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o XXII Encontro de Arquidiocesano de Presbíteros e Diáconos
(05 a 08 de março de 2012, em Ouro Preto) o Serviço de Animação Vocacional (SAV) e o Seminário São José apresentaram
um panorama vocacional do Seminário São José, juntamente com uma
proposta de Pastoral Vocacional para a avaliação do plenário. A proposta
foi enriquecida e reelaborada no encontro de formadores do Seminário
acontecida logo após, a partir das indicações do presbitério. Na Missa do
Crisma, na Catedral de Mariana, no dia 31 de março de 2012, a homilia
de Dom Geraldo Lyrio Rocha contemplou exatamente a Pastoral VocaPadre Lauro Sérgio
Versiani Barbosa
cional na Arquidiocese de Mariana e deu grande incentivo ao trabalho
do SAV e à proposta de promoção vocacional do Seminário São José. No Documento de Aparecida
os bispos latino-americanos apontaram a pastoral vocacional como responsabilidade de todo o povo
de Deus, desde a família, passando pela comunidade cristã e integrada na pastoral ordinária, além da
necessidade de intensificar a oração pelas vocações. A Igreja é a assembléia dos chamados. Todos
temos uma missão no mundo. A vocação é dom de Deus que deve ser acolhido e colocado a serviço
dos irmãos e irmãs.
As recentes Diretrizes para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil da CNBB insistem no trabalho específico de promoção das vocações sacerdotais e consagradas: “Sem excluir outras
vocações, a pastoral vocacional deve dar ênfase, às vocações para o sacerdócio e a vida consagrada”
(CNBB, Doc. 93, n. 101). Assim, o Projeto Vocacional da Arquidiocese de Mariana que está tramitando
nas instâncias arquidiocesanas para discussão e aperfeiçoamentos, vem ao encontro de necessidade detectada pela equipe de formadores do Seminário São José e das orientações mais recentes do episcopado brasileiro e latino-americano em geral. Também o Papa Bento XVI em sua última Mensagem para
o Dia Mundial de Oração pelas Vocações insiste no trabalho da pastoral vocacional e dá orientações
precisas: a familiaridade com as Sagradas Escrituras, a vida de oração pessoal e comunitária e a Eucaristia, centro da vivência cristã, como fontes indispensáveis para a vida doada pelo Reino de Deus.
O Projeto Vocacional da Arquidiocese de Mariana que está em discussão propõe duas grandes metas: 1ª – articular o SAV a partir das paróquias; 2ª – ter um promotor arquidiocesano para as
vocações sacerdotais. É importante ressaltar a integração entre a atuação do SAV e a promoção vocacional específica para as vocações sacerdotais arquidiocesanas. A oração, a formação e os encontros
vocacionais são fundamentais nesse projeto. Vale frisar as palavras de Dom Geraldo Lyrio Rocha em
sua homilia na Missa do Crisma: “Exorto todos os presbíteros a que reflitam nas foranias ou setores as
propostas do Projeto Vocacional da Arquidiocese de Mariana e as enriqueçam com suas observações
e contribuições a fim de assumi-las efetivamente em sua ação pastoral. Se nos empenharmos seriamente na plantação, juntos participaremos das alegrias de uma colheita farta no campo das vocações
sacerdotais. Deus nos ajude para que tenhamos presbíteros em número suficiente para atender às
necessidades de nossa Arquidiocese e ainda podermos ajudar as outras Igrejas particulares carentes
de vocações e às Congregações Religiosas, especialmente às que realizam sua missão na Arquidiocese
de Mariana.”
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A pastoral vocacional na
Arquidiocese de Mariana
Homilia de dom Geraldo Lyrio Rocha, na Catedral de Mariana,
por ocasião da Missa do Crisma, aos 31 de março de 2012.
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particular a pastoral vocacional, que acompanha
cuidadosamente todos os que o Senhor chama a
servir à Igreja no sacerdócio, na vida consagrada
ou no estado laical. A pastoral vocacional, que é
responsabilidade de todo o povo de Deus, começa
na família e continua na comunidade cristã, deve
dirigir-se às crianças e especialmente aos jovens para
ajudá-los a descobrir o sentido da vida e o projeto
que Deus tem para cada um, acompanhando-os em
seu processo de discernimento. Plenamente integrada
no âmbito da pastoral ordinária, a pastoral vocacional é fruto de uma sólida pastoral de conjunto,
nas famílias, na paróquia, nas escolas católicas e nas
demais instituições eclesiais. É necessário intensificar de diversas maneiras a oração pelas vocações,
com a qual também se contribui para criar maior
sensibilidade e receptividade diante do chamado do
Senhor; assim como promover e coordenar diversas
iniciativas vocacionais. As vocações são dom de
Deus; portanto, em cada diocese, não devem faltar
orações especiais ao ‘Dono da messe’.” (DAp 314)
Por sua vez, as Diretrizes para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil, aprovadas pela CNBB,
atualmente em vigor, afirmam com clareza: “Sem
excluir outras vocações, a pastoral vocacional deve
dar ênfase às vocações para o sacerdócio e a vida
consagrada” (CNBB, Doc. 93, n. 101).
Caetano Etrusco

