épocas têm direito a esse exercício, ao
esclarecimento. O problema é que Kant estabeleceu
uma cisão ao recusar a metafísica no nível da
razão pura e aceitá-la só no nível da razão prática.
O idealismo alemão rejeitou a solução kantiana e
tentou uma reconstrução sistemática da metafísica
nas modalidades de Fichte, Schelling e Hegel. Mas
a partir do século XIX a posição crítica em relação
à metafísica foi radicalizada.
Os “enciclopedistas franceses”, Nietzsche,
Adorno, Horkheimer e, no Brasil, o ensaísta Sérgio
Paulo Rouanet2, compreendem a “Ilustração” do
século XVIII como parte (para alguns privilegiada)
de uma “família espiritual”, batizada como “corrente
iluminista”, com raízes na Antigüidade, passando
pela Renascença, para chegar até Marx, Freud,

Adorno, Michel Foucault, Habermas e outros. O
“iluminismo” seria uma tendência intelectual “transepocal” que combate o mito e o poder a partir da
razão.
Na Dialética do Esclarecimento3, Adorno e
Horkheimer observam uma dialética no iluminismo:
“o mito já é esclarecimento e o esclarecimento acaba
por reverter à mitologia”4. O iluminismo nasce de
uma ruptura com a natureza, no sentido de dominála, dando início a um incessante trabalho da razão
que combate todo pensamento que contém traços
de sua pré-história. Assim, o animismo é criticado
pelo mito, o mito pela metafísica, a metafísica pela
ciência matematizada. Atualmente o iluminismo
absolutiza a ciência como única forma de verdade.
E a razão instrumental, própria do iluminismo e
fruto da luta contra a magia e o mito, transformase em mito. Observa-se em todo o processo, desde
o seu início, um uso redutor da razão a par do
“progresso” alcançado.
Segundo Clodovis Boff, em sua Teoria do
Método Teológico, a razão moderna só admite duas
funções: demonstrativa (argumentos necessários,
como na matemática e na lógica silogística) e
científica empírico-formal 5. Embora a “razão
moderna” esteja em crise, como demonstram
discussões epistemológicas6, pesquisas neurológicas7,
pensamento pós-moderno8, ainda é hegemônica,
sendo necessária uma ampliação da ideia de razão.
Além da razão formal (lógica) e empírico-formal
(científica), existe a razão discursiva, em geral,
e que pode ser denominada “razão crítica”, em
sentido amplo, porque busca o sentido das coisas
e revista tudo. Abarca desde a razão simples e

1

Cf I. KANT, Resposta à Pergunta: “Que é o Esclarecimento”?, in, ID., Textos Seletos, Petrópolis 1985, 100-116.
Diplomata brasileiro, foi Ministro da Cultura; ensaísta, possui diversas publicações e pode ser considerado um habermasiano. Aqui a referência
é: S. P. ROUANET, As Razões do Iluminismo, São Paulo 1987.
3
Cf T. W. ADORNO – M. HORKHEIMER, Dialética do Esclarecimento, Belo Horizonte 1986.
4
T.W. ADORNO – M. HORKHEIMER, Dialética do Esclarecimento, 15, 23 e 39.
5
Afirmava David Hume: “Se tomarmos nas mãos um volume qualquer de Teologia ou de Metafísica escolástica, por exemplo, perguntemos: ‘Este
livro contém algum raciocínio abstrato sobre quantidade ou número?’ Não. ‘Contém algum raciocínio experimental sobre questões de fato ou de
existência?’ Não. Para o fogo com ele, pois outra coisa não pode encerrar senão sofismas e ilusões”. D. HUME, “Investigação sobre o Entendimento
Humano”, in Col. Os Pensadores 23, São Paulo 1973, 198.
6
L.C. SUSIN , ed., Mysterium Creationis – Um Olhar Interdisciplinar sobre o Universo, São Paulo 1999; J. GUITTON – G. BOGDANOV – IG.
BOGDANOV, Deus e a Ciência. Em direção ao metarrealismo, Rio de Janeiro 1992; R. WEBER, Diálogos com cientistas e sábios. A busca da
unidade, São Paulo s.d. (orig. 1986).
7
D. GOLEMAN, Inteligência emocional, São Paulo 1996; A. DAMÁSIO, O erro de Descartes, São Paulo 1996.
8
G. VATTIMO, Credere di credere, Milano 1996; O. MADURO, Mapas para a festa. Reflexões latino-americanas sobre a crise e o conhecimento,
Petrópolis 1994.
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direta do cotidiano (o “bom senso”) até a “razão
hermenêutica”, utilizada pelas ciências humanas
(também para estas, o racionalismo hegemônico
produz uma certa hesitação epistemológica).
Alargando-se o conceito de razão, supera-se o
racionalismo científico estreito, conhecido como
“cientificismo”9. Mas é preciso ir além e superar toda
forma de racionalismo. É preciso considerar a “razão
intuitiva” (noûs para os gregos, intellectus para
os latinos). Em linguagem atual se pode chamar
esta “razão intuitiva” de “pensamento”, “mente”
ou “espírito” e até mesmo “consciência”. O noûs é
intuição, percepção, apreensão do ser, contemplação
e saber imediato da verdade. Na medida em que é
abertura-ao-mundo, é coextensivo ao ser humano.
O conhecimento que proporciona é atemático, isto
é, supraconceitual e supraconsciente10. É justamente
através do noûs que se pode chegar ao mistério do
Ser, a uma contemplação amorosa da Realidade.
O noûs é, no dizer de Heidegger, o pensamento que
deixa o Ser ser Ser (das Sein seinlassen)11. Entram
em cena as “razões do coração” de que fala Pascal
(Pensées, 277). O nôus ou intellectus é o princípio
e fundamento do pensar, é o pensamento pensante.
É a fonte da ratio (pensamento pensado).
O pensamento cristão em geral, seja
na perspectiva do platonismo cristão ou do
aristotelismo cristão – com os seus expoentes maiores,
respectivamente Santo Agostinho e Santo Tomás de
Aquino –, seja na vertente mais contemporânea,
sempre cultivou uma visão ampla e positiva da
razão, uma razão amiga da fé e da vida. Talvez a
problemática mais dramática de nossa época seja
a questão do sentido diante do vazio do niilismo
metafísico e ético característico do imanentismo
antropocêntrico e expresso no relativismo difundido
no mundo contemporâneo. Sem dúvida nós podemos
constatar dois problemas gravíssimos no mundo
à nossa volta: a fome decorrente da miséria e

das injustiças sociais e a violência, muitas vezes
carregada de um ódio disseminado e que explode
em atos de terror. Mas o eixo da crise epocal passa
pela questão do sentido. E a questão do sentido deve
ser enfrentada com a razão e com a fé.
Estamos no tempo litúrgico do Advento.
Contemplamos o Logos que se fez carne e habitou
entre nós (cf. Jo 1,14). Podemos dizer que o
cristianismo é uma família espiritual trans-epocal
que combate o mito e o poder através da emergência
de Deus transcendente na experiência cultural por
meio da kénosis de seu Filho Unigênito, rompendo
a atemporalidade do mito através da historicidade
da ação. Deus se revelou em Jesus de Nazaré: na
sua vida, paixão, morte e ressurreição. Mas só os
simples, os que têm o coração de pobre o percebem,
como ouvimos no Evangelho hoje proclamado: “Eu
te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque
ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as
revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim
foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu
Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e
ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a
que o Filho o quiser revelar” (Mt 11,25-27). Jesus
é a Sabedoria em pessoa como o Filho Unigênito
de Deus que assumiu a condição humana. Ele é o
Logos do universo, Ele é a imagem do Deus invisível,
primogênito de toda a criação... Tudo foi criado por
ele e para ele, ele é anterior a tudo e nele tudo tem
a própria consistência (Cl 1,15.17). Jesus confere
sentido à existência humana: Ele é o Caminho, a
Verdade e a Vida (Jo 14,6), Ele é o pão da vida (Jo
6,35), a luz do mundo (Jo 8,12). O Evangelho do
Reino proclamado por Jesus ensina como enfrentar
os grandes desafios do mundo atual que apontamos
anteriormente. Diante da fome, da miséria e da
injustiça ele nos ensina a partilha, a solidariedade.
Diante da violência e do ódio, ele nos ensina o perdão
e a reconciliação. Mas nada disso se faz só com a

9

JOÃO PAULO II, Fides et Ratio 88.
Karl Rahner trata deste tipo de conhecimento transcendental proporcionado pela “originária possessão de si”, de sua relação
com o saber temático ou reflexivo e das conseqüências para o conhecimento religioso. K. RAHNER, Curso Fundamental
da Fé, São Paulo 1989, especialmente p. 26-36.
11
M. HEIDEGGER, Ser e Tempo – Parte I, Parágrafo 44, Petrópolis 1989, 280-300; M. HEIDEGGER, Que é isto – a
filosofia?, São Paulo 1971.
10
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conduta pessoal. A fé e a caridade não dispensam a
razão. O trabalho da razão é necessário para que
a partilha e o perdão cheguem às comunidades, às
sociedades e a todos os povos.
O Beato Papa João Paulo II nos ensina
em sua Carta Fides et Ratio que a fé e a razão
constituem como que as duas asas pelas quais o
espírito humano se eleva para a contemplação da
verdade. Foi Deus quem colocou no coração do
homem o desejo de conhecer a verdade e, em última
análise, de conhecer a Ele, para que, conhecendo-O
e amando-O, possa chegar também à verdade plena
sobre si próprio. A Filosofia deve, portanto, recuperar
a sua vocação primeira de busca da verdade, não se
contentando com verdades parciais e provisórias,
mas enfrentado as perguntas radicais sobre o sentido
e o fundamento último da vida humana, pessoal e
social (FR 5). O homem, por sua natureza, procura
a verdade. Esta busca não se destina apenas à
conquista de verdades parciais, físicas ou científicas;
não busca só o verdadeiro bem em cada uma de
suas decisões. Mas a sua pesquisa aponta para
uma verdade superior, que seja capaz de explicar
o sentido da vida; trata-se, por conseguinte, de algo
que não pode desembocar senão no absoluto (FR 33).
Também o magistério do Papa Bento
XVI tem insistido na importância da razão para
a fé e da fé para a razão. Para o Papa Bento XVI,
não agir segundo a razão é contrário à natureza
de Deus. O Evangelho segundo João começa qual
novo Gênesis: No princípio era o Logos (Jo1,1).
Logos, lembra Bento XVI, significa, ao mesmo
tempo, razão e palavra – uma razão que é criadora
e capaz precisamente de se comunicar, mas como
razão. Assim, não é por acaso que se encontraram
o pensamento bíblico e o pensamento grego, terra de
nascimento da filosofia. Sócrates combateu o mito
com a razão. Já no Antigo Testamento a revelação
de Deus a Moisés na sarça ardente contestou o mito
na afirmação do “Eu Sou”. Para Bento XVI, há um
autêntico iluminismo que se encontra com a fé cristã.
O Papa Bento XVI combate a auto-limitação da
razão e defende uma razão aberta, dialogal, integral.
Certamente a razão é ultrapassada pelo amor, como

ensina São Paulo no seguimento de Cristo, mas
sempre, recorda Bento XVI, estaremos diante do
amor do Deus-Logos para o qual se dirigem o culto
e a práxis cristãs.
Caríssimos novos Bacharéis em Filosofia
é neste horizonte delineado que vocês são chamados
ao exercício do pensar e do agir. Como ouvimos na
primeira leitura da missa de hoje: “como eleitos de
Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos
de compaixão de bondade, humildade, mansidão,
longanimidade (...). Mas, sobre tudo isso, revesti-vos
da caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine
nos vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes
chamados em um só corpo. E sede agradecidos. A
Palavra de Cristo habite em vós ricamente: com toda
a sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros
e, em ação de graças a Deus, entoem vossos corações
salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que
fizerdes de palavra ou de ação, fazei-o em nome do
Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai”
(Cl 3,12.14-17).

12
Cf. especialmente BENTO XVI, Fé, razão e universidade. Recordações e reflexões. Discurso na Universidade
de Regensburg, 12/09/2006.
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Seminário

Seminário de Mariana e a formação de
presbíteros discípulos-missionários
de Jesus Cristo
Geraldo Trindade –4º ano de teologia

Arquivo Seminário

Durante esse período, os seminaristas
viveram dias intensos de encontros, visitas às
famílias, oração, encontros com os jovens, com os
movimentos, enfim, tiveram a oportunidade de
encontrar com a face de Deus na pessoa de tantos
20

irmãos e irmãs que vivem as alegrias e angústias.
Junto a elas, buscaram animar e testemunhar a
esperança de um mundo melhor.
Arquivo Seminário

A

s Diretrizes para a formação dos
presbíteros da Igreja no Brasil aponta
a dimensão pastoral-missionária como
o “princípio unificador de todo o processo
formativo, consiste na necessária qualificação
específica para o ministério pastoral, sempre
impregnado pela ação e condução do Espírito
de Deus” (n. 300). Buscando, em cada fase,
viver com seriedade e com o desejo de crescer
para buscar assemelhar-se a Cristo, bom
pastor, o Seminário de Mariana realiza várias
atividades que realçam a necessidade de formar
pastores segundo o coração de Cristo.Com
empenho e ardor missionário, os seminaristas
da arquidiocese de Mariana, juntaram-se aos da
diocese de Leopoldina, e também aos irmãos
franciscanos, na Experiência Missionária,
realizada de 02 a 08 de dezembro de 2012, na
cidade de Leopoldina. Estavam presentes os
formadores: padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa
e padre Edimilson Ferreira de Souza, além do
bispo diocesano de Leopoldina, dom José Eudes
Campos do Nascimento.

