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Especial

CELEBRAÇÃO DOS 30 ANOS DE ORDENAÇÃO 
EPISCOPAL DE DOM GERALDO LYRIO ROCHA E 

ADMISSÃO DOS NOVOS CANDIDATOS 
ÀS ORDENS SACRAS

No último dia 31 de maio, em 
que a Igreja celebrou a Festa 
da Visitação de Nossa Senho-

ra, a Arquidiocese de Mariana se re-
gozijou de maneira especial por mais 
um ano de ministério episcopal de seu 
Arcebispo e pela admissão dos novos 
candidatos às Ordens Sacras. O Ar-
cebispo Metropolitano, Dom Geraldo 
Lyrio Rocha, presidiu a celebração, 
na Catedral, em Mariana, de seu trigé-
simo ano de ordenação episcopal, ao 
lado de Dom Francisco Barroso Filho, 
Bispo emérito da Diocese de Olivei-
ra, que também comemora, em 2014, 
trinta anos como Bispo. Compareceu 
também um grande número de padres, 
diáconos e fiéis leigos, além de mem-
bros da família do Arcebispo, vindos 
do estado do Espírito Santo. Durante 
a homilia, Dom Geraldo recordou mo-
mentos marcantes de sua caminhada 
como sucessor apostólico. 

No dia 31 de maio de 1984, na Ca-
tedral Metropolitana de Vitória, foi 
ordenado Bispo por Dom Silvestre 
Luiz Scandian. Primeiramente, exer-
ceu durante 6 anos a função de Bispo 
auxiliar na Arquidiocese de Vitória, 
sendo depois nomeado o 1° Bispo da 
Diocese de Colatina, onde exerceu por 
12 anos seu pastoreio. Na Arquidioce-
se de Vitória da Conquista, da qual foi 

o primeiro Arcebispo, permaneceu por 
5 anos, sendo, em 2006, nomeado 13° 
Bispo e 5° Arcebispo de Mariana. Já 
realizou 3 ordenações episcopais, 70 
presbiterais e 72 diaconais, além de 
dezenas de dedicações de igrejas e al-
tares e numerosas crismas. Recordou 
também a graça concedida por Deus 
de participar ativamente de vários or-

Seminarista Euclides Evangelista Marçal
2º ano de Filosofia
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ganismos da Igreja no Brasil e de ha-
ver se encontrado por diversas vezes 
na caminhada com o recém-canoniza-
do São João Paulo II, o Papa Emérito 
Bento XVI e o atual Sumo Pontífice, 
Francisco. Ao final da Celebração, 
o Vigário Geral da Arquidiocese de 
Mariana, Mons. Celso Murilo Sousa 
Reis, dirigiu a Dom Geraldo efusi-
vas congratulações em nome de toda 
a Arquidiocese. Também prestaram 
homenagem ao Arcebispo crianças 
que representavam várias instituições 
educacionais da cidade de Mariana.

A Celebração contou também com 
a presença dos familiares dos semina-
ristas do 1° ano de Teologia do Semi-
nário São José, que foram admitidos 
como candidatos à Sagrada Ordem: 
Daniel Fernandes Moreira, de Senador 
Firmino; Daniel Júnior dos Santos, de 
Barbacena; Fabiano Alves de Assis, de 
Coimbra; Fabiano Milione Honório, 
de Lamim; Harley Carlos de Carva-
lho Lima, de Cristiano Otoni; Rosemar 
Marcos Condé e Rosemberg do Carmo 
Nascimento, ambos de Senhora dos 
Remédios. Pelo rito de admissão, o Ar-
cebispo os exortou a, com muito mais 
ardor, cultivarem sua vocação e a bus-
carem conformar suas vidas ao Evan-
gelho de Cristo. Esta é a última turma 
apresentada pelo Cônego Lauro Sérgio 
Versiani Barbosa como Reitor do Semi-
nário, que, tendo sido nomeado pároco 

da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
em Viçosa, será sucedido pelo Padre 
Valter Magno de Carvalho. A Arquidio-
cese de Mariana parabeniza e reza por 
intercessão de Maria, Virgem da Visita-
ção, por Dom Geraldo, por ocasião de 
seus mui frutuosos 30 anos de ministé-
rio episcopal, bem como pelos novos 
seminaristas da Teologia, oficialmente 
admitidos como candidatos a um dia re-
ceberem também o Sacramento da Or-
dem, consagrando suas vidas ao Corpo 
Místico do Senhor, que é a Sua Igreja. 
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Bem vindo, Padre valter!

“Cônego Lauro acaba de concluir sua 
missão de Reitor, com o aplauso unânime 

da família do Seminário de Mariana”

Serra do Caraça, um dos 
lugares preferidos do 

Cônego Lauro

Passeio Comunitário 
Teologia, 2010

Fotos: Hércules Werneck e Arquivo Pessoal

Fotos: Hércules Werneck
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PADRE VALTER MAGNO DE CARVALHO TOMA POSSE 
COMO O NOVO REITOR DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

Seminarista Rodrigo Artur Medeiros da Silva
3º ano de Teologia

Às 19h, do último dia 9 de ju-
nho (dia da memória litúrgica 
de São José de Anchieta), na 

capela da Comunidade de Teologia, 
Dom Geraldo Lyrio Rocha presidiu a 
celebração eucarística na qual foi em-
possado o novo Reitor do Seminário 
São José, o Padre Valter Magno de 
Carvalho.