odos nós, membros do Corpo de Cristo,
podemos repetir as mesmas palavras do
profeta Isaías proclamadas na Liturgia de
hoje: “O Espírito do Senhor repousa sobre mim”
(Is 6,1), pois, “este mesmo ‘Espírito do Senhor’ está
sobre a totalidade do Povo de Deus, que é constituído como povo consagrado a Deus, e por Deus
enviado, para o anúncio do Evangelho que salva”
como nos relembrava o Papa João Paulo II, em sua
Exortação Apostólica Pós-Sinodal Pastores dabo
vobis (PDV 19).
Ao renovarmos, neste dia, nossas promessas
sacerdotais, reavivamos a consciência da missão
que nos foi confiada. Afirma ainda o beato João
Paulo II: Como presbíteros somos “chamados a
prolongar a presença de Cristo, único e sumo Pastor,
atualizando seu estilo de vida e tornando-nos como
que sua transparência no meio do rebanho a nós
confiado /.../. Os presbíteros são, na Igreja e para
a Igreja, como representação sacramental de Jesus
Cristo, Cabeça e Pastor; proclamam sua palavra
com autoridade; repetem os seus gestos de perdão e
oferta de salvação, nomeadamente com o Batismo,
a Penitência e a Eucaristia; exercem sua amável
solicitude, até o dom total de si mesmos, pelo rebanho
que reúnem na unidade e conduzem ao Pai, por meio
de Cristo, no Espírito. Numa palavra, os presbíteros
existem e agem para o anúncio do Evangelho ao
mundo e para a edificação da Igreja em nome e
na pessoa de Cristo” (PDV 15).A recordação que
hoje fazemos, de forma antecipada, da instituição
do sacerdócio ministerial, motiva-me a retomar a
reflexão que fizemos no Encontro dos Presbíteros
e Diáconos da Arquidiocese de Mariana, no início
deste mês de março, sobre a Pastoral Vocacional.
A esse propósito, convém recordar o que dizem
os Bispos da América Latina no Documento
de Aparecida: “No que se refere à formação dos
discípulos e missionários de Cristo, ocupa lugar
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Em sua Mensagem para o Dia Mundial de
Oração pelas Vocações, diz-nos o papa Bento
XVI: “Exorto-vos, com viva solicitude, a uma escuta
atenta de quantos, no âmbito das comunidades
paroquiais, associações e movimentos, sentem manifestarem-se os sinais da vocação para o sacerdócio
ou para uma especial consagração. É importante
que se criem, na Igreja, as condições favoráveis para
poderem desabrochar muitas respostas generosas ao
amoroso chamamento de Deus.
É tarefa da pastoral
vocacional oferecer os
pontos de orientação para
um percurso frutuoso.
Elemento central há de
ser o amor à Palavra de
Deus, cultivando uma
familiaridade crescente
com a Sagrada Escritura
e uma oração pessoal e
comunitária devota e
constante, para ser capaz de escutar o chamamento divino no meio de tantas vozes que inundam a
vida diária. Mas o “centro vital” de todo o caminho
vocacional seja sobretudo a Eucaristia: é aqui no
sacrifício de Cristo, expressão perfeita de amor, que
o amor de Deus nos toca; e é aqui que aprendemos
incessantemente a viver a “medida alta” do amor
de Deus. Palavra, oração e Eucaristia constituem
o tesouro precioso para se compreender a beleza de
uma vida totalmente gasta pelo Reino.
Desejo que as Igrejas locais, nas suas várias