A Palavra de Deus foi a luz, o alimento e a
força para a caminhada. Enfrentou-se o calor e os
desafios, mas experimentou-se também a graça
de Deus, a beleza do seu desvelar em situações
e realidades que sábios e entendidos jamais
perceberiam. Os seminaristas, ao regressarem
das experiências, puderam contar com alegria
os feitos da missão. A experiência missionária
procurou ter um caráter vocacional, pois a messe
é grande o os operários são poucos.
Padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa,
reitor do Seminário de Mariana, viu este
momento como uma grande bênção: “foi possível
estreitar ainda mais os laços entre a arquidiocese
de Mariana e a diocese de Leopoldina, vivenciar
de forma muito concreta a espiritualidade do
Advento, conhecer a realidade e partilhar a fé com
as comunidades da cidade de Leopoldina, colaborar
na preparação das comunidades para as primeiras
quatro ordenações diaconais realizadas por dom
José Eudes”.
Os seminaristas foram distribuídos nas
quatro paróquias da cidade, onde realizaram os
seus trabalhos missionários, sobretudo em dois
junho 2013
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Arquivo Seminário

mutirões em regiões afastadas de Leopoldina.
Foram visitadas também escolas de ensino
fundamental e médio, APAE, asilo de idosos,
hospital. Tudo convergiu para a celebração de
encerramento, na matriz de São José, com a
presença e participação especial do Apostolado
da Oração, grande incentivador das vocações.
Dom José Eudes exortou a todos a
viverem a vocação de batizados, assumindo a
vide de Cristo para si: “o desafio de ser seguidor
de Jesus Cristo está lançado, é preciso que assuma
com amor e dedicação esta grande vocação. Assim,
todos são chamados a um serviço e ministério na
vida da Igreja”.

Outra grande ação sob a perspectiva
missionária do Seminário de Mariana foi a
realização do I Encontro de Seminaristas da
Província Eclesiástica de Mariana, tendo à frente
como articuladores os Conselhos Missionários
de Seminaristas (COMISE), cujo tema foi “A
Missão da Igreja e os desafios hoje: com enfoque
na missão urbana”, entre os dias 10 e 13 de
novembro. O assessor do encontro, padre Jaime
Patias, secretário nacional da Pontifícia União
Missionária, retomou os diversos documentos
da Igreja para falar sobre a natureza e identidade
missionária da Igreja. “O que leva o missionário
a caminhar é o Evangelho. Quem conhece a
Boa Notícia não a guarda para si”, enfatizou
padre Jaime aos 20 seminaristas da Província
Eclesiástica de Mariana (arquidiocese de Mariana
e dioceses de Itabira-Coronel Fabriciano,
Caratinga, Governador Valares, Leopoldina)
presentes do Encontro.
O assessor, ao abordar os desafios atuais
para o processo de evangelização, concluiu
Gens Seminarii No 13

que é necessário recordar e se educar para a
compaixão e solidariedade e que, apesar dos
desafios, o processo de evangelização continua
sendo fermento na massa, conforme lembra
o Documento de Aparecida “a Igreja está a
serviço da realização da Cidade Santa, através da
proclamação e da vivência da Palavra, da celebração
da liturgia, da comunhão fraterna e do serviço,
especialmente aos mais pobres e aos que mais sofrem
e, dessa forma, através de Cristo como fermento do
Reino vai transformando a cidade atual”. Além dos
estudos, assessoria e reflexão, os seminaristas da
Província de Mariana puderam confraternizarse e fortalecerem a amizade. O encontro
encerrou com uma experiência missionária na
comunidade de Santa Ifigênia, da Paróquia do
Sagrado Coração de Jesus, em Mariana. Uma área
ocupada por moradores vindos de localidades
do interior. O bairro encontra-se em construção
com apenas alguns pontos com iluminação
pública, ruas sem pavimentação, rede de esgotos
e terrenos em processo de regularização.
Os seminaristas e membros das
comunidades, organizados em grupos, visitaram
grande parte das famílias nas quais sentiram
os desafios da missão urbana. O dia de missão
terminou com uma missa celebrada na escola
Dom Luciano Mendes de Almeida, onde a
comunidade normalmente se reúne.
Fato é que muitos pensavam que não
se teria forças para a missão, pois estavam
encerrando um semestre letivo que exigiu
muito esforço, mas a missão e a presença de
Deus revitalizou a todos, recobrou o ânimo e os
despertou para a urgência de uma adesão sincera,
lúcida e decidida a Jesus e a sua missão. Por tudo
isso nós rendemos graças a Deus por tantas
maravilhas. É próprio dos desígnios de Deus
cumular graças a nós quando menos esperamos,
ou achamos que estamos preparados. Por tudo
isso, vale a pena confiar na bondade de Deus,
abandonar-se em sua providência e permitir que
Ele conduza a missão.
Conheça os trabalhos missionários
do Seminário de Mariana pelo blog: http://
comisemariana.blogspot.com
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Projeto Vocacional da Arquidiocese de Mariana

Arquivo Pessoal

Pe. Eliseu Donizete de Paiva
formador do Seminário São José e assessor arquidiocesano do SAV

T

oda vocação nasce a partir do batismo,
como já afirmavam as reflexões do 2º
Ano Vocacional do Brasil (2003).
Se é verdade que toda vocação nasce do batismo,
ela deveria ser cultivada no seio da família e da
comunidade eclesial, que tem a missão de ajudá-la
na confirmação dos sacramentos. Isto exige cultivo,
terreno fértil, oração da família e da comunidade,
de modo que todas as vocações encontrem seu
lugar e missão. Refiro-me às vocações específicas
ao ministério ordenado e à vida consagrada, bem
como às vocações laicais do matrimônio e dos vários
serviços e ministérios a serviço da vida e da missão.
Pelo batismo somos chamados como “discípulos e
missionários de Jesus Cristo em favor da vida”, como já
nos recordou a Conferência de Aparecida.
Neste sentido, foi pensado um projeto
vocacional que pudesse não apenas contemplar a
promoção das vocações ao ministério ordenado e
à vida consagrada, mas também as vocações dos
cristãos leigos e leigas. Este projeto quer ser na vida
da Arquidiocese de Mariana um passo importante
para que nossas paróquias e comunidades sejam
envolvidas num verdadeira cultura vocacional.
O projeto vocacional tem duas grandes
metas, a saber: 1) articular o Serviço de Animação
Vocacional nas paróquias, através da criação das
Equipes Vocacionais; 2) ter um promotor vocacional
para as vocações sacerdotais.
22

Em relação à primeira meta, o que se
deseja concretamente alcançar através das Equipes
Vocacionais é que cada paróquia seja um terreno fértil
onde brotam todas as vocações. Uma paróquia toda
“vocacionalizada” será uma paróquia onde as pessoas
terão o prazer de participar na alegria e colaborar com
entusiasmo nos vários serviços e ministérios. Uma
pastoral que se sente vocacionalizada é uma pastoral
que age por convicção e fé de que foi chamada para
o serviço na Igreja e não simplesmente para ocupar
mais um espaço. Da segunda meta, o grande objetivo é
possibilitar àqueles que sentem o chamado para a vida
sacerdotal, um acompanhamento mais personalizado
que auxilie os candidatos no discernimento e no
itinerário desta vocação. Para isso, foi designado o
Reitor do Seminário São José, cônego Lauro Sérgio
Versiani Barbosa, que, em parceria com o Serviço
de Animação Vocacional, terá a responsabilidade
de articular este trabalho, sobretudo, por meio de
visitas às paróquias durante as festas dos padroeiros,
realizando encontros com os adolescentes e jovens,
coroinhas etc. Neste sentido, no 23º Encontro de
Padres e Diáconos foram aprovadas duas propostas
do Projeto Vocacional: o dia do Seminário, que
será celebrado no dia 04 de novembro, dia de São
Carlos Borromeu; e toda primeira quinta-feira do
mês momento de hora santa vocacional em todas as
paróquias da arquidiocese de Mariana.
Esperamos que este projeto possa ser
assumido por todos, em particular pelos nossos
irmãos presbíteros. Afinal, como nos recordam os
documentos do Magistério, em especial, a Optatam
Totius: “todos os sacerdotes devem manifestar o máximo
de zelo apostólico no fomento
das vocações e, por sua própria
vida humilde, operosa, levada
com ânimo alegre, e também
por mútua caridade sacerdotal
e fraterna cooperação no
trabalho, entusiasmem os
adolescentes e jovens pelo
sacerdócio” (OT,2).
junho 2013
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Conversando com os amigos
Graças a Deus, a Gens Seminarii está se
firmando cada dia mais, como uma revista, não
apenas do pequeno Grupo Sacerdotal de 1958,
mas de todos os ex-alunos de Mariana (AEXAM) e, especialmente, do Seminário São José.
O nosso cantinho dos irmãos mais velhos
está hoje bem cheio. Vamos apertar, para caber
tudo. É porque, além das matérias normais, temos o relato da volta do Pe. José Jésus, 81, ao
ministério; e duas colaborações fabulosas, um
pouco extensas, que vamos fazer tudo para caber: a Oração Gratulatória do Côn. José Geraldo
Vidigal, no Jubileu de Ouro Sacerdotal do Pe.

José Eudes; e um discurso do nosso querido reitor, Pe. Lauro Sérgio Versiani Barbosa,
em Ouro Preto, homenageando os dois jesuítas Padre Vaz e Dom
José Carlos de Lima
Vaz. Aproveitem bem.
Deixo-lhes aqui
meu grande abraço. Em Jesus e Maria,
Mons. Raul Motta de Oliveira.

Balancete do GS 58 / Ofertas
Saldo publicado no número anterior.......................................................................................... R$ 400,00
Jonil de Sousa Monteiro.................................................................................................................... 100,00
Mons. Pedro Terra Filho.....................................................................................................................500,00
Dr. José Mendonça de Morais....................................................................................................... 1.000,00
Teresinha Rita Alves........................................................................................................................... 150,00
Mons. João Faria................................................................................................................................. 200,00
Mons. Vicente Pereira Gomes............................................................................................................ 250,00
Mons. Luís Arantes............................................................................................................................ 100,00
Mons. Miguel Falabella....................................................................................................................... 65,00
Pe. Guido Evangelista da Silva.......................................................................................................... 150,00
Pe. João Nalon.................................................................................................................................... 500,00
Saldo positivo........................................................................................................................... R$ 3.415,00
Graças a Deus, vamos poder pagar as despesas postais desta Gens Seminarii nº 13. Na última, só
tínhamos R$ 400,00. A AEXAM pagou tudo.
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49º Encontro do GS 58 em Juiz de Fora
De 28 a 31 de janeiro de 2013, aconteceu o
49º Encontro do Grupo Sacerdotal de 1958 (GS
58), no Seminário Santo Antônio, de Juiz de Fora.
O GS 58 compõe-se dos 30 Padres que terminaram o Curso Teológico, no Seminário São José,
de Mariana, em 1958. Atualmente, desses 30
Padres, somos 12 vivos (todos na faixa de 70 e
80 anos), 7 exercendo o ministério. Desde o nosso 3° encontro, participam conosco outros colegas e amigos e amigas.
O encontro de Juiz de Fora teve 21 participantes, alguns em parte: Da arquidiocese de
Pouso Alegre: Mons. Vicente Pereira Gomes,
Mons. João Aparecido de Faria, Geraldo de Souza Meireles; da diocese de Campanha: Mons.
Luís Vieira Arantes e o seminarista Maiki Leonardo Silva; da diocese de Caratinga: Pe.
Humberto Boreli, o seminarista Marcondes
Ferreira dos Santos, o ex-seminarista José
Vicente de Paula Cupertino e eu; da diocese de
Leopoldina: Mons. Antônio José Chámel, Pe.
Sebastião Jorge Corrêa e Rubens Hosken
Ferreira (padre casado); da diocese de Bragança,
SP: Pe. João Batista Ferreira; e, da arquidiocese
de Juiz de Fora: Mons. Miguel Falabela de Castro, Pe. Luís Duque de Lima, Pe. João Batista
Adário, Pe. Alexandrino Augusto Ribeiro Gomes de Pinho, Pe. Augusto Antônio da Silva,
Diác. Nivaldo Dias Ferreira, Diác. Paulo e o Seminarista Felipe.
Notícias dos Participantes
Mons. Falabela é ainda vigário geral de Juiz
de Fora, provedor da Santa Casa e vigário paroquial de São Geraldo. -- Mons. Faria, de Pouso Alegre, está aposentado, mas ainda ajuda na
assistência à Renovação Carismática. -- Mons.
Vicente Gomes ainda é pároco de Andradas (16
anos), mas está deixando e ficará como vigário
de seu antigo coroinha. -- Marcondes vai cursar este ano o 4º ano de teologia. -- Pe. Boreli,
também já aposentado, fez o 5º e 6º anos no
Gens Seminarii No 13

Seminário Menor de Mariana e o Seminário
Maior. Foi ordenado em 1965. Ajuda nas paróquias. -- Meireles mora em Itajubá e é voluntário
na Paróquia de São José. -- Pe. João Batista
Ferreira, vigário paroquial de Mairiporã. -- O
Maiki está no Propedêutico de Campanha. -Mons. Luís Arantes, reside na sua terra, Aiuruoca, já com 79 anos. Deu notícia do Pe. Carlinhos,
que viria ao encontro, mas teve um desarranjo
intestinal. -- Pe. Luís Duque foi seminarista de
Dom Corrêa. Já chegou aos 77 anos. É vice-pároco. -- Cupertino é engenheiro agrimensor. -Pe. Augusto é vice-presidente da UAC-Brasil.
Formação orionita. Tem 48 anos de padre. Recebe 3 salários e basta. -- Pe. Adário foi seminarista em Mariana, foi professor, presidente da Congregação Mariana. Viúvo, ordenou-se idoso. É
vigário paroquial na Catedral. -- Diác. Nivaldo
foi coroinha. Tem 27 anos de casado. -- Pe. Alex
deu aulas 30 anos. Foi há pouco à Europa, participando da Assembleia da UAC. Deu-nos notícia da eleição do novo presidente internacional, Pe. Magrin. -- Felipe fez 3º ano de Filosofia.
-- Diác. Paulo é casado com Dioneia e tem 3
filhos. Pensava em ser padre. Participou da escola diaconal. Eram 28 no início. Foram 4 anos e
meio. Ordenaram-se 13.
Padres sem tempo de ouvir confissões
Dia 29, depois do café (7h30), rezamos as
Laudes e fizemos a reflexão com a ajuda de um
texto do Padre Zezinho: “Conselho de Padre”.
Ele se dirige a nós, padres, e fala daqueles que
deixaram o confessionário. O aconselhamento
perdeu terreno. A palavra do padre deixou de ter
o peso que tinha. E aumentaram os psicólogos,
os videntes, pais de santo, búzios, horóscopos,
animadores de televisão. E ali há sempre alguém
se confessando: fez isso e aquilo. O mundo continua se confessando, mas fora do confessionário. Ouvem o médico, o psicólogo, a vizinha,
o artista, não mais a Igreja. Que se restitua às
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Participantes do 49º Encontro, na Catedral de Juiz de Fora