Após exercer o seu trabalho pasto-
ral por mais de quinze anos em quatro 
paróquias da Arquidiocese de Maria-
na – a saber, Paróquia São Sebastião, 
em Correia de Almeida; Paróquia São 
José Operário, em Barbacena; Paró-
quia Nossa Senhora das Mercês, em 
Mercês e Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção, em Barbacena –, o Padre 
Valter passa a servir o Seminário São 
José durante os próximos seis anos, 
conforme consta na provisão lida na 
celebração eucarística.

Dom Geraldo, ao acolher o novo 
Reitor, pediu a intercessão de São José 
de Anchieta pela sua vida e ministé-
rio, bem como pelo Cônego Lauro em 
virtude dos serviços por ele prestados 
ao Seminário nos últimos oito anos. 

Ao final da celebração, o novo Reitor 
agradeceu a presença do numeroso clero 

presente, dos alunos das quatro Casas 
de Formação do Seminário São José, 
dos seus familiares e amigos, reco-
mendando-se às orações de todos.

A família do Seminário São José 
deseja boas vindas ao seu novo Reitor 
e reza a Deus pelo bom êxito de seus 
trabalhos.

H
ércules W

erneck
H

ércules W
erneck



6 junho 2014

SAUDAÇÃO AO NOVO REITOR DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ
Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa

Reitor do Seminário São José

Seminário

O Seminário São José da Arquidio-
cese de Mariana se alegra com a no-
meação de seu novo Reitor, o Padre 
Valter Magno de Carvalho: seja muito 
bem vindo! O Padre Valter Magno, or-
denado presbítero aos 23 de agosto de 
1997, foi diretor do Propedêutico do 
Seminário São José, pároco da paró-
quia de São Sebastião, em Correia de 
Almeida, pároco da Paróquia de São 
José, em Barbacena, pároco da Paró-
quia de Nossa Senhora das Mercês, em 
Mercês, Vigário Episcopal da Região 
Pastoral Mariana Sul e pároco da Pa-
róquia de Nossa Senhora da Assunção, 
em Barbacena. Traz para a direção do 
Seminário São José a sua rica experi-

ência no ministério, sua capacidade de 
trabalhar em equipe, seu bom trânsito 
com os padres e seminaristas, seu equi-
líbrio, serenidade, eficiência, espírito 
de serviço, humildade, compromisso 
com o Reino de Deus, amor à Igreja 
e bom humor. Pedimos ao Senhor que 
o cumule com a sua bênção para que 
exerça a sua nova função com alegria e 
possa colher abundantes frutos na for-
mação dos futuros pastores do povo de 
Deus! Que a Virgem Maria e São José 
o acompanhem à frente do Seminário 
da Arquidiocese de Mariana!
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Padre Valter Magno, à esquerda.
Cônego Lauro, à direita. 
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CÔNEGO LAURO ENCERRA SEU TRABALHO COMO 
REITOR DO SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO DE MARIANA

Seminarista Luis Fernando Cruz
2º ano de Filosofia

Seminário

No último dia 6 de junho, Dom Geraldo 
Lyrio Rocha presidiu, na capela da Co-
munidade da Teologia, a santa missa 

em ação de graças pelos oito anos e seis meses 
em que o Cônego Lauro Sérgio Versiani Bar-
bosa esteve à frente da Reitoria do Seminário 
Arquidiocesano São José. 

A solene e emocionante celebração contou 
com a presença de diversos sacerdotes. Na 
ocasião, a equipe de formadores, como tam-
bém os seminaristas da filosofia e teologia 
prestaram homenagens ao Cônego Lauro por 
todos os trabalhos por ele realizados na Insti-
tuição. Após este momento, a todos os presen-
tes foi servido um jantar. 

Cônego Lauro foi nomeado pároco da Pa-
róquia de Nossa Senhora de Fátima, em Vi-
çosa, onde tomará posse no próximo dia 16 
de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. O 
Seminário Arquidiocesano de Mariana deseja 
ao estimado cônego que esta nova missão seja 
bastante frutuosa e profícua. 
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GRATIDÃO AO CÔNEGO LAURO
Mons. Celso Murilo Sousa Reis
Vigário Geral da Arquidiocese

Cônego Lauro Sérgio Versiani 
Barbosa acaba de concluir sua 
missão de Reitor, com o aplau-

so unânime da família do Seminário de 
Mariana. Vocacionados e seminaristas, 
formadores e professores, ex-alunos e 
funcionários, benfeitores e amigos todos 
reconhecemos, com profunda gratidão e 
em vibrante ação de graças a Deus, que 
esses oito anos e meio da reitoria de 
Côn. Lauro foram um período abençoa-
do e fecundo na bela e longa história do 
nosso Seminário São José. 

Vale recordar que a trajetória minis-
terial de Côn. Lauro, até o presente, foi 
marcada pela dedicação prioritária ao 
serviço da formação sacerdotal, além de 
sua destacada atuação nos trabalhos pas-
torais na Paróquia do Sagrado Coração 
de Jesus, em Mariana e nas diversifica-

das assessorias e iniciativas eclesiais em 
que sempre se viu empenhado. A partir 
de agosto de 1994, logo após a ordena-
ção diaconal, passou a integrar a Equi-
pe de Formadores de nosso Seminário, 
exercendo, com zelo apaixonado e in-
discutível competência, as funções que 
lhe foram confiadas.

A sólida formação acadêmica nas áre-
as de história, filosofia e teologia, alia-
da à sua brilhante inteligência e amor 
ao saber, fez dele, desde o início de sua 
atuação, um apreciado e respeitado pro-
fessor. Exerce o magistério com rara 
competência, mas, sobretudo, na linha 
do serviço à verdade e do compromisso 
com o crescimento integral de seus alu-
nos. Importa recordar sua relevante con-
tribuição, como diretor de estudos no 
Instituto de Filosofia e, posteriormente, 
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no de Teologia, para que a formação aca-
dêmica do Seminário se aperfeiçoasse à 
altura dos desafios da contemporaneida-
de e das exigências da ação evangeliza-
dora. Como coroamento de sua atuação 
nessa área, teve a alegria de regozijar-se 
com os primeiros êxitos da Faculdade 
Dom Luciano (FAM) e com a afiliação 
do Instituto de Teologia ao Centro de 
Estudos Superiores da Companhia de 
Jesus no Brasil. 