componentes, se tornem “lugar” de vigilante discernimento e de verificação vocacional profunda, oferecendo aos jovens e às jovens um acompanhamento
espiritual sábio e vigoroso. Deste modo, a própria
comunidade cristã torna-se manifestação do amor
de Deus, que guarda em si mesma cada vocação.
Tal dinâmica, que corresponde às exigências
do mandamento novo de Jesus, pode encontrar
uma expressiva e singular realização nas famílias
cristãs, cujo amor é expressão do amor de Cristo,
que se entregou a si mesmo pela sua Igreja (cf. Ef
5, 25). Nas famílias, “comunidades de vida e de
amor” (Gaudium et spes, 48), as novas gerações
podem fazer uma experiência maravilhosa do amor
de oblação.
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De fato, as famílias são não apenas o lugar privilegiado da formação humana e cristã, mas podem
constituir também “o primeiro e o melhor seminário
da vocação à vida consagrada pelo Reino de Deus”
(Exort. apost. Familiaris consortio, 53), fazendo
descobrir, mesmo no âmbito da família, a beleza e
a importância do sacerdócio e da vida consagrada.
Que os Pastores e todos os fiéis leigos e leigas colaborem entre si para que, na Igreja, se multipliquem
estas “casas e escolas de comunhão” a exemplo da
Sagrada Família de Nazaré, reflexo harmonioso
na terra da vida da Santíssima Trindade”, conclui
o Santo Padre.
Graças a Deus, não
podemos nos queixar
do número de seminaristas e vocacionados
em nossa arquidiocese.
Entretanto, se houver
empenho decidido,
sobretudo por parte
de cada um dos presbíteros, certamente teremos a alegria de ver
crescer ainda mais o número dos candidatos ao
ministério sacerdotal. A arquidiocese de Mariana,
por graça especial que Deus lhe concede, é um
enorme canteiro onde podem florescer numerosas
e autênticas vocações especialmente para o serviço
sacerdotal
Exorto todos os presbíteros a que reflitam nas
foranias ou setores as propostas do Projeto Vocacional da arquidiocese de Mariana e as enriqueçam
com suas observações e contribuições a fim de
assumi-las efetivamente em sua ação pastoral. Se
nos empenharmos seriamente na plantação, juntos
participaremos das alegrias de uma colheita farta
no campo das vocações sacerdotais. Deus nos
ajude para que tenhamos presbíteros em número
suficiente para atender às necessidades de nossa
Arquidiocese e ainda podermos ajudar a outras
Igrejas particulares carentes de vocações e às congregações religiosas, especialmente às que realizam
sua missão na arquidiocese de Mariana.
O Rito da bênção do óleo e sobretudo a
Eucaristia que celebramos fortaleçam em todos
nós a consciência de que constituímos “um edifício espiritual e um sacerdócio santo para oferecer
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio
de Jesus Cristo” como ouvimos na Primeira Carta
de Pedro (1Pd 2, 5). “Àquele que nos ama, e que
nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e fez
de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai,
a ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos
séculos. Amém” (Ap 1, 5.6).
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O zelo de dom Oscar pelo seminário
Côn. José Geraldo Vidigal de Carvalho