Paróquias e aos mosteiros o sadio hábito da
confissão. Não foi o povo que foi embora, nós é
que fechamos os lugares de abertura da alma. O texto deu muito que falar sobre as práticas
atuais em nossas paróquias.
Rubens Hosken
Após o café das 10 h, fomos ouvir o nosso
contemporâneo de Seminário, o Rubens, da turma de 59. Ele deixou o ministério na década de
70, é casado e reside em Ubá. Ano passado,
falou-nos dos Cadernos Filosóficos, que já conhecemos. Agora está preparando outro livro:
“A Porta do Sucesso”, ou Ética do Empreendedor Cristão. Baseia-se na comunhão dos santos. O resultado financeiro deste livro será para
levantar recursos para um Instituto que pretende criar.
Mons. Falabela disse que há em Juiz de Fora
a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, para a qual este livro será muito útil.
Catedral, Direito Canônico,
Missa Carismática
Às 15 h, saímos de Van para a Catedral, que
se acha em reforma. Encontramos o Pe. Antônio
Gaio (que era diácono). Após visitarmos os vários departamentos e o interior da Catedral de
Santo Antônio, reunimo-nos em uma sala, onde
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tivemos uma explanação sobre o Sacramento do
Matrimônio e sobre os processos de declaração de nulidade, pelo Pe. Geraldo Luís. Suscitou muitas perguntas e questionamentos.
Às 20 h, debaixo de muita chuva, fizemos a
procissão de entrada, da casa da bondosa Dª
Nelma, para a igreja de São Domingos (Paróquia
de S. Geraldo), onde concelebramos a Missa,
animada pela Renovação Carismática, com a presidência do Pe. Humberto Boreli. Depois, um
gostoso lanche, no salão sobre a sacristia. Chovendo sempre.
Cenáculo da UAC, Cúria, última reunião
Dia 30, 4ª feira, pela manhã, fizemos um
Cenáculo, ou reunião da União Apostólica do
Clero (UAC), que consiste em um encontro mensal de padres diocesanos, onde rezamos juntos
uma hora do Breviário, estudamos um tema, refletimos um texto bíblico e trocamos ideias, com
um gostoso bate-papo, encerrando-se com o
ágape fraterno, o almoço. Pe. Alex, que é presidente Nacional da UAC, dirigiu esta manhã. Rezamos Laudes. O tema, todo baseado no documento de Aparecida, foi “Como ser o Sacerdos
alter Christus”. Somos chamados a crescer no
nosso ministério e vida. Algumas perguntas
incitantes provocaram debates e reflexões: como
viver, cada vez melhor, o nosso sacerdócio.
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Missa com Dom Gil

À tarde, fomos conhecer o imenso prédio da
Cúria Arquidiocesana, que já está todo construído, ao lado do Seminário. Quatro andares.
Em curva. Lindo. Um mundo! Às 16 h, fizemos
nossa última reunião com a turma toda, já que
alguns vão sair cedo na manhã de 5ª feira. O
tema de debate, aberto por Mons. Chamel, foi a
nova lei de Tolerância Zero no trânsito, para
bebidas alcoólicas. Um padre que celebrasse
Missa não poderia dirigir carro logo depois. A
multa é de R$ 1.915,00, além da cassação da carteira. Deu muito que falar. Ficaram dúvidas. Alguns até já compraram algumas garrafas de vinho sem álcool. Vimos depois, pela internet, o
Padre Romão Antônio Marini Martins, de Londrina, Paraná, provando, com teste de bafômetro,
que o vinho de uma missa, 5 minutos depois,
não daria mais infração da tolerância zero. Vejam o que ele disse (15/2/2013): “No último domingo, com a ajuda de dois policiais rodoviários, eu mesmo fiz o teste do bafômetro, tecnicamente chamado de etilômetro. Era de manhã e
eu já tinha celebrado duas missas. Fiz o teste
imediatamente após ter tomado o cálice (deu 0,43
miligramas de álcool) e fiz um segundo teste exatamente 5 minutos depois. Deu zerado.” Podem
ver o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v
=k8SXp96BsMg .
Meireles, como de costume, foi o nosso tesoureiro, recebendo de todos a “dolorosa” (R$
150,00).
Missa em Latim
Debaixo de chuva, fomos para o Lar Sacerdotal, em cuja capela, às 20 h, concelebramos a
Santa Missa “Pro Vocatiónibus Sacerdotálibus”,
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presidida por Dom Gil (Aegydius). O texto usado, impresso, foi da Missa do Propedêutico de
Caratinga desse ano passado. Dentre os concelebrantes, além da nossa turma, o Mons. Osvaldo Ribeiro Lage, com a cabeça enfaixada (tumor
no ouvido), já restabelecido, graças a Deus; e o
Mons. Hernani, que completa 90 anos dia 18 de
junho próximo.
Local do 50º Encontro do GS (último?)
Na reunião da tarde, foram colocadas e debatidas as propostas de locais para o nosso próximo encontro: Aparecida (Falabela), Serra da
Piedade (Faria), Mariana (eu). Em um encontro
rápido, após a Missa, foi feita a votação: Serra
da Piedade (7) e Mariana (8). Sendo em Mariana,
Pe. Lauro já havia me falado que o melhor é mesmo no início do mês.
Mons. Falabela, ano passado, chegou a sugerir que o 50º encontro, devido à debilidade de
todos nós, oitentões, seria o nosso último encontro. Agora, já se pensa em continuá-los, enquanto houver gente. Será?
Ficou pois marcado o 50º Encontro do GS58,
último ou não, em Mariana, Seminário São José,
de 6 a 9 de janeiro de 2014.
Encerrando o Encontro com um Depoimento
Na manhã do dia 31, após as Laudes, o “pequeno resto” ainda fizemos uma reunião, visitamos a linda Capela do Seminário, almoçamos
mais cedo (11 h). Quando estávamos encerrando o almoço e nos despedindo, chega Dom Gil
para almoçar conosco. Foi bom que nos deu
mais uma preciosa bênção.
Pe. Humberto Boreli, de Caratinga, para gran51

de alegria nossa, participou deste nosso encontro de Juiz de Fora. E deixou-nos suas impressões:
“Recordando: Participar do 49º Encontro do
GS 58 foi um presente do Céu. Os 13 Sacerdotes
sobreviventes constituem uma página viva e
brilhante do N.T. para nós todos. 56 anos de
perseverança na fé e no amor, construindo o
Reino de Deus nas pegadas de Jesus Cristo,
nosso Único e Divino Mestre.
Alegria brilhava no rosto dos participantes.
Rica, bela e importante a fala do Padre Alexandrino, Presidente Nacional da UAC, “Sacerdos
alter Christus”. Valeu por um Retiro de três dias.

O Padre deve ser o homem do Espírito Santo. A
identidade do padre é Cristo Jesus, Bom Pastor.
Na Missa celebrada em Latim, Dom Gil insistiu:
“Duc in altum”, o que importa: “in verbo autem
tuo laxabo rete”. Ficamos felizes com a bênção
do Pastor! Que Deus guarde o Mons. Falabela
que ofereceu dias preciosos para todos nós.
Mons. Raul, continue sendo vida, exemplo de
fé e amor, para todos os padres. - Com Deus e
com os irmãos, vamos caminhar para o cinquentenário dos encontros do Grupo Sacerdotal/58.
Simplesmente, maravilhoso.”
Pe. Humberto Boreli.

Correspondência / Notícias
Pe. Efraim: 65 anos de padre! Dia 30 de novembro de 2012, concelebrei com Pe. Efraim Solano
Rocha, em Ipatinga, por ocasião do seu 65º aniversário de Ordenação Sacerdotal. Dom Odilon Guimarães Moreira presidiu. No folheto da celebração, estava escrito: “Irmãos e Irmãs, é com alegria que nos
reunimos hoje para celebrar a vida sacerdotal do Padre Efraim Solano Rocha. Ao chamado de Jesus ele
respondeu na sua adolescência, aos 14 anos de idade
quando foi para o Seminário. Ordenou-se presbítero
em Mariana no dia 30 de novembro de 1947. Espargindo no exercício do ministério sacerdotal em todos
estes anos a dedicação, o zelo, o amor e a doação de
sua vida, sendo canal das graças de Deus às milhares
de pessoas que as receberam. Hoje, completando 65
anos de sacerdócio, vencendo diariamente as suas
limitações, continua a doar-se e a servir a todos. É um
grande sinal do amor de Deus para toda a Igreja.”
Dom José Maria Pires. “Não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está
para vir” (Hebr 13, 14). “Com essa advertência do
Autor da Carta aos Hebreus, envio-lhe minha saudação natalina e comunico-lhe meu novo endereço que
espero seja o último nesse tempo de peregrinação
rumo à Casa do Pai. A necessidade de mais silêncio e
o desejo de menos envolvimento com a administração de uma casa me levaram a buscar um ambiente
que me permitisse continuar, livre de outras preocupações, minhas atividades de serviço religioso. A
Companhia de Jesus prontamente se dispôs a aco52

lher-me em uma de suas casas. É a residência sita à
rua Adelina Sales Pereira, 217 - Planalto, CEP: 31720440 - Belo Horizonte, onde, a partir do novo ano,
continuarei à disposição de quem me procurar por
amizade ou para uma ajuda espiritual. Na passagem
do ano celebrarei a Santa Missa nas intenções de
todos os amigos e amigas presentes ou ausentes.
Natal 2012 e Ano Novo 2013. Por e-mail, enviei
breve mensagem natalina e recebi uma avalanche de
respostas e mensagens, a que agradeço. Pe. Lauro
Sérgio Versiani Barbosa, Dom Fernando Arêas Rifan
(enviou artigo sobre A Felicidade do Natal), Pe. José
Geraldo de Lima Mayrink SDN, Dom José Alberto
Moura, José Henriques Júnior, Odilon Gomes Dutra,
Dom José Moreira, Dom Gil, Helvécio Trindade,
Rubens Hosken Ferreira, João e Sofia Tavares,
Antonino de Souza Lima, Dom Diogo Reesink, Dom
Clóvis Frainer, Moacira e Esly Costa, Dom Waldemar
Chaves de Araújo, Silvério Bragança, João Mariosa,
Dom Geraldo Lyrio Rocha, Laércio Nunes, Élson
Fabiano, Dom Tomé, Francisco Pereira Cupertino,
Manoel Francisco de Almeida e Sílvia, Aécio Flávio
Machado, Severina Andréia de Araújo Lima (Mensagem), Dom Aloísio Hilário de Pinho, Jair Moreira
Neves (Sou feliz em ter o GS 58 em meu caminho),
Aline Marchesi, Dom Wilson Angotti, BH, Geraldo
Meireles (Irá a Juiz de Fora. Talvez com Pe. Cordeiro), Vicente Nolasco Costa e família, Wany de Lima
Nogueira, César e Família (poema lindo sobre o papai Noel: Doces Recordações), Dom Odilon Guimarães Moreira, José Jésus Gomes de Araújo, Luciano
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Franco Tolentino do Amaral, Dom Joaquim Mol,
Maurílio José de Oliveira Camello, José Celso
Cenachi, Dom Félix / Diocese de Luz, Dom Emanuel
Messias de Oliveira, José Amilar da Silveira e Sandra.
José Ivanir Américo (Itabira, 17/12/2012): Caro
amigo Monsenhor Raul! Ao senhor os votos de um
Santo Natal e um 2013 com alegrias, muita esperança
e rico das bênçãos de Deus. Com carinho, Ivanir,
Maristela e filhos.
Pe. Wagner Augusto Portugal (Boa Esperança,
20/12/2012): Laeto corde novoqve canto
Christvm Natvm adoremvs
Méis evm votis Pacis et Boni.
Pater Gvagnerivs Avgvstvs Portvgal
Mons. Pedro Terra (BH, 10/1/2013): Estimado,
ilustre e santo ex-aluno, Mons Raul. Envio-lhe a presente comunicação referente ao falecimento de nosso
colega, Ivan della Croce. Gostaria que você pedisse
aos ex-alunos do GS 58 uma oração pelo descanso
eterno dele. Um abraço. NB: Enviou-nos cheque de
R$ 500,00.
Dr. José Mendonça de Morais (Patos de Minas, 21/1/2013): Querido Raul. Sempre que recebo
“Gens Seminarii, AEXAM e GS-58”, leio tudo, até
as “entre-linhas”. Recordo tudo. Vivo tudo, como
vivi de janeiro de 1950 a dezembro de 1954, no Seminário de Mariana. Foram 5 abençoados anos letivos e
de aprendizado para a vida toda. Lembro-me da nossa turma de 1952 (6º ano), de 1954, término da filosofia e dos remanescentes até 1958. Quanta saudade
viva e sem culpa. Você não imagina o bem que isto me
faz. -- Deus me preparou e me preservou para coisas
importantes. Os talentos que me deu não foram enterrados. Passei pelo Seminário de Mariana, pelo
CPOR do Exército (sou 2º Tenente da Reserva), advogado pela UFMG, militante até hoje, 53 anos de
formado, Ex-Prefeito Municipal, Ex-Deputado Federal, Ex-Constituinte, Ex-Secretário de Estado, ExSeminarista, só não sou Ex-Católico ou Ex-Cristão,
pela graça de Deus. Guardei a Fé e os ensinamentos
do Seminário. Dei minha vida pela família, pela Igreja
e pelo Reino de Cristo. -- Recebi 100% em bens familiares: uma esposa sábia, santa, dinâmica e companheira participativa, nove filhos (todos formados) e
23 netos, todos saudáveis e lutadores. Recebi 100%
em bens materiais, como empresário e advogado.
Agora luto e espero pela Vida Eterna (minha pretenGens Seminarii No 13