Côn. Lauro carrega consigo grande 
riqueza interior e multiforme experiên-
cia de vida, aliada à fé profunda e aos 
marcantes valores humanos e evangéli-
cos, que aprendeu na família e tão bem 
sabe cultivar. Com essas credenciais, 
prestou relevante serviço como diretor 
espiritual de muitos seminaristas e voca-
cionados, orientando-lhes a consciência 
na busca da vontade de Deus e no reto 
discernimento da opção de vida. Mais 
do que com sábias palavras e elaboradas 
argumentações, através do testemunho 
pessoal vem ensinando aos futuros pres-
bíteros a crescer no amor a Jesus e à sua 
Igreja, a Maria e aos pobres.

Com sabedoria e clarividência, Dom 
Luciano enxergou nele um sacerdote 
idôneo para reger o Seminário, confian-
do-lhe a árdua missão de coordenar a 
formação do clero diocesano. Ainda no 
início de sua reitoria, Côn. Lauro enfren-
tou, com firmeza e serenidade, a pro-
va de fogo da doença e morte de Dom 
Luciano, as turbulências do período de 
sede vacante e soube fazer a transição 
para o governo pastoral de Dom Geral-
do, com o mesmo bom senso e equilí-
brio que marcam todo o seu itinerário 
de vida. Aliás, cumpre destacar que uma 
de suas grandes virtudes sacerdotais é 
a capacidade de “sentir com a Igreja”, 
sem deixar-se abalar pelas vicissitudes 
da história.

Não é meu intento fazer aqui um ba-

lanço, nem mesmo provisório, da reito-
ria do Côn. Lauro. Sei que são muitos 
os ganhos e enormes os benefícios que 
podem ser tributados aos seus ingentes 
esforços e exemplar dedicação. Tudo 
isso será ainda decantado pelo tempo 
e, por todo o bem realizado, a história 
lhe fará justiça. No entanto, cabe-me 
apenas registar, nas páginas da “Gens 
Seminarii”, de que ele é cofundador, a 
expressão mais sincera de reconheci-
mento pela presença e atuação de Côn. 
Lauro na vida e história do Seminário de 
Mariana. Faço-o em nome dos membros 
de nossas quatro casas de formação, 
pois sei que todos se ufanam de contá-
lo como grande amigo e benfeitor e o 
reverenciam com afeto, no momento em 
que ele se prepara para assumir a nova 
missão de Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, em Vi-
çosa.

A esta homenagem de gratidão, per-
mitam-me acrescentar algumas impres-
sões pessoais sobre o período de sua 
reitoria no Seminário de Mariana. Penso 
que a atuação do Côn. Lauro será lem-
brada, sobretudo, pelo fato de ter conso-
lidado, no processo formativo, a dimen-
são pastoral-missionária, numa acolhida 
criativa e generosa das orientações da 
Conferência de Aparecida (2007) e das 
Diretrizes para a Formação dos Pres-
bíteros da Igreja no Brasil (2010). Ele 
não só incentivou e apoiou os trabalhos 
missionários nos vários níveis da forma-
ção sacerdotal, mas integrou essas ini-
ciativas ao processo de preparação para 
o ministério ordenado, como que ante-
cipando a insistência do Papa Francisco 
numa Igreja “em saída missionária”, 
que investe na cultura do encontro e na 
capacidade de lidar com as diferenças. 
Ajudou os seminaristas a acreditarem 
que os estágios pastorais, sobretudo em 
regiões missionárias, proporcionam um 
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aprofundamento mais qualificado das 
motivações ao ministério e ao serviço 
presbiteral.

Côn. Lauro não apenas acompanhou 
os seminaristas nas várias experiências 
dentro e fora da Arquidiocese, mas se 
fez missionário com eles, vivenciando 
pessoalmente o que propunha aos for-
mandos. Todos ficamos edificados com 
sua generosidade em oferecer um perío-
do de férias para o trabalho missionário 
no seminário de Guiné Bissau, na Áfri-
ca, além da sua disposição de estar sem-
pre atento para programar e executar os 
estágios missionários com os seminaris-
tas duas vezes ao ano. 

Considero, ainda, que a participação 
efetiva de Côn. Lauro nas iniciativas 
da OSIB (Organização dos Seminários 
e Institutos do Brasil), sobretudo como 
presidente da entidade no Regional Les-
te II, contribuiu significativamente para 

o enriquecimento da tradição formativa 
do Seminário de Mariana e para o for-
talecimento de nossa Equipe de Forma-
dores. A troca de experiências, a ajuda 
mútua, o relacionamento fraterno, o co-
nhecimento recíproco e o respeito às di-
ferenças, valores estes fomentados pela 
OSIB, encontraram grande ressonância 
na maneira como Côn. Lauro portou-se 
na direção do Seminário, sendo e ensi-
nando a ser um padre simples e humilde, 
acolhedor e misericordioso.

Pelo que foi aqui lembrado e por tudo 
o mais que guardamos no coração, te-
mos motivos de sobra para agradecer ao 
Côn. Lauro. Queremos cumprimentá-lo 
e desejar-lhe bom êxito em sua nova 
missão, alegrando-nos de continuar 
contando com sua presença fraterna e 
valiosa colaboração como professor em 
nosso Instituto de Teologia. Prosit! 