N
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res, registrados em uma de suas poesias:
“Jesus, Maria e Pedro”!
Por ocasião do IV centenário da instituição dos Seminários publicou substanciosa mensagem datada de 30 de agosto
de 1963. Nela não apenas remonta ao
dia 15 de julho de 1563, historiando o
problema da formação dos futuros sacerdotes, como ainda falou sobre os Seminários de Mariana, a OVS e a importância das famílias cristãs, celeiros de
vocações.
Deste seu devotamento ao seminário
resultaram inúmeras ordenações sacerdotais que fizeram a alegria do Pastor
que ia vendo o resultado de seus intensos labores em prol da formação de ótiArquivo Seminário

este ano no qual se comemora
o centenário do nascimento do
notável arcebispo dom Oscar de
Oliveira cumpre, se recorde, seu grande
empenho pelo seminário, outra característica marcante de sua atividade apostólica.
Velou sempre para que aos seminaristas se lhes ministrasse uma aprendizagem condigna, moderna, segura, adaptada às exigências do Concílio Vaticano
II.
Mesmo com todos os grandes encargos do arcebispado, dom Oscar lecionou Direito Canônico no Seminário
Maior São José desde o segundo semestre de 1968, dividindo normalmente o
mês entre as visitas pastorais e as
aplaudidas aulas para o curso de
teologia.
Atento a tudo que se passava
quer no Seminário Maior, quer no
Menor, ele cortava logo no início qualquer tipo de aberração,
seguindo a sábia diretriz venienti occurrite morbo. É louvável,
realmente, o dirigente que prevê
os perigos, prepara os remédios e
provê aos males.
Almejou sempre que uma virtude sólida, operosa e ardente se
ajuntasse a uma erudição apurada,
vária e brilhante.
Quis continuamente que os seminaristas se entregassem a profundas locubrações e elaborações
cientificamente expostas, abeirando-se da corrente das ideias e
dos fatos, auscultando e sondando
com pertinência a evolução social. Ensinava que nem tudo que é
humano é falso; nem tudo o que é
novo é mau.
Soube incutir no espírito dos
futuros sacerdotes seus três amo-
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mos padres.
É de se notar que, atento à manutenção dos Seminários e de outras obras de
evangelização, dom Oscar comprou pré-

dio e salas em Belo Horizonte num dos
lances mais importantes de sua profícua
administração.
Uma das primeiras preocupações deste arcebispo, logo que chegou a Mariana, foi com o estado ruinoso do antigo
prédio do Seminário Menor.
A primeira ideia foi a da construção
no mesmo local de mais um pavilhão.
Dia 15 de agosto de 1959 foi benta a
pedra fundamental do mesmo, dia em
que se comemoravam as Bodas de Prata do Seminário Maior São José. Era
plano inclusive do arcebispo restaurar
Gens Seminarii No 11

o prédio construído por dom Frei Manoel da Cruz. Estudos, cientificamente
feitos, mostraram, posteriormente, por
inúmeras razões de ordem econômica e
pedagógica sobretudo, ser
muito mais viável a construção de um prédio novo
em outro local, o que foi
feito com grande eficiência. Neste novo prédio
hoje funciona a Faculdade
Arquidiocesana de Mariana “Dom Luciano Mendes
de Almeida” e nela o Instituto de Filosofia do Seminário Maior.
Escreveu dom Oscar
vinte e um artigos intitulados o Seminário e o Concílio, comentando o Decreto
Conciliar Optatam Totius,
publicados tais estudos em
O ARQUIDIOCESANO a
partir de 20 de fevereiro
de 1966.
Em 1967 o seminário
passou a ser dirigido pelos sacerdotes diocesanos
e prosseguiu sua trajetória gloriosa sob a égide
do sábio Pastor, que soube
sempre escolher com sabedoria os professores e
reitores do Seminário.
Nada melhor do que
encerrar este texto com
chave de ouro, ou seja, as
palavras do próprio papa
João Paulo II que, na sua
carta por ocasião do Jubileu de Ouro da ordenação sacerdotal de
dom Oscar, em 1985, assim se expressou ao se referir às muitas obras que
este arcebispo já realizara: “Destas basta lembrar apenas uma, como exemplo
das outras: a restituição, dizemos, do
Seminário à sua antiga prosperidade.
Desta restauração, que toda ela se
deve à tua laudável prudência e constância, a Igreja, sobretudo a Igreja do
Brasil, espera uma casa formadora de
sacerdotes íntegros, de cujo zelo, caridade, moderação e sã doutrina ela, a
Igreja tem sede”.
9
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Panorama Vocacional do Seminário São José
da Arquidiocese de Mariana

A

Arquivo Seminário

comunidade da teologia tem como
reitor o padre Lauro Sérgio Versiani
Barbosa. Moram nesta casa de formação os sacerdotes, Cônego Jadir Trindade
Lemos, monsenhor Celso Murilo de Sousa Reis,
padre Luiz Antônio Reis Costa e padre Danival
Milagres Coelho.