são e meta). -- Lendo o “Necrológio” de Professores
e Colegas, louvei a Deus por todos, recordando os
padres: Montalvão, Cruz, Maia, Avelar, Cônego Diniz,
Dom Hélio, e outros e, dos vivos: Barroso, Belvino,
Zé Maria Pires (Herói do Sertão Paraibano), e de
muitos outros. -- Raul, você sabe que eu era órfão de
pai e família muito pobre. A Diocese de Luz me custeou por 5 anos, pelos quais fiquei devedor até 2012,
quando fiz, a título de gratidão e ressarcimento, uma
doação de R$ 100.000,00 àquela Diocese, na pessoa
do Sr. Bispo Dom Antônio Calos Félix, para cobrir as
despesas de alguns seminaristas. Fiquei feliz com a
solidariedade de minha esposa e de meus filhos nessa
decisão. -- Raul, o SAV, da Diocese de Patos de Minas, cuida dos Seminaristas Maiores, como afilhados
vocacionados, com oração e ajuda financeira, além do
entrosamento com suas famílias. Eu e Lourdes tivemos a graça de ver nosso afilhado de 7 anos ser ordenado Sacerdote no dia 08 de dezembro de 2012. Trata-se de uma vocação tardia do Padre Leandro Siqueira
Silva que é Secretário do Sr. Bispo e membro do Tribunal Eclesiástico. Doei-lhe o Missal em Latim com
cantos gregorianos e alguns livros datados de 1952 e
1954, sobre a espiritualidade do Cura d'Ars e sobre
as virtudes e exigências sacerdotais. -- Nosso sonho
agora é ver concluída a construção da casa destinada a
acolher sacerdotes transeuntes, ou idosos ou doentes
com acompanhantes. É iniciativa do Sr. Bispo Dom
Cláudio Sturn, com nosso apoio. -- Eu gostaria de
participar do 49º GS-58 em Juiz de Fora de 28 a 31 de
janeiro. Até programei minha ida, mas o nosso
“Geriatra” exigiu uma batelada de exames e risco cirúrgico para cirurgia de catarata urgente. Fiquei só
com a vontade de comparecer. Rezo por vocês todos.
Até aqui, quase 82 anos, fui forte como um côco,
mas como São Paulo no fim da vida dizia: “Quando
eu era jovem... mas agora que sou velho...” é a nossa
realidade e do GS-58. “Quem de novo não foi, de
velho não passa”. -- Raul, continue com sua obstinação em manter acesa a chama do GS-58 e a unidade do
grupo com a publicação da nossa revistinha. Enviolhe este cheque nominal para custear as despesas de
publicação. Pode depositá-lo. -- Comentando: achei
muito bom o artigo do Pe. J. B. Libânio sobre o “Papel dos Ex-Seminaristas na Igreja”. Que a misericórdia de Deus toque o coração magoado dos “revoltados”. Eles são bons, mas estão machucados por dentro. Precisam de cura interior, perdoando-se e aos
que os magoaram ou decepcionaram. -- Vibrei com o
artigo do Valente “In illo tempore”, como foi detalhista
nas recordações.
53

Sua “Conversando com os amigos” foi uma revisão e orientação sábia para nós. As notícias do Luiz
Duque sobre o Caraça, as correspondências e informações valeram muito. -- Quanta coisa boa pude ler,
recordar e viver: “Forsan et haec olim meminise
juvabit”. -- Abraçando-o em Maria, nossa Mãe, envio-lhe nossas orações. -- Bom encontro em Juiz de
Fora. -- NB. Enviou-nos R$ 1.000,00!
Pe. Guido E. da Silva (Oliveira, 21/1/2013):
Quem vive aparece ou acontece. Depois de longos
anos, apareço nesta carta para agradecer-lhe. Em primeiro lugar sua amizade e atenção em enviar-me a
revista Gens Seminarii. Como está bonita! Linda com
os conteúdos e fotografias. Leio-a com atenção, principalmente a parte do GS 58. Quanta coisa boa vem à
lembrança. Dizem que recordar é viver: então vamos
recordar para viver. No último número gostei da crônica do Padre Valente sobre o Seminário Menor de
Mariana. Não estudei lá, mas a vida dos Seminários
naquela época era igual em toda parte. Sempre o mesmo aperto. Quem sabe vai aparecer também uma crônica sobre o Seminário Maior. Quanta coisa boa para
lembrar. Aliás a revista já contou muito sobre o São
José ao longo dos anos com você à frente da revista:
as aulas, as palestras no salão apostólico, o teatro, a
orquestra, o canto gregoriano na capela, o artesanato
de pastas em couro, a Semana Santa na catedral, o
coral polifônico do Padre Maia (eu participava), a
Cooperativa do Livro, a figura simpática do Sr. Chaves com a correspondência do Correio, o futebol com
calça comprida e depois com calção, as tocas do cigarro (eu estava lá) e depois, ainda no meu tempo, a
maravilhosa piscina olímpica lá no meio das palmeiras. Tudo era vida, Raul, tudo belo. Agora, quanto a
você, apreciei muito o seu testemunho. Com 83 anos
de idade e ainda sorridente como sempre foi. E mais
ainda, perseverante. Virtude rara hoje em dia. O que
você pega para fazer não larga com facilidade. Hoje
os tempos são outros. Tudo é “experiência”. Até
quando? Desse jeito, Raul, você vai viver mais do que
o arquiteto de Brasília, o Oscar. Professor de latim!
Ora, viva! Também eu fui convidado para dar aulas
de latim no propedêutico aqui em Oliveira, mas não
aceitei. Cansei de sala de aula. 25 anos de magistério
em escola pública e 10 anos no Seminário. Depois
disso, 38 anos de pároco na Catedral (sem vigário
paroquial). Agora exerço as funções de Chanceler do
Bispado, secretário do Conselho Presbiteral e secretário do Colégio de Consultores. Ainda dou uma
ajudazinha ao pároco da Catedral. Sou padre emérito
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pela idade ou, como diz Dom Bernardino, benemérito. Olha, sou contra esta lei. Acho que enquanto o
padre ou bispo tiver vida útil deve ser aproveitado.
No Brasil, com tão poucos padres esta lei é um luxo.
Mas, quid facere? Vamos rezar pra lei mudar. Fiquei
sabendo do falecimento do Dom Hélio. Um amigão.
Colega de classe no Seminário Maior. Estou enviando
um “adjutório” para as despesas da revista. Muito
obrigado por tudo, Dom Raul. -- NB: Enviou-nos R$
150,00.
Mons. Antônio Chámel (Leopoldina, 6/2/2013):
Enviou-me a partitura do Te Deum, do Pe. J. B.
Lehmann, alternado com o gregoriano. Só que a uma
voz. Disse-me que o canta com o seu coral, em
Leopoldina.
Pe. João Nalon (São Jorge, PR, 26/2/2013): Séculos antes de Cristo, havia em Alexandria uma colônia de Judeus. Nesta cidade ocorreu a famosa tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento,
conhecida com o nome “Setenta”. -- Nos anos 312 a
326, governava a Igreja de Alexandria Santo Alexandre. Teve que enfrentar o heresiarca Ario, que negava
a divindade de Jesus. O Patriarca comunica ao Papa
Silvestre o que estava acontecendo. E convocado o
Concílio de Nicéia, neste é condenado o herege Ario,
o “arianismo”, e se afirma que Jesus é Filho unigênito,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai.
-- Neste dia, 26 de fevereiro, recebi um telefonema do
Vicente Nunes, sobrinho do Padre Antônio Ferreira
Barros. O Vicente há mais de 50 anos está com o
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, fundador da Associação de Direito Pontifício “Arautos do Evangelho”. -- Mons. Raul, é impossível passar umas horas,
sem pensar, reviver o tempo do Seminário São José
de Mariana, as aulas, os recreios, o centenário da
proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Até
hoje, todo 1º sábado do mês após a celebração da
missa sempre damos a bênção com o SSmo. Depois,
as orações que se rezavam em Mariana... ó témpora...
E aquela frase escrita no quadro negro, às 13h30... Os
alunos a dormir e o Pe. Avelar... As igrejas ricas em
detalhes. Hoje até alguns padres despojam as casas
de Deus de seus principais símbolos... -- Mons. Raul,
em nossa comunidade temos o movimento Serra: “leigos a serviço das vocações sacerdotais, religiosas e
missionárias”. Anualmente são realizados encontros
de formação, numa cidade ou outra do Brasil. Mas ir
aos encontros em Porto Alegre ou Amazonas, era
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muito difícil. Por isso, há 25 anos foi decidido que os
nossos encontros serão sempre em Aparecida, no 3º
domingo de novembro, e nós associamos as nossas
romarias para a mesma oportunidade. Neste ano estaremos na 56ª romaria e no 26º do Serra, em Aparecida.
A nossa romaria começa na 5ª feira à tarde e, na 6ª
feira, concelebramos às 7 hs, no mosteiro de Santo
Antônio Santana Galvão, o 1º santo nascido no Brasil, e dali à Aparecida... -- Aos 14 de setembro teremos uma romaria a Paranaguá, onde se encontra o

Santuário de Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do
Paraná. A Festa da Padroeira é sempre dia 15 de novembro. -- “Esto brevis et placebis”... já me esqueci,
mas acabo e envio uma ajuda para o nosso GS 58. -Que Nª. Sª. Aparecida proteja nossa Pátria e que o
sucessor de Bento XVI dê ao mundo o de que necessita: de mão firme... “Eu estarei contigo até o fim do
mundo”. Abraços. -- NB: Enviou-nos cheque de R$
500,00.

Padre José Jésus Gomes de Araújo
Mons. Raul Motta de Oliveira
Historiando: Pe. Jésus nasceu em Cornélio Alves,
Paróquia de Vermelho Velho, Diocese de Caratinga, a
1º de março de 1932. Fez 81 anos. Seus pais vieram
para Caratinga, onde ele foi criado. Fez Seminário
Menor e Maior, em Mariana. Recebeu o Presbiterato
aos 22 de dezembro de 1957, na Catedral de Caratinga,
das mãos de Dom José Eugênio Corrêa. -- Em 1958,
exerceu o ministério no Seminário Diocesano (Professor e Ecônomo); 1959: Vigário em Tarumirim e
Sobrália, onde residia. Criou ali Escola Radiofônica,
do MEB. E um sindicato de trabalhadores. Esteve
também um pouco em Iapu. Em 1964, quando era
pároco de Vermelho Velho, foi preso pelos militares,
por causa da Escola do MEB e do sindicato, sendo
acusado de comunista. Chamaram-no para atender
um doente. Estavam de Jipe. No caminho, lhe deram
voz de prisão e o levaram para o Quartel de Valadares,
onde ficou dois dias incomunicável. Ninguém dava
notícia dele. Dom Hermínio, bispo de Valadares, ficou sabendo, através de um soldado, e conseguiu
libertá-lo. Temos um documento do clero de Caratinga
dirigido ao Departamento de Vigilância Social, que
era o órgão repressivo da Ditadura, a favor do Pe.
Jésus (15/4/1964). Libertado, passou uns tempos em
Caratinga. Dom Corrêa achou que não era bom ele
ficar em Caratinga, por causa das perseguições dos
militares. Fez ISPAC no Rio de
Janeiro. Por sugestão de Dom
Corrêa, em 1968 foi para Belo
Horizonte. Dom João Resende
Costa o acolheu e lhe deu a paróquia de Santa Inês, mas continuando incardinado em Caratinga.
Ficou uns 15 anos lá. Dom Arnaldo, por causa de conversas,

pediu-lhe a Paróquia. Desde 1986, é professor na
Faculdade Milton Campos. -- Padre Jésus é um padre muito reto, dedicado, estudioso, alegre, apaixonado pela História. Muito idealista. É também muito
simples, sem maldade. O problema dele com Dom
Arnaldo proveio do fato de Pe. Jésus ter levado, talvez ingenuamente, uma moça, sua ex-paroquiana de
Iapu, para ser secretária dele lá na Paróquia Santa
Inês. A casa paroquial era na sacristia. O quarto dele
ficava num cômodo na torre. Não cabia nem o colchão estendido. Estive lá. Livro pra todo lado. Algumas pessoas começaram a comentar maliciosamente
sobre essa secretária. Em vista disto, pôs a moça em
uma república feminina dirigida por freiras. A moça,
enquanto estava ali, se engravidou. Pe. Jésus, para
não deixá-la ao desamparo, a colocou em um apartamento que possuía, que estava vazio. Foi o estopim.
A turma começou a falar que Pe. Jésus é que a
engravidara. Por causa disso, Dom Arnaldo lhe pediu
a Paróquia. Disse-me que tentou falar, várias vezes
com Dom Arnaldo, não sendo atendido. -- Dei presença na última Missa dele na Paróquia de Santa Inês.
Concelebrei e fiz a homilia. E anunciei que, no domingo seguinte, Pe. Jésus não estaria mais lá. Na verdade,
ele não deixou o ministério. Ficou sem função na Igreja. E, revoltado, não procurou mais. Foi morar, muitos anos, com um irmão dele. E foi
lecionar. Pe. Bruzzi lhe arranjou
umas aulas na Faculdade de Ponte
Nova. Depois, conseguiu na Milton Campos. Tem um apartamento no centro de BH, na Rua Bahia
1265, onde ele reside. Já o visitei
muitas vezes. -- No dia em que ele
celebrava 50 anos de padre, 22 de

Pe. Jésus, Dom Emanuel e Pe. Geziel
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dezembro de 2007, fui a BH e passei com ele umas
horas. Conversei com Dom Walmor sobre ele. Dom
Walmor lhe telefonou. E encarregou Dom Vitral para
manter contato com ele. Mas isso não foi para frente.
Volta para Caratinga. Ano passado, contoume que estava resolvido a voltar ao ministério. Não
havia nenhum problema que o impedisse. Participava normalmente da Santa Missa e dos Sacramentos,
como leigo. Desejaria morrer exercendo o ministério
sacerdotal. De vez em quando, vinha a Cornélio Alves,
onde tem familiares. -- Pe. Geziel, pároco de Vermelho Novo e Administrador Paroquial de Vermelho
Velho, está reconstruindo a igreja de São Vicente da
Estrela (terra do Pedrão). Essa igreja desmoronou,
quando Pe. Jésus era o vigário, ficando só a parede da
frente. É capela de Vermelho Velho. Ele nos contou
que, no dia do Natal, tinha celebrado ali, com a igreja
lotada. E, à noite, ela cai ruidosamente. Essa igreja
nunca foi reconstruída. Pe. Geziel, pároco novo, fez
um projeto de reconstruí-la. E pediu ao Pe. Jésus
que, nas férias, quando costuma vir por aqui, o ajudasse a fazer a campanha para sua reconstrução. Foi
a hora da graça. Pe. Jésus desejou voltar a exercer o
ministério. -- Convidei e ele veio aqui para o Seminário de Caratinga, onde passamos uns dias rezando a
Liturgia das Horas juntos. Ficou admirado com a be-

leza da tradução brasileira do Ofício. E celebramos
muitas “missas secas”, treinando-se de novo a celebrar a Missa. -- Dia 24 de janeiro, conversou com
Dom Emanuel, estando eu presente. Dom Emanuel
lhe deu o Uso de Ordem na Diocese. E lhe adiantou
que ele poderá residir com Pe. Geziel, em Vermelho
Novo, como Vigário Paroquial. Pe. Jésus lhe pediu
um prazo para acertar seus negócios e suas aulas em
BH, para vir definitivamente para Caratinga, até no
meio do ano.
Primeira Missa e Reintegração no Presbitério. Dia 25 de janeiro de 2013, festa da Conversão de
São Paulo, Pe. José Jésus celebrou a Missa no Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário e São José, aqui
em Caratinga, sendo eu concelebrante. À homilia,
historiei, rapidamente, sua vida e contei, concluindo:
“No domingo, dia 10 de fevereiro de 1980, na igreja
matriz de Santa Inês, em BH, eu concelebrei com Pe.
Jésus, quando ele estava se despedindo da Paróquia.
Foi a última missa que ele celebrou. Hoje, quase 33
anos depois, ele celebra novamente a Eucaristia. Graças a Deus.” -- E, na Quinta-Feira Santa, após a Missa da Unidade (do Crisma), com todos os padres
presentes, Dom Emanuel apresentou o Padre José
Jésus, como o mais novo membro do Presbitério de
Caratinga. Te Deum laudamus!