DOIS NOVOS PADRES SÃO ACOLHIDOS NA EQUIPE 
DOS FORMADORES DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

Seminarista José Alex Maia Machado
Propedêutico

No dia 9 de maio de 2014, às 
19h, aconteceu a celebração 
eucarística na qual o Padre 

Luiz Carlos Ferreira tomou posse 
oficialmente como pároco da Paróquia 
do Bom Pastor, em Barbacena, e o Padre 
Afrânio Vieira de Almeida assumiu 
a direção Espiritual do Propedêutico. 
Ambos passaram a integrar oficialmente 
a equipe de formadores do Seminário 
Arquidiocesano de Mariana.

A celebração de posse foi presidida 
pelo Revmo. Padre Geovane Luís da 
Silva, Vigário  Episcopal da Região 
Mariana-Sul, e concelebrada por 
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Padre Luiz Carlos Ferreira, à direita
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diversos padres que representaram 
todo o clero arquidiocesano. Também 
estiveram presentes os fiéis das cidades 
de Canaã e Ponte nova, onde os padres 
Luiz Carlos e Afrânio exerciam os seus 
trabalhos pastorais antes de assumirem 
esta nova missão. As Comunidades do 
Bom Pastor e do Propedêutico também 
participaram da celebração, com muito 
entusiasmo.

Padre Afrânio, além de exercer 
seus trabalhos junto ao Propedêutico, 
colaborará como Vigário Paroquial da 
Paróquia de São Sebastião, também 
em Barbacena. Pedimos a Deus que 
ilumine os padres Afrânio e Luiz 
Carlos, os seus trabalhos pastorais, e 
que os faça muito felizes nesta nova 
missão que assumiram.

DOZE EX-ALUNOS DO SEMINÁRIO DE MARIANA SÃO 
ORDENADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE

Seminarista Rodrigo Artur Medeiros da Silva
3º ano de Teologia

O primeiro semestre deste ano 
brindou o Seminário São 
José com 12 ex-alunos sen-

do ordenados para o serviço às Igrejas 
Particulares de Mariana, Governador 
Valadares e Divinópolis.

O ciclo das ordenações começou na 
Diocese de Governador Valadares. No 
dia 4 de janeiro, foi ordenado presbí-
tero o Diácono Celino Alves Ferreira, 
na sua cidade natal, Conselheiro Pena. 
A ordenação foi presidida pelo bispo 
diocesano de Leopoldina, Dom José 
Eudes Campos do Nascimento, filho 
da Arquidiocese de Mariana. 

Entre os dias 1º e 15 de fevereiro, 
foram realizadas, na Arquidiocese de 
Mariana, pelo arcebispo metropoli-
tano, Dom Geraldo Lyrio Rocha, 10 
ordenações, sendo 8 diaconais e 2 
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presbiterais. No dia 1º, cerca de 3 mil 
pessoas lotaram a Basílica do Sagrado 
Coração de Jesus, em Conselheiro La-
faiete, para a ordenação dos diáconos 
Alex Martins de Freitas, da Paróquia 
de Santa Rita de Cássia, em Viçosa; 
D’Artagnam de Almeida Barcelos, da 
Paróquia de Nossa Senhora da Assun-
ção, em Barbacena; Geraldo Felício da 
Trindade, da Paróquia de São Caetano, 
em Cipotânea; Jorge Luiz Barbosa, da 
Paróquia de Nossa Senhora das Dores, 
em Capela Nova; José Henrique Co-
êlho, da Paróquia de Nossa Senhora 
das Brotas, em Entre Rios de Minas; 
Luciano da Silva Roberto, da Paróquia 
de Santo Antônio, em Santa Bárbara; 
Reginaldo Coelho da Costa, da Paró-
quia de Nossa Senhora das Brotas, em 
Entre Rios de Minas e Tiago da Silva 
Gomes, da Paróquia de Nossa Senhora 
do Rosário, em Rio Pomba. O senti-
mento dos novos diáconos se resume 
na gratificação de verem, “a cada 
amanhecer, o Senhor da vida se valen-
do do seu ministério para transformar 
positivamente a vida do outro” – as-
sim falou o diácono José Henrique.

Nos dias 8 e 15, foi a vez das cidades 
de Mariana e Carandaí acolherem, res-
pectivamente, as ordenações presbite-
rais dos diáconos Thiago José Gomes 
e Antônio Adriano Vale, que contaram 
à Gens Seminarii parte da sua experi-

ência e expectativas durante os poucos 
meses de sacerdócio: “Ser padre é 
deixar-se seduzir todos os dias e mo-
mentos da vida pelo amor infinito de 
Cristo. É fazer também com que esse 
amor seduza o coração dos filhos de 
Deus e nossos irmãos” – falou o Padre 
Antônio Adriano. 

Já o Padre Thiago deixou claro que 
“o período do ministério diaconal foi 
uma experiência ímpar da alegria no 
serviço. Foram muitas as atividades, as 
experiências fecundas, as pessoas encon-
tradas, ouvidas e atendidas, enfim, mui-
tas oportunidades de servir. Tive a graça 
de ser diácono assistente do Santo Pa-
dre, o Papa Francisco, por ocasião da 
Jornada Mundial da Juventude no Rio 
de Janeiro” – destacou. “Agora, como 
sacerdote, as expectativas são de conti-
nuar no serviço com alegria e dedicação 
a Deus na Igreja. Ainda vivendo as pri-
meiras alegrias do sacerdócio, quero vi-
ver na disponibilidade à Igreja, servindo 
aos irmãos, celebrando os mistérios da 
fé com o povo santo de Deus, organizan-
do e dinamizando as diversas atividades 
em conformidade com as diretrizes da 
Igreja Universal e Particular, ou seja, 
exercendo o ministério com dedicação” 
– concluiu. 