O 4º ano de teologia consta de 4 seminaristas
da arquidiocese de Mariana: Adelson Laurindo
C. Sampaio da Paróquia Santa Rita de Cássia
- Sericita, Antônio Adriano Vale da Paróquia
Sant’Ana - Carandaí, Edir Martins Moreira da
Paróquia Sant’Ana - Jequeri, Thiago José Gomes
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Mariana.
A este grupo une o seminarista Celino Alves Ferreira da Paróquia São José - Conselheiro Pena da
diocese de Governador Valadares.
O 3º ano de teologia é composto por 8
seminaristas da arquidiocese: Alex Martins de
Freitas da Paróquia Santa Rita de Cássia - Viçosa,
D’artagnan de Almeida Barcelos da Paróquia
Nossa Sra. da Assunção - Barbacena, Geraldo F.
da Trindade da Paróquia São Caetano - Cipotânea, José Henrique Coêlho da Paróquia Nossa
10

Sra. das Brotas - Entre Rios, Jorge Luis Barbosa
da Paróquia Nossa Sra. das Dores - Capela Nova,
Luciano da Silva Roberto da Paróquia Santo
Antônio - Ouro Branco, Reginaldo Coelho da
Costa da Paróquia Nossa Sra. das Brotas - Entre
Rios e Tiago da Silva Gomes da Paróquia Nossa
Sra. do Rosário - Rio Pomba.
O 2º ano de teologia é composto por 8 seminaristas. Da diocese de Governador Valadares
são dois: José Roberto Martins da Paróquia São
Raimundo - Governador Valadares e Vinícius
Costa Lopes da Paróquia Sagrada Família - Governador Valadares. Da arquidiocese de Mariana
são: Adriano Miguel Silva da Paróquia Nossa Sra.
da Assunção - Barbacena, Evaldo Rosa de Oliveira
da Paróquia São José - Joselândia, Gilmar Lopes
da Silva da Paróquia Nossa Sra. do Rosário de
Fátima - Viçosa, Marney Barcelos Araújo da Paróquia Nossa Sra. das Oliveiras - Sra. de Oliveira,
Rodrigo Marcos Ferreira da Paróquia Nossa Sra.
da Saúde - Dom Silvério e Vanderlei Gomes
Guimarães da Paróquia Nossa Sra. do Rosário
de Fátima - Viçosa.
junho 2012
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O 1º ano de teologia é composto por 4 seminaristas da arquidiocese de Mariana: Delvanir
Maurílio da Paróquia Nossa Sra. da Conceição
- Porto Firme, Ildeu da Cruz Sílvio da Paróquia
Santo Antônio - Canaã, Joel Santos de Marselha
da Quase Paróquia de São Sebastião – Mons.
Isidro e Rodrigo Artur M. da Silva da Paróquia
São Sebastião - Barbacena.

Arquivo Seminário

A comunidade da filosofia tem como diretor
padre Edmar José da Silva. Moram nesta comunidade os sacerdotes monsenhor Flávio Carneiro
Rodrigues, padre Roberto Natali Starlino, padre
José Geraldo Coura e padre Eliseu Donisete de
Paiva Gomes.

O 3º ano de filosofia é composto por 17 seminaristas, sendo 3 da diocese de Governador Valadares: Alessandro Ferreira A. Blank da Paróquia
Sagrada Família - Governador Valadares, Gustavo
Moreira Mendes da Paróquia São Raimundo Governador Valadares, Luciano de Oliveira Pereira da Paróquia São Sebastião - Capitão Andrade; 2
da diocese de Divinópolis, Douglas Lopes Amaral
da Paróquia Santo Antônio - Igaratinga e Thiago
Gandra do Vale da Paróquia Senhor Bom Jesus
- Divinópolis. Da arquidiocese de Mariana são
12: Bruno Aparecido Nepomuceno da Paróquia
Nossa Sra. do Pilar - Ouro Preto, Danilo dos Santos Gomes da Paróquia São Pedro - São Pedro dos
Ferros, José Maria Dias da Paróquia Nossa Sra. da
Piedade - Rio Espera, José Tarcísio da Costa da
Paróquia Nossa Sra. do Desterro - Desterro do
Melo, Josinei da Rocha Neto da Paróquia São
Gens Seminarii No 11