Publicações Recebidas
1. Lembranças de Mariana, Lendária Cidade. De Pe. Efraim Solano Rocha. 346 páginas. Editora Dom Viçoso. Como diz o título, são muitas lembranças do autor, seja da família, seja do seminário,
seja de figuras de Mariana. A outra parte se compõe
de discursos e sermões, proferidos pelo autor. - No
dia 22 de dezembro de 2012, houve o lançamento
dele, pela Academia Marianense de Letras, de que Pe.
Efraim faz parte. Já está preparando a 2ª edição,
ampliada com mais fotos. - Pedidos ao autor, à Rua
José Patrocínio, 201 - Cidade Nobre - CEP 35162383 Ipatinga, MG. Telefone (31) 3821-8735.
2. Perspectivas Críticas acerca da Questão
Religiosa em CAMÕES. De Adão Antunes de Castro. Editora O Lutador. 156 páginas. Trabalho terminal apresentado à Coordenação de Pós-Graduação
em Letras da Universidade Federal Fluminense, como
requisito parcial para obtenção do Título de Mestre
na área de concentração em Literatura Portuguesa. Na “orelha”, Leonel Ribeiro fala sobre o autor: “É
uma honra poder falar da importância do Prof. Adão
56

Antunes de Castro para a cidade de Arraial do Cabo,
para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e Portugal, sua terra natal. Nascido a 5 de abril de 1933, de
nacionalidade portuguesa, estudou, no Seminário de
Braga, em Portugal, os cursos de Humanidades e Filosofia. Completou os estudos eclesiásticos, com
Teologia, em Mariana, MG. Ordenou-se padre, em 6
de dezembro de 1959. Professor do Seminário de
Niterói (1960-61), assumiu a Paróquia de Arraial do
Cabo, a 11 de junho de 1961, como vigário, em que
trabalhou até 1973. Em 1962, no Arraial do Cabo,
fundou a Escola Paroquial Pio XII, hoje o Ginásio
Pio XII, do qual foi Diretor e Professor, durante 30
anos!”.
3. Religiões Construtoras de Justiça e de Paz.
Livro de 124 páginas, com o temário do Curso de
Verão, Ano XXV, organizado por José Oscar Beozzo
e Cecília Bernadete Franco. Presente do Mauro
Queiroz: “Por intermédio de Fernando, com quem
convivemos no Curso de Verão 2013. Grande abraço!” Com um clips, veio o cartão: “80 anos! MAURO.
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01/05/2012”. Ano passado, recebi por e-mail o convite: “Maurinho, 80 anos. Nascido em Visconde do
Rio Branco, nas Minas Gerais, uai! Convidamos
vocês, com muito carinho, para comemorarmos juntos esta data tão significativa na vida. É um encontro
informal, bem à vontade, para nos vermos e conversarmos bastante! Dia 1º de maio de 2012 (terça-feira,
feriado), às 17h30, no Buffet Helen Festas, Av.
Interlagos, nº 3860. Sua presença será o presente para
o aniversariante e para nós! Maurinho, Maria Regina, Araci, Eduardo, Leo, Jandira, Paulo, Vicente, Francisco e Thaís.”
4. São Vicente. Informativo da Província Brasileira da Congregação da Missão. Nº 292 (julho - set.
2012), 293 (out. - dez. 2012) e 294 (jan. - fev. 2013).
Interessante o aniversário natalício de Pe. José Moacir Alves Pereira, CM, que completou 100 anos, dia 2
de setembro de 2012. A celebração foi no Santuário
da Medalha Milagrosa, Rio de Janeiro, onde é reitor
Pe. Luís de Oliveira Campos CM, o nosso Pe. Luís
Gonzaga, de Mariana.
5. A Medalha. Informativo da Paróquia Nª. Sª.
das Graças, de Brasília (dirigida pelos lazaristas). Nº
30 e 31 (set. e dez. 2012). “É preciso pregar principalmente pelo exemplo” (S. Vicente de Paulo). Um
grama de exemplos vale mais do que uma tonelada de
conselhos.
6. JORNAL RUMOS. Do Movimento das Famílias dos Padres Casados do Brasil. Nº 227-229 (out.
2012 a março 2013) e Nº 230 (abril-maio 2013). Sempre muita matéria interessante, muitas vezes, com
outros enfoques. Vale a pena lê-lo. O último número
trouxe variada matéria sobre o Papa Francisco, inclusive uma “Carta ao Papa Francisco da Federação Latino-Americana de Padres Casados”.
7. Santa Casa de Misericórdia, de Juiz de Fora.
Revista ilustrada da gestão 2010-2012. 60 páginas,
tamanho grande. “Missa é transmitida ao vivo, via
Rádio Solar AM e TV Capela. Desde janeiro de 2011,
as missas são celebradas aos domingos, 7 h, na Capela Senhor dos Passos, pelo Pe. José Leles da Silva,
capelão e diretor-secretário do hospital.

8. Voz da Catedral. Informativo da Catedral
Metropolitana de Juiz de Fora. Ano 6º, nº. 58, fevereiro 2013. Destaque para a CF 2013, Fraternidade e
Juventude.
9. Novo Tempo. Informativo da Paróquia de São
Sebastião, Cruzília, nº. 67, Janeiro/Fevereiro 2013.
10. Fatos e Fé. Órgão de Informação da Paróquia
São José Operário, de Itajubá, Janeiro de 2013 (191ª
edição).
11. O Santo Rosário. CD publicado pela “Comunidade Resgate”, contendo todo o Rosário rezado,
com uma inspirada introdução de Dom Gil Antônio
Moreira. Endereço: Rua Costa Carvalho, 76 - Costa
Carvalho - Juiz de Fora, MG. CEP 36070-070. Telefones: (32)3235-6300 e 3235-0429.
12. Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora,
Catedral de Goiânia, 75 anos. Álbum de 36 páginas, contando, com fotos, a história da Catedral de
Goiânia. As “Notas Históricas” do início de Goiânia
são de autoria de Mons. Nélson R. Fleury, que nos
enviou o álbum. Entre os párocos está Cônego
Aldorando Mendes (1971-1984), que foi colega nosso no Seminário Menor de Mariana.
13. Diaconato Permanente - Identidade e
Ministério. Carta Pastoral de Dom Washington Cruz,
OP, sobre o Diaconato Permanente na Arquidiocese
de Goiânia. 32 páginas. É a Carta Pastoral nº. 13.
Estende-se explanando o que é o Diaconato, fala sobre a Escola Diaconal Santo Estêvão, de Goiânia, criada a 26/12/2006. Quem pode ser diácono permanente. A formação. A família. Respostas a algumas indagações. Ótimo subsídio.
14. O Feijão do Divino. Por José Geraldo Reis
e Silva. Editora Livre Expressão. 30 páginas. Narra a
história do feijão branco, com um desenho de uma
pomba, em vermelho. Teria começado em 1801, por
ocasião da festa do Divino, em Lamim, MG. Pesquisas científicas não explicam. Não há exemplo semelhante em nenhum lugar do mundo. - Endereço do
José Geraldo: Rua Professor Leôncio Chagas, 07 Centro. CEP 36455-000. Lamim, MG.

As Sete Maravilhas do Caraça
Pe. Luiz Duque de Lima - Juiz de Fora
1. O Sr. Pe. Pedro Sarneel, C.M., inspirado teólogo, sábio poeta místico, cantou as glórias refulgentes
do Santuário do Caraça. A Senhora Mãe dos Homens
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é a Padroeira celestial do Caraça. A Ela é dedicada não
só a Igreja, mas toda a serra. É milagrosa. É linda e
preciosa a Imagem que o Irmão Lourenço, o Eremita
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das montanhas, mandou vir de Portugal, e o Pe.
Manoel dos Reis, vigário de Catas-Altas, benzeu solene e piedosamente no dia 17 de maio de 1784. Brasil grande, cristão católico, lusitano, ainda colonial.
Terra de Vera Cruz!... Pio peregrino, junta as mãos
numa prece, olha para a Mãe de todos os homens!
Ela quer ver todos lá no Paraíso. Mãe verdadeira de
Deus e, na ordem da graça, Mãe da humanidade. Durante sua pomposa Festa no Caraça, o povo não se
cansava em repetir, ao longo de dois séculos: “Senhora Mãe do Homens, rogai por nós!” (Dignare me
laudare Te Virgo Sacrata).
2. As maravilhas do Caraça: A monumental e artística Igreja gótica, estilo ogival francês. Imensas
colunas fasciculadas, de granito, esculpidas com perfeição. Impressionante! A torre altíssima, como uma
flecha apontando para o infinito dos Céus, nosso
destino eterno. É uma obra-prima da arquitetura sacra em Minas Gerais. Lá no tabernáculo daquele templo, num trono de mármore, adoramos o SANTÍSSIMO SACRAMENTO: JESUS, O SENHOR
DA HISTÓRIA. (Panis Angelicus fit Panis hominum.
Ó res mirábilis: Adoramus Te Christe et benedícimus
Tibi). E mais. A Biblioteca restaurada, informatizada
(20.000 volumes). A Gruta de Lourdes. A Cascata
Grande. O Pico do Sol (2072 metros de altitude), o
último a receber os raios do sol poente dourado, ao
fim daquela tarde que não volta mais. A montanha
que tem uma caraça de um gigante deitado. O Museu
do Irmão Lourenço de Nossa Senhora, que faleceu em
odor de santidade em 1819 - (Qui post multas
orationes obdormívit in Dómino). Recordamos, ago-

ra, a leitura do Martirológio Romano (dos Santos),
que ouvíamos após o jantar, do púlpito do refeitório
do Seminário Maior de Mariana - tempos dourados,
inolvidáveis - e o leitor então, encerrava: (Tu autem
Dómine miserere nobis!). Todos de pé para o recreio
da noite. Eram 120 seminaristas filósofos e teólogos,
revestidos com batina preta; de diversas dioceses.
3. A IGREJA É UM MISTÉRIO, porque contém e revela verdades divinas, sobrenaturais. ANO
DA FÉ. É urgente viver e praticar a Fé para não perdêla, o que seria gravíssimo. Princípio teológico dogmático: “A Igreja é uma realidade viva que se transforma conforme os tempos, mas não muda a sua natureza” (Bento XVI e Papa Francisco). “Ecclésia
semper reformanda”. Esta sentença lapidar, como
diria Dom Daniel, bem entendida, significa: “Aggiornamento”, atualização, restauração espiritual e social. O Clero e os fiéis cristãos devem crescer em santidade cada dia. Este é o primeiro e melhor projeto de
vida para todos em direção à Parusia, em grego: o
retorno do Senhor em glória!...
4. Foi maravilhosa a beatificação da grande mística Francisca de Paula de Jesus (Sinhá Chica ou Nhá
Chica). Uma multidão nunca vista, incluindo o Governador e outras autoridades, superlotou a histórica
cidade de Baependi. Ela orava e conversava com Nossa Senhora da Conceição. E dizia: “Isto acontece porque eu rezo com fé”. Ela é a Santa de Minas Gerais.
Beata Nhá Chica de Jesus, de Baependi, rogai a Deus
pelo Brasil!
NB. No próximo número, a reportagem completa de Pe. Luís Duque.