E, finalmente, no dia 21 de fevereiro, 
às 19h, em Itaúna, Diocese de Divinó-
polis, foi realizada a ordenação diaconal 
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do Acólito Philipe Fernandes Nogueira 
pelo bispo emérito de Divinópolis e tam-
bém filho da Arquidiocese de Mariana, 
Dom José Belvino do Nascimento. 

A equipe Gens Seminarii cumprimen-
ta os novos padres e diáconos desejan-
do-lhes felicidades no ministério.

PADRE JOSÉ CARLOS É CONVOCADO PARA 
TRABALHAR NA SANTA SÉ E PADRE VANDER 

ASSUME A DIREÇÃO DA FAM
Seminarista Luiz Henrique de Moraes Silva

3º ano de Filosofia

No dia 08 de abril último, em 
cerimônia solene presidida 
no auditório da Faculdade 

Arquidiocesana de Mariana pelo reitor 
da faculdade, Dom Geraldo Lyrio Ro-
cha, o Padre Vander Sebastião Martins 
tomou posse como o novo diretor ge-
ral da instituição. A cerimônia contou 
com a presença de autoridades civis 
municipais, de parte significativa do 
clero marianense e do corpo docente 
e discente da faculdade, que acolheu 
o novo diretor geral com palavras de 
saudação e apoio. O Padre Vander é 
mestre em filosofia tomista pela Pon-
tifícia Universidade Gregoriana de 
Roma e já trabalhou na capelania bra-

sileira de Nossa Senhora Aparecida, 
em Londres, onde prestava atendimen-
to pastoral e espiritual aos brasileiros 
que moram na capital britânica.
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O novo diretor geral da FAM tam-
bém assumiu, no primeiro semestre 
deste ano, uma disciplina eletiva, mi-
nistrada aos alunos do 3º ano de Filo-
sofia, na qual a problemática filosófica 
do mal é abordada a partir das perspec-
tivas de diversos pensadores notáveis 
da história da filosofia.

O Padre José Carlos dos Santos, que 
até o último dia 08 de abril exerceu a 
função de diretor geral da FAM, foi 
chamado pela Santa Sé para trabalhar 
na Sagrada Congregação para o Clero, 
um dos mais importantes dicastérios 
do Vaticano. O sacerdote convocado, 
natural de Barão de Cocais, é mestre 
em psicologia pela Pontifícia Univer-
sidade Gregoriana e especialista em 
filosofia contemporânea pela PUC-
Minas. Além do cargo de diretor geral 
da FAM, o Padre José Carlos também 
desempenhou as funções de Reitor do 
Santuário de Nossa Senhora do Car-
mo, em Mariana, coordenador respon-
sável pela dimensão humano-afetiva 
do Seminário São José e professor das 
disciplinas de Psicologia e Tópicos de 
Psicologia da Religião, na FAM.

Abaixo reproduzimos a entrevista 
concedida pelo novo colaborador da 
Santa Sé à Gens Seminarii:

GS: O senhor já tem data para se 
apresentar à Santa Sé? 

Pe. José Carlos: A minha viagem 
está dependendo da chegada dos docu-
mentos para a solicitação do visto, no 
consulado italiano, em Belo Horizonte. 
Tenho conversado frequentemente com 
Dom Jorge, o bispo com quem irei tra-
balhar, e estamos prevendo a viagem 
para o dia 20 de maio (a viagem, po-
rém, aconteceu em 2 de junho). 

GS: O senhor trabalhará na Congre-
gação para o Clero, certo? 

Pe. José Carlos: Sim. A solicitação 
para este trabalho foi feita pelo cardeal 
prefeito da Congregação para o Clero, 
Dom Beniamino Stella. Esta congrega-
ção é responsável também pelos semi-
nários. Este será o meu setor de traba-
lho, cujo secretário é Dom Jorge Carlos 
Patron Wong, um bispo mexicano. Te-
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mos conversado frequentemente, e ele 
me disse que chegam muitas questões 
relativas aos seminários na Congrega-
ção para o Clero, e a responsabilidade 
de encaminhar cada uma, da melhor 
maneira, é muito grande. Estou conten-
te por ser lembrado e poder oferecer al-
guma contribuição em questões de tão 
grande relevância. 

GS: Que tipo de trabalho o senhor 
deverá desempenhar lá, exatamente? 

Pe. José Carlos: Não conheço os de-
talhes do trabalho que me espera. Sei 
que está sendo constituída uma equipe, 
sob a responsabilidade de Dom Jorge, 
para encaminhar as questões ligadas 
aos seminários que chegarem à Cúria 
Romana. Sei que são provenientes de 
seminários de todo o mundo e que o vo-
lume de trabalho é muito grande. Dom 
Jorge disse que a congregação deseja 
contar com a minha formação em psi-
cologia e com a experiência acumulada 
ao longo de duas décadas de trabalhos 
voltado para a formação sacerdotal. 

GS: Foi Dom Geraldo quem indicou 
o nome do senhor para o cargo? 

Pe. José Carlos: Como o meu nome 
chegou à cúria romana é um mistério. 
Dom Geraldo afirma que não, que tam-
bém ele se surpreendeu com esta soli-
citação. 

GS: A residência do senhor será num 
dos prédios do Vaticano?

Pe. José Carlos: Dom Jorge me pro-
pôs para residência uma comunidade 
religiosa, oferta que acolhi de muito 
bom grado. Ele está preocupado em 
oferecer-me um ambiente para a con-
vivência, para a vida fraterna e para a 
oração. 