José - Alto Rio Doce, Júlio César Divino Vigiano
da Paróquia Nossa Sra. da Piedade - Rio Espera,
Leandro Alves Figueira da Paróquia São José
Operário - Ouro Branco, Leandro Marcos Costa
da Paróquia Santa Efigênia - Ouro Preto, Lucas
Antônio Ferreira da Paróquia Santa Bárbara - Santa Bárbara do Tugúrio, Lucas Germano Azevedo
da Paróquia Santa Efigênia - Ouro Preto, Márcio
Henrique da Silva da Paróquia São Pedro - São
Pedro dos Ferros e Ramon dos Santos Oliveira da
Paróquia Nossa Sra. das Mercês - Mercês.
O 2º ano é composto por 1 seminarista da
diocese de Governador Valadares, Vicente de
Paulo Alves da Paróquia Imaculada Conceição
- Sobrália; 7 seminaristas da diocese de Divinópolis, Alex Cristiano dos Santos da Paróquia Nossa
Sra. da Piedade - Pará de Minas, Élder Alves Diniz
da Paróquia Nossa Sra. da Guia - Divinópolis,
Daniel Júnior Gonçalves da Silva da Paróquia
Imaculada Conceição - Pará de Minas, Pedro
Henrique Guimarães de Moura da Paróquia
Nossa Sra. Aparecida - Divinópolis, Rafael Guimarães de Oliveira da Paróquia Santo Antônio
- Mateus Leme, e Victor Hugo Silva da Paróquia
Santo Antônio - Mateus Leme. Da arquidiocese
de Mariana são 8 seminaristas: Daniel Fernandes
Moreira da Paróquia Nossa Sra. da Conceição
- Senador Firmino, Daniel Júnior dos Santos da
Paróquia Bom Pastor - Barbacena, Fabiano Alves
de Assis da Paróquia São Sebastião - Coimbra,
Fabiano Milione Honório da Paróquia Divino
Espírito Santo - Lamim, Harley Carlos de C.
Lima da Paróquia Santo Antônio - Cristiano
Otoni, Marcus Vinícius de Jesus da Paróquia
Santa Efigênia - Ouro Preto, Rosemar Marcos
Condé da Paróquia Nossa Sra. dos Remédios
- Sra. dos Remédios, Rosemberg C. Nascimento
da Paróquia Nossa Sra. dos Remédios - Alto Rio
Doce (Vitorinos).
O 1º ano é composto por 4 seminaristas da
diocese de Governador Valadares: Luiz Carlos
Santana da Paróquia Santa Luzia - Mathias Lobato, Irineu Altair da Silva da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus - Cuparaque, Danilo Bonfim
de Souza da Paróquia São Francisco de Assis
11
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Almeida, Lucas Muniz Alberto da Paróquia Santo
Antônio - Santa Bárbara, Marco Aurélio de Souza
da Paróquia Sant’Ana -Guaraciaba, Márion Cézar
Oliveira de Souza da Paróquia São Sebastião
- Raul Soares, Max Júnior de Andrade da Paróquia Sant’Ana - Carandaí, Michel Felipe Gomes
da Paróquia São Sebastião - Ponte Nova, Thiago
Henrique das Dores da Paróquia Santo Antônio
- Santa Bárbara, Thomas Andrade Gimenez Dias
- Ritápolis (diocese São João Del Rei) e Tiago
Henrique Souza Cardoso da Paróquia Nossa Sra.
da Conceição - Congonhas.
O Grupo de Orientação Vocacional (GOV)
dirigido por padre Mauro Lúcio de Carvalho
atualmente tem a participação de 25 vocacionados. O GOV 1 é composto por 6 vocacionados:
Christiam Dias Martins da Paróquia Nossa Sra.
do Pilar - Ouro Preto, Geilson Aparecido Romualdo da Paróquia Nossa Sra. do Bom Sucesso
- Urucânia, José Henrique de Araújo da Paróquia
São Caetano - Cipotânea, Pedro H. Rufino Gomes da Paróquia Nossa Sra. do Pilar - Ouro Preto,
Tharley Flaviano Rodrigues da Paróquia Nossa
Sra. da Piedade - Rio Espera e Wellington Moreira
Arquivo Seminário

A comunidade do Propedêutico tem como
diretor padre Adilson Luiz Umbelino Couto,
padre Luiz da Paixão Rodrigues, diretor nomeado, que é auxiliado por padre Anderson José
do Nascimento e atualmente acolhe 15 vocacionados. São: Bruno dos Santos Silva da Paróquia
São Sebastião - Barbacena, Cristovão Marcelo N.
Guingo da Paróquia Nossa Sra. de Nazaré - Cachoeira do Campo, Euclides Evangelista Marçal
da Paróquia Nossa Senhora da Piedade - Barbacena, Humério de S. Gonçalves da Paróquia Nossa
Sra. da Assunção - Mariana, João Lucas Ferreira
Basílio da Paróquia Nossa Sra. do Pilar - Ouro
Preto, João Luiz da Silva da Paróquia Nossa Sra.
da Conceição - Piranga, Leonardo Sérgio Rosa
Carvalho da Paróquia São Sebastião - Correia de