Agradecimento à Biblioteca Pública
Municipal de Ouro Preto
Pe. Lauro Sérgio Versiani Barbosa (27/04/2012)
Sinto-me honrado com a homenagem promovida
pela Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto e
pela Associação dos Amigos da Biblioteca Pública
Municipal ao incluir o meu nome na Galeria de Escritores da Biblioteca. Na verdade, não sou um escritor
no sentido estrito da palavra. Na numerosa família
Versiani existem escritores consagrados como os irmãos Cyro dos Anjos e Waldemar Versiani dos Anjos
(meus tios avós maternos) e muitos outros talentosos
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em diversos campos do saber. De minha parte, tenho
grande simpatia e afinidade por bibliotecas desde a
minha criação familiar, filho que sou de professora,
aqui presente com os seus 91 anos de idade. Bibliotecas são espaços privilegiados de aquisição de conhecimentos, ampliação de horizontes, diálogo cultural,
cultivo do respeito pelo patrimônio cultural da humanidade, incentivo à criatividade. Assim, vejo com
bons olhos e esperança o trabalho desenvolvido pela
junho 2013

Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto no sentido da democratização e promoção cultural. A Galeria de Escritores que aqui se apresenta é diversificada
e expressa a riqueza da sociedade ouro-pretana sob
vários ângulos, convidando as novas gerações à inventividade.
Mas por que aceitar esta homenagem? Vi na homenagem, ao lado dos dois conterrâneos, amigos e
realmente merecedores de constar nesta Galeria, o
reconhecimento, ainda que indireto, do papel único e
fundamental da Igreja Católica na formação do Brasil
e da cidade de Ouro Preto em particular. Como entender a história do Brasil sem a Igreja Católica? Como
estudar a história do Brasil sem considerar o trabalho
da Companhia de Jesus a quem pertencem os outros
dois homenageados de hoje? O que seria Ouro Preto
sem a Igreja Católica, até do ponto de vista plástico,
com essa confluência de arte e fé que forjou o panorama da cidade com os seus templos e capelas? Homenagear os dois grandes jesuítas ouro-pretanos, o filósofo Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz e o seu irmão
mais novo Dom José Carlos de Lima Vaz, que foi
Bispo de Petrópolis, é uma questão de justiça e que
honra a Galeria de Escritores de nossa Biblioteca
Pública. Homenagear-me na condição de atual Reitor
do Seminário Arquidiocesano de Mariana significa
também nos reportarmos à instituição de ensino superior mais antiga do Estado de Minas Gerais, com
mais de 261 anos de existência, formando padres e
cidadãos para o Brasil. O nosso Seminário São José
edita hoje dois periódicos: as revistas Gens Seminarii
e Reflexões, esta última em parceria com a Faculdade
Arquidiocesana Dom Luciano Mendes de Almeida.
Há ainda outro motivo para aceitar a homenagem: o trabalho desenvolvido em equipe junto ao então Instituto de Artes e Cultura (IAC), hoje Instituto
de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal
de Ouro Preto (IFAC/UFOP). Tive a alegria de trabalhar sob a direção da Prof.ª Maria Zélia Damásio
Trindade (que compõe muito justamente a Galeria de
Escritores da Biblioteca) e com outros colegas de valor na configuração do Instituto de Artes e Cultura da
UFOP, especialmente os professores Arnaldo Fortes
Drummond e Maria Francelina Silami Ibrahim
Drummond. A Prof.ª Maria Zélia Trindade, em sua
breve existência entre nós, dedicou-se com determinação, dinamismo e esperança à educação e à valorização cultural de Ouro Preto. O Instituto de Artes e
Cultura da UFOP foi criado como unidade da Universidade encarregada do trato sistemático da quesGens Seminarii No 13

tão cultural e artística, como compromisso de toda a
comunidade e da UFOP, em particular, com o
patrimônio artístico e sócio-cultural de Ouro Preto.
Estruturou-se inicialmente em quatro núcleos integrados entre si: Núcleo de Cultura e Arte Barroca;
Núcleo de Mentalidade e Memória; Núcleo de Música; Núcleo de Ação Cultural. Trabalhávamos verdadeiramente em equipe e integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Contamos com a colaboração
preciosa de professores visitantes, consultores, assessores, entre os quais Moacyr Laterza, Sônia Viegas,
Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, Francisco
Iglésias, Ivo Porto de Menezes, Régis Duprat e Pe.
Henrique Cláudio de Lima Vaz, hoje homenageado.
Foi um tempo de grandes utopias na melhor acepção
do termo. Coube ao Pe. Vaz a elaboração do projeto
do Curso de Filosofia, com ênfase em Cultura, a ser
implantado na UFOP e que resultou na mudança do
nome do Instituto para IFAC. Embora a pesquisa
estivesse presente nos demais núcleos, foi no Núcleo
de Mentalidade e Memória que ela se fez mais evidente e natural. Pesquisa sobre as Irmandades Religiosas; Levantamento de Bens Móveis das Igrejas e
Capelas da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição
de Antônio Dias; Projeto Bandas (sobre as bandas de
música da região de Ouro Preto e Mariana); Projeto
sobre a Imprensa em Ouro Preto no Século XIX;
Projeto Memória de Ouro Preto. Este último fez parte do programa de pesquisa discente, visando envolver alunos da UFOP no resgate da memória oral e
iconográfica da cidade. Este projeto resultou na publicação Memórias de Ouro Preto (UFOP, 1994) e
recolheu depoimentos de pessoas da comunidade relativos à sobrevivência, perspectivas, valores morais,
espirituais, opiniões gerais e costumes na primeira
metade do século XX, quando Ouro Preto deixou de
ser a capital do Estado de Minas Gerais. Humberto
Dornelas, então estudante e hoje engenheiro, foi o
meu grande companheiro neste trabalho. Foram selecionados 14 depoimentos orais, ilustrados com fotos, jornais e outros registros visuais, que fazem parte do registro documental do ethos da comunidade
ouro-pretana. Como escreve Aristóteles no De Interpretatione: “As letras escritas são uma amostragem
dos sons da voz. Os sons da voz são uma amostragem
das afeições da voz. As letras escritas e os sons não
são iguais para todos os homens. Mas o que os sons
e as letras mostram são as feições da alma e das coisas. E tanto estas como aquelas são iguais para todos”. São 14 preciosos depoimentos de antigos mo59

radores de Ouro Preto que partilharam conosco as
suas lembranças, patrimônio de toda a coletividade,
permanecendo ainda hoje como nossos interlocutores,
quando a maioria já se foi. Assim, penso que a homenagem se estende a eles e a toda a equipe do IAC
envolvida em sério trabalho de pesquisa.
Uma palavra ainda sobre os outros dois homenageados desta noite. Conheci o Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz quando estudava na UFMG, tornei-me leitor assíduo de seus textos e tive até a coragem de partilhar com ele textos meus. Foi em Ouro
Preto, em conversa havida entre o seu avô Dr. Cláudio de Lima e o Monsenhor João Castilho Barbosa,
que ouviu da boca do Monsenhor, pela primeira vez,
o nome de Santo Tomás de Aquino, conforme me
contou o próprio Pe. Vaz. Monsenhor Castilho batizou o Pe. Henrique Vaz e Dom José Carlos de Lima
Vaz e, mais tarde, “profetizou” que o menino Henrique
seria “frade”. Não foi, mas tornou-se jesuíta. O Pe.
Vaz foi um homem simples, bondoso, paciente, de
erudição enciclopédica, de capacidade especulativa e
exposição sistemática extraordinárias. Felizmente
deixou-nos considerável obra escrita cuja riqueza foi,
é e merece exploração continuada, como conhecimento e inspiração. Doutor em Filosofia na Pontifícia
Universidade Gregoriana em Roma com tese sobre
Platão e com amplo domínio sobre toda a Historia da
Filosofia, teve como interlocutores privilegiados em
seu original labor filosófico os clássicos: Platão,
Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Hegel. Em 1988,
quando lançou o seu livro Escritos de Filosofia II:
Ética e Cultura, dedicou-o à sua querida Ouro Preto:
“Dedico estas páginas, com emoção e carinho, à minha terra natal, Ouro Preto. Na austera Ouro Preto
dos anos 30, ainda toda impregnada do velho
humanismo mineiro, apenas adolescente abri pela
primeira vez, na biblioteca do meu avô materno, uma
obra de Platão e era justamente a República na antiga
tradução francesa de Dassier-Grou. Entrego, pois, à
minha terra algum fruto da semente de um destino de
vida que germinou um dia em seu seio generoso”.
Com este argumento venci a sua humildade e fizemos
o lançamento do livro em Ouro Preto na Casa da
Baronesa, na Praça Tiradentes, antiga propriedade de
seu avô Dr. Cláudio de Lima e hoje sede do escritório
do IPHAN. Em 1996 o Pe. Vaz proferiu conferência
“Sobre a Atualidade de Santo Tomás de Aquino em
Filosofia” no Instituto de Filosofia do Seminário São
José da Arquidiocese de Mariana, fazendo a distinção entre pensamento tomásico e pensamento to60

mista. O tomismo é uma corrente interpretativa legítima e rica do pensamento tomásico. Mas o pensamento tomásico não se circunscreve a essa corrente e
deve ser ressaltada a originalidade do pensamento de
Santo Tomás em seu tempo e em sua capacidade de
confronto e diálogo com os problemas levantados
pela filosofia contemporânea. Foi o que o Pe. Vaz
procurou fazer, então, com brilho, humor e profundidade, destacando a contribuição tomásica nos campos da teoria do conhecimento, da metafísica e da
ética. Sua palavra final expressou o desejo de que o
pensamento e o exemplo de Santo Tomás como “mestre da autêntica práxis cristã” viessem a se constituir
no centro e no coração da formação intelectual dos
futuros sacerdotes. O Pe. Henrique de Lima Vaz pertence ao primeiro plano dos filósofos brasileiros de
todos os tempos.
Dom José Carlos de Lima Vaz, nas pegadas de
seu irmão, ingressou na Companhia de Jesus em 1944.
Formou-se em Química na USP, foi Diretor da Escola
Técnica de Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí-MG,
Reitor da Universidade Católica de Goiânia-GO, ViceReitor da PUC-RJ, Bispo-Auxiliar do Rio de Janeiro
e depois Bispo de Petrópolis-RJ. Tornando-se bispo
emérito de Petrópolis, teve várias oportunidades de
ajudar o Cônego Simões na Paróquia do Pilar, especialmente nos períodos da Semana Santa. Pouco antes
de seu falecimento orientou o retiro espiritual dos
seminaristas do Instituto de Teologia do Seminário
São José de Mariana, a convite meu. Escreveu livros
e artigos em revistas e jornais. Permitam-me transcrever um parágrafo de seu livro Crônicas da Igreja e
da Cidade: “Foi a Ouro Preto da minha infância que
descobriu aos meus olhos deslumbrados, recém-abertos para a vida, através da força de suas montanhas,
através do mistério de sua neblina e de seus recantos,
assumidos pelo esplendor barroco e a piedade intensa de suas Igrejas e seus cultos, este encontro maravilhoso da fé com o universo e o homem. A fé que se
encarna na criação, transfigurando-a pela mão do homem e sacralizando-a. A grande tentação moderna de
separar o crente de seu trabalho, de separar o céu da
terra, tornada mercenária, dominada, limitada a produzir o que é útil não podia existir ali. A beleza serena
da pedra que as mãos do Aleijadinho tornaram capitéis,
anjos, volutas e santos que fascinaram o meu olhar
infantil, o odor do incenso e os cantos na Igreja do
Pilar que se confundiam em mim com o perfume das
boninas e jasmins ou o rumor do vento nas árvores do
fundo de minha casa, a presença majestosa, cheia de
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unção e bondade de Monsenhor Castilho, o saudoso
Padre João, que eu olhava encantado na Igreja, tudo
isto foram vacinas que a bondade materna da Igreja
soube me inocular na infância contra a sedução moderna de secularizar a manifestação da fé, de vulgarizar, profanando, um culto cuja beleza e arte devem
revelar ao mundo de hoje o esplendor permanente da
vida do Senhor Ressuscitado” (pp. 138-139).
Em pleno período pascal recebemos esta home-

nagem da Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto. Não se pode desprezar a contribuição fundamental do cristianismo para o verdadeiro desenvolvimento da humanidade. A religião cristã tem direito de
cidadania e não pode ser relegada a uma espécie de
intimismo religioso. A fé cristã implica compromisso
social, é amiga da razão e o reto uso da razão conduz
à verdade. É possível e necessário construir a civilização do amor na verdade. Muito obrigado!

Hodie Dies Illuxit Jubileus
Oração gratulatória proferida pelo Cônego José Geraldo Vidigal de
Carvalho, dia 23 de dezembro de 2012, no Santuário Santa Rita de
Cássia em Viçosa, ao ensejo do Jubileu de Ouro Sacerdotal do
Pe. José Eudes de Carvalho Araújo
GRATIAS AGIMUS TIBI, DOMINE! Nós vos
rendemos graças, ó Senhor!
EXÓRDIO: O jubileu sacerdotal é apenas uma
etapa de luz numa caminhada juncada de vitórias. -- A
ordenação de um padre é sempre um triunfo para a
Religião de Jesus Cristo, porque a perpetuidade da
Igreja está identificada com este fato grandioso. -- É
só no interesse do Evangelho que o Espírito Santo
através dos bispos ordena mestres defensores do rebanho do divino Redentor, propagadores da Boa Nova
trazida pelo Filho de Deus a esta terra. -- A grandeza
do sacerdócio nunca é demais proclamada. -- A apologia do importantíssimo ministério presbiteral cumpre seja sempre apregoada . -- Entretanto, o que é um
padre com relação à humanidade em geral se pode
resumir nesta proposição sublime, sempre repetida
com emoção: Sacerdos alter Christus. -- O Papa Bento
XVI, recentemente, explicou com rara clarividência o
significado desta assertiva: “O presbítero é servo de
Cristo, no sentido que a sua existência, ontologicamente configurada com Cristo, adquire uma índole essencialmente relacional: ele vive em Cristo, por Cristo e
com Cristo na missão de salvar almas. É então, precisamente porque pertence a Cristo, que o presbítero
se encontra radicalmente ao serviço dos homens: é
ministro da sua salvação, nesta progressiva assunção
da vontade de Cristo, na oração, no “estar coração a
coração” com Ele” (Bento XVI, 29/6/2009). -- De
fato, o padre é por excelência o pregador do Verbo
Encarnado, através do exercício de cargos ou funções
ad gloriam Dei et bonum animarum para glória de
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Deus e bem das almas. -- Hoje aqui nos reunimos
junto ao Altar num hino de Ação de Graças, momento
sublime da Eucaristia para celebrar cinquenta anos
vividos em função deste maravilhoso ideal. -- No glorioso Santuário Santa Rita de Cássia, que tem sido
palco de tantos eventos significativos, há 50 anos,
era ordenado mais um sacerdote viçosense pelas mãos
do Arcebispo Dom Oscar de Oliveira.
O JUBILEU ÁUREO SACERDOTAL. O perfil, a têmpera, a estatura e o caráter deste sacerdote,
Pe. José Eudes de Carvalho Araújo, neste seu jubileu
áureo sacerdotal, sob qualquer ângulo de sua gloriosa
existência, necessariamente, hão de centrar sempre
no modo como tem vivido o seu sacerdócio. Aliás, ele
sempre afirma por toda parte, com rara convicção,
que sua vocação foi ser padre e que muito se rejubila
com este chamado de Deus. -- Aí a fonte inspiradora,
a força motriz, criadora e propulsora de seus notáveis empreendimentos, impregnados de sentimentos
de amor à Igreja e a suas ovelhas. -- Daí, outrossim,
uma fé profunda que ele irradia por toda parte.
NOTABILÍSSIMO PÁROCO. Embora ostente
uma atividade polimorfa, entre tantos títulos e feitos,
o timbre de sua carreira é ter sido sempre um notabilíssimo Pároco, estando marcado seu apostolado
com suas atividades em Barbacena, na Paróquia de
Santo Antônio. Deste santo hauriu sempre não só
uma grande proteção, como também os exemplos
magníficos, encarnando no seu ministério todas as
virtudes, toda sabedoria do famoso taumaturgo de
Pádua. -- Quando, há 42 anos, foi criada a nova Paró61