GS: O senhor terá algum encontro 
com o papa Francisco antes de começar 
a trabalhar?

Pe. José Carlos: Tenho uma admi-
ração muito grande pelo Santo Padre 
e espero ser recebido por ele, mas não 
há nada previsto. Não que eu saiba. 

GS: Existe alguma expectativa so-
bre por quanto tempo o senhor traba-
lhará no dicastério? 

Pe. José Carlos: O tempo previsto 
é de seis anos. O primeiro ano é de ex-
periência. Caso não me adapte, posso 
solicitar o retorno. Concluído o pri-
meiro ano, será feito um novo contrato 
de trabalho para um período de cinco 
anos. 

GS: Como o senhor se sentiu ao ser 
convocado para essa nova missão? 

Pe. José Carlos: Fiquei muito sur-
preso. Custou-me acreditar que a Igre-
ja estivesse me convocando para um 
trabalho desta natureza. Na verdade, 
somente agora, depois de conversar 
com Dom Jorge, é que estou conven-
cido de que irei viver esta experiência. 
Mas o momento que estou vivendo me 
recorda a história de Abraão: “sai da 
tua terra, do convívio com a tua famí-
lia e amigos, e vai para onde te mos-
trarei.” (Gn 12,1). Vou com o coração 
muito aberto, com o desejo de servir à 
Igreja. Peço a oração de todos, sobre-
tudo dos seminaristas, aos quais tenho 
procurado servir, durante toda a minha 
caminhada vocacional. Conto ainda 
com as orações dos meus irmãos pres-
bíteros e do povo de Deus presente em 
tantas comunidades em que pude tra-
balhar. Agradeço a oportunidade desta 
entrevista e me confio às orações de 
todos. 
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SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO DE MARIANA REALIZA 
MAIS UMA FESTA DE SÃO JOSÉ

Seminarista Luís Fernando Cruz
2º ano de Filosofia

O Seminário Arquidiocesano São 
José de Mariana realizou, no pe-
ríodo de 28 de abril a 1º de maio 

de 2014, a tradicional festa de seu padro-
eiro, São José. Esta festa busca, além de 
estreitar os laços de amizade, favorecer 
uma integração entre as quatro comuni-
dades que compõem o referido Seminá-
rio – a saber: Comunidade Vocacional, 
Propedêutico, Filosofia e Teologia –, 
bem como entre as quatro dioceses que 
o integram: Divinópolis, Januária, Go-
vernador Valadares e Mariana. Neste 
ano de 2014, as festividades estiveram 
envoltas dentro das comemorações dos 
oitenta anos de edificação do Seminá-
rio Maior de São José, desmembrado 
do Seminário Menor Nossa Senhora da 
Boa Morte. O tema proposto a ser me-
ditado foi “Seminário São José: 80 anos 
semeando a alegria do evangelho”.

As festividades tiveram início na tar-
de de segunda-feira, 28/4, com a aber-
tura dos Jogos Olímpicos de São José, 
que se estenderam durante as tardes da 
terça e quarta-feira. A competição deste 
ano foi composta por oito modalidades: 

futsal, natação, vôlei, corrida de saco, 
corrida do ovo na colher, sinuca, truco 
e tênis de mesa. Os seminaristas foram 
divididos em quatro equipes: primeiro 
ano de Filosofia e Teologia, segundo 
ano de Filosofia e Teologia, terceiro 

Conheça mais sobre o COMISE:

BLOG: comisemariana.blogspot.com

FACEBOOK: facebook/ comisemariana

                          facebook/comisearqmariana
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ano de Filosofia e Teologia, quarto ano 
de Teologia e Propedêutico. Ficou com o 
título dos Jogos a equipe do terceiro ano 
de Filosofia e Teologia. 

O tríduo preparatório é um dos pon-
tos centrais do evento. As comunidades 
da Teologia, Filosofia e Propedêutico fi-
caram responsáveis pela preparação das 
celebrações eucarísticas, realizadas no 
período de 28 a 30/4, este ano presididas, 
respectivamente, por Dom Geraldo Lyrio 
Rocha, Côn. Tarcísio Sebastião Moreira e 
Mons. Celso Murilo Sousa Reis. 

Após as celebrações, ocorrem, sem-
pre, as noites culturais. Na segunda-fei-
ra, 28, a Comunidade da Filosofia apre-
sentou a peça “O Pequeno Príncipe”; 
na terça, 29, o Padre Francesco Sorren-
tino – italiano missionário no Amapá há 
mais de uma década – fez uma exposi-
ção da sua tese de mestrado sobre dom 
Luciano, e, em seguida, a Comunidade 
da Teologia apresentou uma comédia 
sobre a história dos 80 anos do Seminá-
rio Maior São José. 

Já na quarta-feira, 30, houve a pre-
miação dos vencedores das modali-
dades das Olimpíadas de São José, 
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PADRE LUIZ ANTÔNIO É DOUTOR EM TEOLOGIA
Seminarista Rodrigo Artur Medeiros da Silva

3º ano de Teologia

No último dia 4 de junho, às 
14h, na Faculdade dos Jesu-
ítas de Filosofia e Teologia, 

em Belo Horizonte, o professor Pa-
dre Luiz Antônio Reis Costa (na foto, 
o terceiro, da direita para esquerda) 
recebeu o título de Doutorado em Teo-
logia Sistemática, após defender a tese 
intitulada “Redizer a esperança: análi-

se teológico-litúrgica da escatologia do 
Missal Romano de Paulo VI”. 