Januário Basílio

- Barra de São Francisco e Fernando Baldon de
Moraes da Paróquia São João Batista - Itueta. Da
diocese de Divinópolis são 6: Marcelo Henrique
Nogueira da Costa da Paróquia Nossa Sra. do
Líbano - Carmo do Cajuru, Eliomar Rodrigues
dos Santos da Paróquia São Bento - Itapecerica,
Gregory Pablo Rial Araújo da Paróquia São
Bento - Itapecerica, Rafael Curto Fonseca da Paróquia São Bento - Itapecerica, Hiago Henrique
de Souza Fonte Boa da Paróquia Nossa Sra. do
Carmo - Carmo do Cajuru, Valério de Freitas
Souza Júnior da Paróquia Divino Espírito Santo
- Divinópolis. Da arquidiocese de Mariana são
10 seminaristas: Allan Júnio Ferreira da Paróquia
Santa Efigênia em Ouro Preto, Fabrício Sampaio
Coelho da Paróquia Santa Rita de Cássia - Sericita, Fernando P. de M. dos Santos da Paróquia
Nossa Sra. da Conceição - Conselheiro Lafaiete,
Francisco de Assis Lana da Paróquia Sant’Ana -Jequeri, Gilsimar Tavares Vieira da Paróquia Santo
Antônio - Cristiano Otoni, Júnior César de Souza
da Paróquia Bom Jesus da Cana Verde - Tabuleiro,
Luiz Henrique de M. Silva da Paróquia Santa Rita
de Cássia - Viçosa, Marcellus Henrique H. Reis da
Paróquia Nossa Sra. da Conceição - Porto Firme,
Renato Martins do Nascimento da Paróquia São
Sebastião - Barbacena e Yuri Vinícius de Souza
da Paróquia Nossa Sra. de Nazaré -Santa Rita
Durão.
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da Silva da Paróquia São Antônio - Teixeiras.
O GOV 2 é composto por: Emanuel Tadeu
Dias Teixeira da Paróquia Nossa Sra. da Piedade
- Rio Espera, Fernando H. de S. Júnior da Paróquia São Manoel - Rio Pomba, Gleydson de São
José da Paróquia Nossa Sra. da Conceição - Catas
Altas, Ismael da Silva Nunes da Paróquia São
Manoel - Rio Pomba, Jonhy Sales de Figueiredo
Dias da Paróquia São João Batista - Barão de
Cocais, José Alex Maia Machado da Paróquia
Sant’Ana - Abre Campo, Patrick José dos Santos
da Paróquia Sant’Ana - Carandaí, Pedro Hugo
Alves Talin da Paróquia Sant’Ana - Antônio Carlos, Vítor Nogueira de Campos da Paróquia São
João Batista - Conselheiro Lafaiete, Wesley Pires
dos Santos da Paróquia Nossa Sra. da Conceição
- Senador Firmino.
O GOV 3 é composto por: André Ladeira
Gomes da Paróquia Santo Antônio - Teixeiras,
Carlos Heitor Fideles da Paróquia Nossa Sra. da
Conceição - São Miguel do Anta, Daniel José da
Silva da Paróquia Sant’Ana - Carandaí, Emerson
Henrique Mendes da Paróquia São José - Alto
Rio Doce, Pedro Augusto R. Silva da Paróquia
Nossa Sra. de Nazaré - Cachoeira do Campo e

Wagner José N. Balbino da Paróquia Nossa Sra.
de Fátima - Barbacena.
Na Semana Vocacional de 2012, houve 18
candidatos ao GRUPO DE ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL e 11 candidatos ao PROPEDÊUTICO.

São José, padroeiro do seminário e da arquidiocese de Mariana, interceda por todos que,
atentos ao convite do Bom Pastor “Vem e segueme!”, respondem com generosidade e empenho,
crescendo em graças diante de Deus.