quia barbacenense, desmembrada da Paróquia de São
Sebastião, após trabalhar sete anos com o Pe. Hilário
da Motta Barros, na Paróquia de São José Operário,
o Pe. José Eudes aceitou o desafio de organizar a
novel circunscrição eclesiástica. Nos sete anos anteriores ele participou ativamente do primeiro jubileu
de São José, da elevação da Basílica a Santuário. -Quatro décadas atrás, o jovem Pe. José Eudes foi
então parar num bairro distante do centro e, no primeiro ofício do Livro do Tombo, está registrado o
pedido à Prefeitura de abertura de uma avenida para o
Alto do Santo Antônio. Graças a seu empenho, as
máquinas foram cedidas pela Aeronáutica e, assim, o
antigo Alto do Cangalheiro foi inteiramente integrado
à cidade. Habilidoso no trato com os políticos e os
fiéis, o Pe. José Eudes teve sempre o apoio de todos
os prefeitos e da comunidade. -- Certo de que as
ações valem mais do que as palavras, ele se tornou
um pioneiro, revelando-se supervisor, urbanista e,
sobretudo, formando uma comunidade católica bem
dentro do ideal cristão: “Um por todos, todos por
um”, como aconteceu no início da História da Igreja,
quando, segundo o Livro dos Atos dos Apóstolos, a
multidão dos que acreditavam possuía um só coração
e uma só alma, “cor unum et anima una” (At 4, 32).
O profícuo trabalho de evangelização, numa sábia abertura aos métodos mais atualizados e eficientes de apostolado, foi transformando a Paróquia de
Santo Antônio numa das jóias da Arquidiocese de
Mariana. Território imenso, compreendendo inicialmente não apenas a sede, mas também Caminho
Novo, Santa Efigênia, Novo Horizonte, Água Santa,
Guarani, Greenville e Cabeça Branca. Todos estes
lugares objeto do desvelo de um Cura d`Ars dos tempos hodiernos e de um novo Santo Antônio, pois ele,
desde o começo, parecia ter também o dom da
ubiquidade, fazendo-se onipresente em toda a vasta
região a ele confiada. Uma onipresença manancial de
luzes, consolo para os aflitos, de orientação para as
famílias, de estímulo para a juventude. -- Com rara
perspicácia, o Pe. José Eudes procurou sempre captar a identidade de cada setor e isto numa flexibilidade
de atuações sempre adaptadas às necessidades específicas das diversas comunidades e, posteriormente,
foram surgindo as Capelas, fruto de sua capacidade
administrativa. -- No calendário de festas da Paróquia de Santo Antônio, além das solenidades tradicionais, passou a promover o encontro anual dos motociclistas, os quais primam pelo respeito e amor à
vida, refletido isto no baixo índice de acidentes entre
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os orientados pelo zeloso sacerdote, como comprovam as estatísticas. -- Acrescente-se o Festival de
Música Católica por ocasião da festa de Santo Antônio, com grande repercussão em toda as cidades vizinhas, inclusive em Juiz de Fora. -- Criou a Paróquia
São Pedro, que foi sendo preparada através de uma
profícua e esclarecida pastoral, dividindo assim a
vasta área sob sua jurisdição. -- Como radialista,
apreciadíssimo seu Programa Social Educativo pela
Rádio Correio da Serra de Barbacena. -- Tornou-se
por tudo isto um dos grandes Apóstolos da região da
Mantiqueira, tendo recebido o título de Cidadão Honorário de Barbacena. -- Este seu jubileu sacerdotal já
foi solenemente festejado naquela cidade, inclusive
de modo particular no Santuário de São José Operário e, evidentemente, sobretudo na Paróquia de Santo
Antônio. -- É que o lema do Pe. José Eudes tem sido
as palavras de Cristo: “Não vim para ser servido,
mas para servir” (Mc 10, 45).
CULTURA A SERVIÇO DO EVANGELHO.
Apesar de tudo isto, com segura imponência moral e
intelectual, o Pe. José Eudes abriu caminho para o
magistério, como outra forte opção espiritual de ser
útil também através do ensino e levado pelo empenho de formar aqueles que se tornam líderes na sociedade, exercendo, no bom sentido do termo, a pastoral das elites por vezes tão descurada. Tornou-se um
exímio professor de Organização Social e Política
Brasileira, Língua Pátria, Cultura Religiosa, Filosofia, Pedagogia e Moral e Cívica. -- Para colocar ainda
mais seus dons intelectuais a serviço do próximo, se
entregou ao aprimoramento sistematizado da cultura
do cientista do Direito, sendo Bacharel em Ciências
Jurídicas. O Direito se tornou para ele também uma
religiosidade da ação caritativa, um instrumento capaz de traduzir socialmente em bens de vida e de
liberdade as aspirações mais altas do ser humano. -Além disto, fez Cursos de Especialização em Psicologia, Psiquiatria, Liderança Social e Curso de Capelães, no Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica no Rio de Janeiro. -- Servido por uma inteligência vigorosa e arguta, por um imenso zelo apostólico, Pe. José Eudes se dedicou também à atividade
de Capelão da Aeronáutica em Barbacena. Está Registrado no Diário Oficial da União (DOU) do dia
primeiro de setembro de 1986, por sinal data de seu
aniversário: “No 751 - Promover, no Quadro de Oficiais Capelães do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, ao posto de Capitão, por antiguidade, o
Primeiro-Tenente JOSÉ EUDES DE CARVALHO
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ARAUJO”. Posteriormente, nosso homenageado foi
elevado ao posto de Major no qual se aposentou
como Tenente-Coronel. -- A Escola Preparatória de
Cadetes do Ar (EPCAR) aos quais tanto tem se dedicado o Pe. José Eudes, é uma tradicional instituição
de ensino da Força Aérea Brasileira sediada em
Barbacena. Tem como missão preparar jovens para
ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores
da Academia da Força Aérea Brasileira de tanta importância para a História do Brasil. -- Adite-se que o
Pe. José Eudes é Membro fundador da Academia
Mantiqueira de Estudos Filosóficos; Membro da
Academia Barbacenense de Letras. -- Foi o Primeiro
Coordenador de Pastoral da Região Sul da Arquidiocese de Mariana e exerceu também, com enorme eficiência, os cargos de Representante do Presbitério de
Mariana, de Coordenador Arquidiocesano de Pastoral; de Vigário Forâneo de Barbacena. -- Como Assistente Eclesiástico da Ação Católica foi responsável
pelo Encontro Nacional da JUC em 1966. -- Nesta
ocasião, mais destemido do que São Sebastião perante o Imperador Diocleciano, destemidamente impediu que tropas Militares invadissem e prendessem os
mais de 300 universitários ali presentes, reunidos no
Colégio da Borda do Campo, em Antônio Carlos.
ATIVIDADES INTERNACIONAIS. Nestes
cinquenta anos de padre um momento marcante na
vida do Pe. José Eudes foi também a audiência especial que teve com o diplomata Miguel d`Escoto
Brockmann, na sede de ONU, em Nova York. Esta
entrevista revela bem a mentalidade aberta do homenageado de hoje. -- Estava este diplomata nicaraguense, como Presidente da Assembleia Geral das
Nações Unidas. A conversa com ele durou mais de
duas horas, inclusive tendo sido modificado o horário
de uma das reuniões do Presidente, que priorizou o
colóquio com este sacerdote marianense. -- Abordaram as grandes prioridades do Dr. Miguel d`Escoto
Brockmann, como a fome, a pobreza, mudança climática, terrorismo, direitos humanos, desarmamento
nuclear, diversidade cultural, os direitos das mulheres e crianças e a proteção da biodiversidade. -- Foilhe também permitido ir à Sala de Reuniões do Conselho de Segurança e uma visita ao Parlatório da
ONU. -- Percorreu inúmeras regiões dos Estados
Unidos, inclusive com uma visita à Universidade
Havard. -- Aliás seja dito que, como filho dedicado,
acompanhou seus pais dr. Octávio Silva Araújo e Maria
de Carvalho Jannotti Araújo numa viagem à Terra
Santa e a vários países da Europa, sendo para eles
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muito significativa a ida a Lisieux, pela profunda devoção que sempre ostentaram a Santa Teresinha do
Menino Jesus.
LIGAÇÕES COM GRANDES AUTORIDADES. Não menos importantes foram as tertúlias que
o Pe. José Eudes teve com D. Clemente Isnard,
beneditino, Bispo da Diocese de Nova Friburgo, o
qual, depois de 30 anos de episcopado, como bispo
emérito, foi morar no Mosteiro do Rio de Janeiro. Aí
viveu de 1992 até seu falecimento, em agosto do ano
passado. Inúmeras as visitas que recebeu do Pe. José
Eudes, o qual era intimado por ele a ir vê-lo sempre
que fosse descansar no seu apartamento em Copacabana. -- Discutiam sobre os problemas da Igreja no
Brasil e no mundo. E o Pe. José Eudes recebeu do
notável antístite ideias fulgurantes para seu apostolado
em Barbacena. -- Adite-se que o nosso homenageado
de hoje tem sido conselheiro de Núncios e Arcebispos notáveis, tendo inclusive hospedado o Núncio
Apóstólico D. Carlo Furno na Residência Paroquial
de Santo Antônio. -- Recebeu do Arcebispo Dom
Oscar de Oliveira várias incumbências jurídicas que
executou com rara competência, colocando em prática o princípio de que o legislador deve se ater ao
essencial sem se perder em digressões inúteis que
afetam o cumprimento das determinações em pauta.
PERORAÇÃO. Por tudo isto se regozija hoje a
Cidade de Viçosa e, em particular, as famílias Silva,
Araújo, Lopes e Carvalho que têm dado tantos padres à Igreja, como os já falecidos Pe. José Silvério
Carvalho Araújo; Pe. Pedro Lopes da Silva; Cônego
Francisco Lopes da Silva Reis, mais conhecido como
Pe. Chiquinho, cujo túmulo aqui em Viçosa tem sido
tão visitado e diante do qual se têm obtido inúmeras
graças por sua intercessão junto de Deus. -- Um jubileu como este vem então mostrar como é maravilhoso
ser padre. É toda uma vida que culmina e encontra
sua misteriosa e universal fecundidade, devido a um
grande amor que tudo entrega a Deus, doando-se a si
mesmo pelas almas. O júbilo fundamental que se acha
na vida de um padre é estar continuamente com Cristo, cuja predileção faz as delícias do sacerdote. Como
bem se expressou São Paulo, o padre é o embaixador
do divino Redentor (2 Cor 5, 20). É o mediador entre
Deus e os homens, fazendo chegar ao trono da divindade as preces dos fiéis e lhes trazendo a resposta do
Criador. -- Semeador da palavra de Deus, o padre
prega, orienta, abençoa e conduz os que se transviam
de volta à amizade do Ser Supremo. É o guardião da
ortodoxia. É o pastor encarregado de proteger e de
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salvar o rebanho de Cristo. -- Como médico das almas, sana as chagas feitas pelo pecado e lhes restitui
a vida da graça santificante. -- O padre, homem como
os outros, nada tem de que possa se envaidecer, uma
vez que o poder que possui lhe vem de Deus e não
lhe foi dado para satisfazer a sua presunção, mas
para a felicidade de todos, transmitindo-lhes as bênçãos celestiais. -- Vive então o que falou São Paulo:
“Eu plantei, Apollo regou, mas só Deus dá o crescimento. Portanto aquele que planta nada vale, nem
aquele que rega, mas Deus que faz germinar e crescer”
(1 Cor 3, 7). -- O padre está, assim, convencido de
que é um simples intermediário e que apenas Deus
confere a graça e a salvação. Que destino formidável,
porém, ser o instrumento da glória de Deus! Função
que reveste de uma dignidade especial a quem é tirado
do meio dos homens para o serviço do Altar e para
ser um ícone de Deus junto dos fiéis. -- O padre,
portador da revelação de Deus, é sinal vivo de uma
teofania contínua que é atualizada em cada Missa
celebrada em união com a Igreja peregrina neste mundo, padecente no Purgatório e gloriosa nos céus, na
vivência plena da comunhão dos santos. -- O sacerdote é o suporte de tudo isto, fazendo como que
descer junto do Altar o Reino dos céus o qual aí se
torna presente. Graças ao padre, Cristo se faz contemporâneo de todas as gerações. O padre é deste
modo o canal essencial para a transmissão dos frutos
salvíficos do Gólgota. Segundo São João Maria
Vianney, o Cura d Ars, “o Sacerdote é o amor do
Coração de Jesus” (Bento XVI, 19/6/2009). -- É que
o Padre desvenda, na alheta de Cristo, o desígnio do
amor do Pai. -- Este amor se caracteriza pela gratuidade
e pela universalidade. Com efeito, o sacerdote distribui as graças divinas e ama todas as almas por serem
destinadas ao céu. -- Pelos sacramentos, se torna a
testemunha da ternura e da misericórdia de Deus. Por
isto ele é por excelência um consagrado ao Ser Supremo. -- É que há algo extraordinário no sacerdócio, ou
seja, o Onipotente, Ens a Se, Ipsum esse subsistens,
Aquele no qual a essência se confunde com a existência, o Todo-Poderoso, se confia a pobres seres humanos para, através deles, agir na sociedade, abrindo as
portas da eternidade feliz. -- É esta atitude audaciosa
do Criador que faz a grandeza do padre, detentor de
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poderes sublimes. -- Quando então contemplamos
tudo isto vivido profundamente durante 50 anos, o
júbilo se apossa de cada um de nós e, ao rendermos
graças ao Senhor por uma existência tão digna de louvores, agradecemos também ao Pe. José Eudes de
Carvalho Araújo por tudo que tem feito pela causa do
Evangelho, colaborando generosamente na missão da
Igreja. -- Entretanto, como outrora o anjo ao profeta
Elias, tal a mensagem final desta Oração gratulatória:
“Grandis enim vobis restat via” resta-vos ainda um
longo caminho (3 Reis 19, 7). -- São milhares de almas que estão à espera do desdobramento de todas
estas portentosas atividades, sequiosas, também elas,
de receberem as benesses divinas durante multos
multosque annos. -- Tudo isto para glorificação da
Igreja, para honra de Barbacena e de Viçosa que se
ufanam de todas estas magníficas realizações. -- Então erguemos o hino gratulatório até o trono de Deus,
comemorando este jubileu que ultrapassa os lindes
terrenos e repercute na Jerusalém celeste. -- Gratias
agimus tibi, Domine Nós vos damos graças, Senhor,
porque destes à Igreja um padre como José Eudes de
Carvalho Araújo, glória do sacerdócio de Jesus Cristo! -- Sacerdote que ostenta profundas qualidades
humanas e as raras intuições da vida. Um puritano do
dever e um paladino da evangelização, um luzeiro
intenso da caridade e um exemplar famoso da virtude.
-- Sacerdote inteligente e ativo, brioso e íntegro, de
crenças extremadas, dotado de uma perseverança inquebrantável e de um zelo apostólico e abrasador. -50 anos de um apostolado intenso a mostrarem todas
as decorações do mérito, esmaltando-lhe a vida os
mais luminosos eflúvios do trabalho que são as mais
finas jóias da santidade. -- Meio século que abrilhanta
uma existência que se fez um farol para inúmeros
corações por ser este sacerdote abertamente altruísta, revestido dos nimbos do ideal preconizado por
Pio XII, ou seja, ele tem sido sempre sadiamente
moderno (Menti nostrae). -- Jubileu áureo que
pindariza um dos mais notáveis membros do clero
marianense, despertando as mais gratas esperanças
no porvir sempre glorioso da Igreja católica. -- Eis
porque nós vos damos graças, Senhor - Gratias
agimus tibi, Domine!
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Necrológio