Atualmente, o novo Doutor leciona 
no curso de Teologia do nosso Semi-
nário as disciplinas de Introdução à 
Teologia, Teologia Fundamental, Es-
catologia, Trindade e Cristologia.

A família do Seminário parabeniza 
o Padre Luiz Antônio por mais esta no-
tável conquista.

seguida de um animado momento de 
confraternização entre as quatro casas 
de formação. 

Na quinta, 1/5, dia de São José Ope-
rário, Dom José Belvino do Nascimen-
to, bispo emérito da Diocese de Divi-
nópolis, celebrou a santa missa em ação 
de graças pelos 80 anos do Seminário 

Maior de São José. Dom José recordou, 
em sua homilia, os bons tempos em que 
viveu no Seminário São José como alu-
no. Após a emocionante celebração, to-
dos puderam desfrutar do delicioso al-
moço que marca, oficialmente, todos os 
anos, o encerramento das festividades 
de São José, no Seminário de Mariana. 

A
rquivo Pessoal



Gens Seminarii No 15 19

O BOM FILHO à CASA TORNA
Seminarista Willian Carlos Viana Coutinho

1º Ano de Teologia

A credibilidade e a qualidade do 
Seminário de Mariana no que diz 
respeito à formação, não somente de 

bons sacerdotes para a Igreja, como também 
de homens de bem para a sociedade, é 
inegável. Nossa Instituição é referência em 
todo o país. Tal mérito se revela na história: 
diversas dioceses, ao longo dos anos, desde 
a sua fundação, “investiram” aqui seus 
vocacionados, certas de que retornariam 
para as mesmas como padres empenhados 
e/ou cristãos bem preparados e envolvidos 
integralmente com a causa do Reino. Um 
exemplo clássico disso é a Diocese de 
Januária que, após alguns anos desligada 
da Arquidiocese primaz de Minas, volta a 
enviar seminaristas para concluírem aqui 
o período da Teologia.

Durante muito tempo, toda a formação 
da Diocese de Januária, como tantas 
outras dioceses, se dava no Seminário de 
Mariana. Com o tempo, a mesma foi se 
desligando da casa e em 2009 aconteceu 
o rompimento integral; o Padre Carlos 
de Brito foi o último dos sacerdotes a ser 
formado aqui. Contudo, depois de alguns 
anos de afastamento, a Diocese do Norte 

de Minas volta a estreitar laços com a 
Primaz de Minas Gerais.

Nosso Seminário, este ano, conta 
novamente com a presença de seminaristas, 
irmãos, vindos de “terras distantes”. 
Após cinco anos desde a última formação 
Januarense, no começo deste ano, fomos 
brindados com a possibilidade de conhecer 
uma outra realidade de Igreja a partir da 
presença de três novos companheiros. 
Trata-se do projeto Igrejas-irmãs, que 
motiva uma diocese com mais recursos 
humanos a sentir-se impulsionada a 
ajudar outra que necessite de algum tipo 
de assistência e/ou auxílio. Os seminaristas 
Rafael César, Romário Lima e Willian 
Carlos iniciaram aqui seus estudos 
teológicos e agora fazem parte da Família 
do Seminário São José. 

“Somos demasiadamente gratos a essa 
nobre Casa de Formação pela calorosa e 
respeitosa acolhida a nós. Comprometemo-
nos em corresponder à formação que nos 
for dada da melhor maneira possível, 
pois queremos oferecer à Barca de Pedro 
sacerdotes santos, fiéis e missionários” - 
destacaram os seminaristas.
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SEMINÁRIO SÃO JOSÉ – 2014
Gleydson de São José – Santa Barbara
Ismael da Silva Nunes – Rio Pomba
Jhony Roberty Marcos – Viçosa
Johny Sales de Figueiredo Dias – Barão dos Cocais
José Alex Maia Machado – Abre Campo
Pedro Hugo Alves Talin – Antônio Carlos
Raylan Silveira de Faria – Conselheiro Lafaiete
Robson Cunha Chagas – Viçosa
Tiago Rafael Jerônimo da Silva – Senhora de Oliveira
Vitor Nogueira de Campos – Conselheiro Lafaiete
Wesley Pires dos Santos – Senador Firmino
Yagho Ferreira Silva – Viçosa

FILOSOFIA
Diretor: Padre Edmar José da Silva
Padres residentes: Padre José Geraldo Coura (Dire-
tor Espiritual), Monsenhor Cônego Roberto Natali 
Starlino (Diretor Espiritual), Padre Edvaldo Antô-
nio de Melo (Diretor Espiritual), Monsenhor Cône-
go Flávio Carneiro Rodrigues, Padre José Vicente 
Guedes
1º ANO
Bruno Gomes Silva – Ouro Preto
Carlos Heitor Fideles – São Miguel do Anta
Delvair Divino Xavier – Ouro Preto
Emerson Henrique Mendes – Alto Rio Doce
Fernando Honorato de Oliveira – Pedra Bonita
Gabriel de Moraes Torres – Ouro Preto
Hércules Amorin Werneck – Conselheiro Pena
Humério de Souza Gonçalves – Mariana

GRUPO DE ORIENTAÇÃO 
VOCACIONAL (GOV)
Diretor: Padre Mauro Lúcio de Carvalho

GOV 1
Antônio José da Silva Filho – Viçosa 
Jeferson Luiz Fernandes Abreu Silva – Sericita 
Isaias Cleber Gonçalves– Sericita 
Maicon Celso Ferreira – Alfredo Vasconcelos
Pedro Henrique Mendes Ferreira – Santa Bárbara 
do Tugúrio
Thiago Henrique Silva – Itabirito 
GOV 2
Cássio Patrício Barbosa dos Santos – Ouro Branco 
Daniel Mattos da Silva – Barbacena 
Emanuel Tadeu Gonçalves – Carandaí 
Gustavo Rodrigo – Mariana 
Luiz Alberto Campos – Mariana 
Matheus Lucas de Oliveira Pinto – Conselheiro Lafaiete
Miller Garcia da Silva – Barbacena 
Samuel Nunes da Silva – Rio Pomba 
Werbet Italo de Melo Wendt – Caranaíba 
GOV 3
Carlos Geovane Nunes Magri
Edgar Rodrigues de Faria
Elias Magalhães Moreira
Reginaldo Pereira Barbosa Júnior
Stefano Washington P. da Silva
Tharley Flaviano Rodrigues
Tharley Flaviano Rodrigues
Weslei da Silva Nogueira

PROPEDÊUTICO
Diretor: Padre Luiz da Paixão Rodrigues
Padres residentes: Padre Afrânio Vieira de Almei-
da (Diretor Espiritual) e Padre Luiz Carlos Ferreira 
(Diretor Espiritual)
Bruno Caetano de Barros – Ervália
Cleiton Henrique Lopes – Jequeri
Daniel Aparecido Rosa – Ibertioga
Emanuel Tadeu Dias Teixeira – Rio Espera
Fabiano Henrique de Matos – Piranga
Fernando Hilário de Souza – Rio Pomba
Frede Silverio de Oliveira – Ressaquinha
Geilson Aparecido Romualdo – Urucrania
Geovane Macedo da Costa – Viçosa
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João Batista Ferreira Filho – Itanhomi
Marcelo Gomes Ferreira – Ouro Preto
Mauro Henrique de Deus Moura – Jequeri 
Sidnei Braz Jerônimo – Sobrália 
Theófilo Gonçalves de Paula – Aimorés 
Wagner José do Nascimento Balbino – Barbacena
2º ANO
Bruno Andrade de Souza – Periquito 
Bruno dos Santos Silva – Barbacena
Cristóvão Marcelo Novaes Guingo – Ouro Preto
Eduardo José de Souza – Conselheiro Pena
Euclides Evangelista Marçal – Barbacena
Felipe Hector de Oliveira – Itaúna
Flávio Nogueira Cunha – Carmo do Cajurú
Geraldo Fábio de Menezes – Igaratinga
João Luiz da Silva – Piranga
Leonardo Sérgio Rosa de Carvalho – Barbacena
Lucas Muniz Alberto – Santa Bárbara
Lucas Santos Aredes – Santa Rita do Ituêto
Luiz Fernando Alves Cruz – Itaúna
Marcelo Brito da Silva – Itaúna
Marion Cezar Oliveira de Souza – Raul Soares
Rafael de Oliveira Costa – Itaúna
Ronaldo Henrique Furtado – Barbacena
Thomas Andrade Gimenez Dias – Ritápolis
Tiago Henrique das Dores – Santa Bárbara
3º ANO
Allan Júnio Ferreira – Ouro Preto
Carlos Renato Valle Caetano– Barbacena
Eliomar Rodrigues Santos – Itapecerica
Fabrício Sampaio Coelho – Sericita
Fernando Paulo – Conselheiro Lafaiete
Gilsimar Tavares Vieira – Cristiano Otoni
Gregory Pablo Rial Araújo – Itapecerica
Hiago Henrique de Souza Fonte Boa – Carmo do 
Cajurú
Irineu Altair da Silva – Cuparaque
Júnior César de Sousa – Tabuleiro
Luiz Carlos Santana – Governador Valadares
Luiz Henrique de Moraes Silva – Monte Santo de 
Minas
Marcelo Henrique Nogueira da Costa – Carmo do 
Cajurú
Valério de Freitas Souza Júnior – Divinópolis

TEOLOGIA
Reitor: Padre Valter Magno de Carvalho
Padres residentes: Monsenhor Celso Murilo Sousa 
Reis (Vigário Geral da Arquidiocese de Mariana), 
Padre Darci Fernandes Leão (Diretor Espiritual), 
Padre Danival Milagres Coelho (Diretor de Estu-
dos e Diretor Espiritual), Cônego Jadir Trindade 
Lemos
1º ANO
Daniel Fernandes Moreira – Senador Firmino
Daniel Júnior dos Santos – Barbacena 
Fabiano Alves de Assis – Coimbra 
Fabiano Milione Honório – Lamim 
Harley Carlos de Carvalho Lima – Cristiano Otoni
Lucas Henrique Pereira dos Santos – Governador 
Valadares

Rafael Silva César – Januária 
Romário de Souza Lima – Januária 
Rosemar Marcos Condé – Senhora dos Remédios
Rosemberg do Carmo Nascimento – Senhora dos 
Remédios
Willian Carlos Viana Coutinho – Januária 
2º ANO
Danilo dos Santos Gomes – São Pedro dos Ferros
Gustavo Moreira Mendes – Governador Valadares
José Maria Dias – Rio Espera
Leandro Marcos Costa – Ouro Preto
Lucas Antônio Ferreira – Santa Bárbara do Tugúrio
Lucas Germano de Azevedo – Ouro Preto
Márcio Henrique da Silva – São Pedro dos Ferros
3º ANO
Ildeu da Cruz Silvio – Canaã 
Joel Santos de Marselha – Itaverava 
Rodrigo Artur Medeiros da Silva – Barbacena 
4º ANO
Gilmar Lopes da Silva – Viçosa
José Roberto Martins – Governador Valadares
Rodrigo Marcos Ferreira – Dom Silvério
Vanderlei Gomes Guimarães – Viçosa 
Vinícius Costa Lopes – Governador Valadares
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