Dr. Ivan Della Croce
Mons. Pedro Terra (BH)
O dr. Ivan della Croce faleceu no dia 25 de dezembro de 2012 pelas 04:30 da manhã, no hospital
Mater Dei em Belo Horizonte. Filho do Senhor Francisco (Alípio) della Croce e dona Lenira Tostes della
Croce, nasceu em São João del Rei, no dia cinco de
julho de 1927. Seus pais residiam no histórico Largo
do Rosário, em São João del Rei, local onde se situam
os também históricos Solar dos Neves e Solar dos
Lustosas. Seu amigo e companheiro de infância foi o
padre Francisco Rodrigues Lustosa. A família do senhor Alípio e dona Lenira era constituída de oito filhos, dos quais a mais velha das moças, Maria, ingressou na Congregação das Irmãs Mercedárias (ela
atualmente está gravemente enferma no convento das
irmãs, em São Paulo) e o Ivan, que ingressou no Seminário Menor de Mariana, em 1941. Prosseguindo nos
estudos eclesiásticos, ao terminar o terceiro ano de
Teologia em 1952, consultou o santo diretor espiritual, Padre Avelar, e ele o aconselhou a deixar o seminário. Quando comunicou sua decisão ao então bispo
Auxiliar de Mariana, Dom Daniel Baeta Neves, que
era amigo de sua família, sugeriu-lhe que refletisse
seriamente sobre sua decisão. Estava decidido e Ivan
della Croce desistiu de demandar o sacerdócio. Seus
colegas, dos quais cinco de São João del Rei, foram
ordenados no final daquele ano. -- Fixando-se em Belo
Horizonte, preparou-se para o exame vestibular a
fim de ingressar na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Matriculado, obteve o
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Bacharelado e, posteriormente, aprovação
no exame da OAB. Iniciou trabalhos na
advocacia geral em São João del Rei, onde,
paralelamente, passou a lecionar no Ginásio Santo Antônio dos padres Franciscanos. Aderiu a movimentos políticos nacionalistas, em consequência do que foi
convidado a transferir-se para Brasília,
como chefe de Gabinete do recém-criado
Ministério de Minas e Energia, obra do
nacionalista doutor Gabriel Passos, histórico defensor corajoso do correto uso
do minério de ferro extraído em nosso
Estado. -- De regresso a Belo Horizonte,
foi contratado pela empresa Vale do Rio
Doce para prestar serviços de Advocacia. Trabalhou
na empresa por mais de trinta anos até aposentar-se.
Casou-se com dona Marísia Siqueira Diniz della Croce,
com a qual teve a filha Ana Esther e os filhos Francisco Jonas e Ivan André. Antes de falecer, teve a alegria
de acariciar dois netos. -- Marca característica do Ivan
era sua iniciativa de comunicar-se com antigos colegas de seminário, leigos ou sacerdotes. Cumprimentava-os pelos aniversários, visitava-os muitas vezes
quando internados em hospitais. Tinha capacidade
de descobrir o paradeiro e o endereço de colegas,
dispersos pelo Brasil a fora e, obtidas informações,
divulgava-as aos amigos. Empreendia viagens para
encontrá-los pessoalmente e vibrava com o sucesso
de todos. -- Atingido pela diabete, fez os tratamentos
cuidadosamente, mas, na segunda semana de dezembro de 2012, queixou-se de dores no estômago. Internado no CTI do hospital Mater Dei, foi visitado por
mim, seu colega e amigo, que lhe ministrei a absolvição e a unção dos enfermos. Veio a óbito na madrugada do dia 25 de dezembro, chamado a celebrar na
glória celeste a festa do nascimento do Salvador. -Celebrei missa de sétimo dia, na igreja de Nossa Senhora do SS. Sacramento, em Belo Horizonte, presentes alguns familiares. Outra missa foi celebrada na
Igreja do Colégio Santo Antônio, rua Pernambuco e o
monsenhor Flávio Carneiro Rodrigues celebrou em
São João del Rei, presentes diversos amigos e admiradores. -- No coração e na lembrança dos amigos,
Ivan deixa amplo vazio e muita saudade.
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Monsenhor Moacyr Mathias Marques

Mons. Júlio Perlatto

Morreu na madrugada
do dia 2 de fevereiro de
2013, no Hospital de Baependi, MG, o monsenhor
Moacyr Mathias Marques, de 79 anos. O monsenhor morreu por complicações decorrentes de uma
pneumonia. O religioso esteve à frente da Paróquia
São Sebastião, em Varginha, MG, por muitos anos.
Atualmente, ele morava no Seminário Diocesano
Nossa Senhora das Dores, em Campanha, MG. O
corpo do monsenhor foi velado na capela do Seminário Diocesano e foi sepultado na cripta da Catedral
Santo Antônio da Campanha. -- Testemunho de uma
sua paroquiana, a psicóloga Marieli Lopes Alves:
“Hoje nossa Paróquia está triste, mas com a certeza
que tivemos a honra de conhecer um grande Homem,
Sacerdote e AMIGO. Monsenhor Moacir fez parte
na vida de muitos cristãos. Quem não tem a foto
deste Padre em casa? Em um batizado, primeira eucaristia ou casamento? Quem não se lembra das mãos
macias ao desejar a Paz de Cristo? Quem não se lembra daquele sorriso tímido e do olhar carinhoso para
os fiéis de sua paróquia? Quem não se lembra da
simplicidade e humildade ao ouvir uma confissão?
Das mãos cruzadas na frente do corpo? O carinho
pelas crianças da comunidade? A leitura rápida? O
início da doença? O afastamento? A saudade? Um
homem Humano, Honesto e Forte. Que foi capaz de
suportar esta doença, que recebeu o carinho e amor
de muitos fiéis, que se tornou exemplo em nossa paróquia e que hoje com sua partida, está fazendo muitos reviverem grandes momentos e derramarem lágrimas com o sentimento de saudade e de reconhecimento. Monsenhor Moacir Matias Marques fez história na Paróquia do Mártir São Sebastião, Varginha,
MG e na vida de muitos cristãos.” (Fonte: Internet).
-- Mons. Moacir, nascido aos 27/6/1933 é irmão do
Pe. Maurílio Matias Marques. Exerceu o ministério,
quase toda a vida, em Varginha, onde foi pároco de
São Sebastião. Tornou-se Monsenhor, em 1999. Na
Gens Seminarii nº 9 (junho de 2011), dávamos notícia de que estava com Alzheimer, não conhecendo
mais ninguém. Agora, ele descansou. Requiescat in
pace!

Faleceu na manhã da
quarta-feira santa, 27 de
março de 2013, em Pouso Alegre, MG, Monsenhor Júlio Perlatto. A
Missa exequial foi presidida pelo Arcebispo
Dom Ricardo Pedro
Chaves Pinto Filho O.
Praem, às 17 h. O sepultamento foi quinta-feira
santa, no Cemitério Municipal, às 10 h. -- Mons. Júlio Perlatto nasceu em
Jacutinga, no dia 22 de novembro de 1928. Entrou
para o Seminário de Pouso Alegre em 1941. Em 1947
iniciou os cursos de Filosofia e Teologia em Mariana
e foi ordenado padre no dia 8 de dezembro de 1952,
por Dom Delfim Ribeiro Guedes (Dom Otávio se
encontrava enfermo). Como sacerdote, atuou em diversas paróquias, como capelão do Hospital Regional, formador e professor no Seminário Arquidiocesano. -- Ele quem contou, em entrevista dada ao
site Memória do Povo, em 2010: “Em 1947, fui estudar em Mariana, onde fiz três anos de Filosofia e
quatro de Teologia. Ordenei-me padre no dia 8 de
dezembro de 1952. Trabalhei cinco anos com o
Monsenhor Rigotti, em Jacutinga, e com o Dom Oscar de Oliveira, que era bispo auxiliar aqui em Pouso
Alegre. Mais tarde, eles me trouxeram para trabalhar
no Seminário daqui de Pouso Alegre. Trabalhei aqui
durante dez anos, de 1958 a 1968. Em agosto de
1968, eu vim definitivamente morar aqui no novo
Seminário. Fui o primeiro padre a vir. O prédio ainda
estava em construção, mas, aos poucos, a obra foi
sendo concluída. Quem construiu esse Seminário foi
o Dom José D'Ângelo Neto, o primeiro arcebispo de
Pouso Alegre. Aqui, eu lecionei latim, grego e francês.
No curso de Teologia, lecionei História da Igreja.
Durante esses 46 anos de atividade religiosa, fui capelão no Hospital Regional. Levantava às cinco horas da manhã, pegava meu carro e, às cinco e quarenta
e cinco, eu já estava lá. Em 1996, passou a funcionar
o curso de Teologia aqui e formamos muitos padres.
-- Em 2003, eu sofri uma queda, fraturei o fêmur e
passei por uma cirurgia. No ano seguinte, levei outro
tombo e fraturei uma costela. Depois de um ano e
meio, passei por uma cirurgia na cabeça e então deixei
de lecionar, após 46 anos como professor. Já faz seis
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anos que eu deixei de lecionar e já tem mais de quarenta que eu moro no mesmo quartinho. -- Meu trabalho
hoje é atender aos alunos e às confissões. Eu fazia a
celebração das missas na Catedral, mas tive que deixar também. Atualmente, eu concelebro com os padres aqui no Seminário, na Igreja de São José Operário e São Paulo. Minha rotina hoje é levantar às cinco
horas da manhã. Tomo meu café e fico ali no prédio
dos teólogos até umas dez horas. Venho para o jardim
fazer uma caminhada e tomar um pouco de sol. Gosto de ler também. Antes, a leitura era mais presente
na minha vida, mas hoje ando meio cansado. Sigo o
noticiário da TV e não vejo outra programação. Para
mim, que sou padre, a TV é de péssima qualidade.
Não dá pra aproveitar quase nada. -- Sou muito feliz
na minha vida religiosa. Nunca me arrependi do meu
caminho. Nunca tive essa tentação de casamento. Sempre trabalhei com o espírito aberto para o bem do
Seminário e sou muito feliz aqui. Estou correspondendo à vocação que Deus me deu, pois sem vocação
não se consegue ficar aqui. Meu lema como padre é
um trecho da Sagrada Escritura, escrita pelo apóstolo
São Paulo na Primeira Carta aos Coríntios: 'Eu sou o
que sou pela graça de Deus'.”
Padre José do Carmo Lima

O adeus ao padre José (Revista Diretrizes): A
festa de São José, de Vargem Alegre, teve um tom
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mais triste neste ano. No dia 19 de março, ao meio
dia, a cidade e toda a diocese foram surpreendidas
com a notícia do falecimento de seu pároco emérito,
padre José do Carmo Lima, de 87 anos. Padre José,
como era conhecido, já estava internado há vários
dias no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Durante a noite do dia 19 e a manhã do dia 20, muitos
padres, amigos e familiares de padre José passaram
pela matriz de Vargem Alegre, despedindo-se daquele
que esteve por mais de cinquenta anos na cidade. Ao
fim da manhã de quarta-feira, 20 de março, o bispo
diocesano, dom Emanuel Messias de Oliveira, presidiu a missa com exéquias, que foi concelebrada pelo
pároco local, padre José Flávio Garcia, e por muitos
outros padres. Na homilia, o bispo falou sobre a ressurreição, parte fundamental da fé cristã. “Somos chamados a crer na ressurreição completa do homem:
espírito, alma e corpo”, disse o bispo, lembrando
ainda o beato João Paulo II, que afirmava a bondade
de Deus, que dá ao homem, de presente, o céu. Sobre
padre José, dom Emanuel disse: “Foi um homem de
fé. Demonstrou isso, mesmo diante da debilidade da
saúde”. Após o rito de encomendação, os padres,
seguidos da multidão presente, conduziram o corpo
de padre José do Carmo até o cemitério local, onde,
após a bênção do túmulo, foi sepultado.
Breve cronologia: 1925: Nasce em Vermelho
Novo, aos 16 de julho, filho de Martiniano Antônio
de Lima e Maria Francisca de Jesus. -- 1941: Entra
para o seminário, em Mariana, ficando até 1952, quando termina a teologia. -- 1952: Ordenado presbítero,
por dom João Batista Cavati, CM, na Catedral de
Caratinga, aos 7 de dezembro. 1953-1954: Atua como
vigário cooperador em Inhapim, Ubaporanga e Entre
Folhas. -- 1955-1957: Assume a paróquia de Santa
Helena, em Caputira. -- 1958: Participa da criação do
Seminário Diocesano, em 1º de março, tornando-se
seu primeiro reitor. -- 1959: Nomeado pároco da paróquia São José, de Vargem Alegre, aos 12 de abril. -2001: Torna-se pároco emérito de Vargem Alegre, aos
31 de agosto, continuando a residir na cidade. -- 2012:
Comemora, na presença de dom Emanuel, de muitos
padres e amigos, 60 anos de ordenação presbiteral,
em Vargem Alegre, aos 07 de dezembro. -- 2013: Falece aos 87 anos, na festa de São José, padroeiro da
paróquia que o acolheu por mais de 50 anos. -- Pe.
José do Carmo Lima foi um grande amigo e frequentador dos nossos encontros do GS 58. Deus o
tenha na sua paz eterna. Réquiem aeternam dona ei,
Dómine. Et lux perpétua lúceat ei.
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