Ministérios instituídos e formatura da filosofia
Thiago José Gomes – 4º ano de teologia
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N

o dia 27 de novembro de 2011,
dia de Nossa Senhora das Graças, sete seminaristas foram instituídos nos ministérios de leitor e acólito
durante celebração eucarística na Catedral
Basílica Nossa Senhora da Assunção, em
Mariana. A celebração foi presidida pelo arcebispo dom Geraldo Lyrio Rocha.
Foram instituídos leitores os seminaristas Alex Martins de Freitas (Viçosa),
D’Artagnan de Almeida Barcelos (Barbacena), Geraldo Trindade (Cipotânea), José
Henrique Coêlho (Entre Rios de Minas),
Jorge Luiz Barbosa (Capela Nova), Reginaldo Coelho da Costa (Entre Rios de Minas) e
Tiago da Silva Gomes (Vinhedo). Adelson
Laurindo S. Clemente (Sericita), Antônio

Adriano Vale (Carandaí), Edir Martins Moreira (Jequeri) e Thiago José Gomes (Mariana) foram instituídos como acólitos.
O leitor é instituído para proferir as leituras da sagrada Escritura, exceto o Evan13
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Mariana – Dom Luciano Mendes. A celebração eucarística aconteceu na igreja de São
Pedro dos Clérigos em Mariana às 18 horas.
A colação de grau dos novos bacharéis foi às
20 horas no Espaço “Dom Oscar de Oliveira” na sede faculdade.
Graduaram-se os alunos Daniel Filipe
da Silva, Delvanir Maurílio, Edivaldo de
Oliveira Ribeiro, Ildeu da Cruz Sílvio, João
Paulo Rodrigues Pereira, Joel Santos de
Marselha, Rodrigo Artur Medeiros da Silva
e Sidney de Paula Mendes.

Caetano Etrusco
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gelho. Pode igualmente propor as intenções
para a oração universal, e faltando o salmista, proferir o salmo entre as leituras.
O acólito é instituído para o serviço
do altar e auxiliar o sacerdote e o diácono.
Compete-lhe principalmente preparar o altar
e os vasos sagrados, e, se necessário, distribuir aos fieis a Eucaristia, da qual é ministro
extraordinário.
E no dia 10 de dezembro de 2011, concluíram o curso de filosofia os alunos e seminaristas da Faculdade Arquidiocesana de

Seminário São José, formando discípulosmissionários de Jesus Cristo
Adriano Miguel Silva – 2º ano de teologia

A
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pode participar da celebração do sacramento
da Crisma presidida pelo bispo diocesano,
dom José Moreira. Em Montalvânia, o pároco
padre Wellington Jorge Xavier Rocha apresentou a paróquia e no dia seguinte os seminaristas foram encaminhados para algumas das 42
Arquivo Seminário

comunidade da teologia do Seminário
São José, no desenvolvimento das dimensões da formação, que são perpassadas pelo mandato missionário de Jesus: “Ide
e evangelizai a todas as criaturas”, realizou
uma semana de atividade missionária na paróquia Cristo Rei em Montalvânia – diocese de
Januária, no período de 03 a 10 de dezembro
de 2011.
Os seminaristas foram acompanhados
pelo reitor, padre Lauro Versiani Barbosa.
Uniu ao grupo o diácono André de Oliveira
Quintão, que fez a experiência de permanecer
durante um mês auxiliando os trabalhos pastorais e a vida sacramental das comunidades
que compõem a paróquia. No trajeto, o grupo
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comunidades. Durante a semana realizaram
encontros e celebrações com a comunidade
(casais, jovens e crianças); visitas às famílias,
hospitais, presídios; além de utilizarem dos
meios de comunicação para evangelizarem.
Segundo o seminarista Rodrigo Marcos
“esta experiência missionária foi uma oportunidade única de fortalecimento no desejo de
seguir ardorosamente os apelos de Cristo. Em
Montalvânia, pude experimentar a dor mesclada com a alegria, a fartura na pobreza e a
alegria transbordante no olhar de cada pessoa. A alegria da acolhida e a fé que nos dá
esperança de que o Cristo é amado e que sua
mensagem ecoa em muitos corações, e, principalmente, seu apelo forte na vida de muitas
pessoas: ‘Ide por todo o mundo e anunciai
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o Evangelho a toda criatura’.” Já, Vanderlei
Gomes ressaltou que “foi muito boa a experiência da semana na Paróquia Cristo Rei, por
perceber o carinho, a atenção, a hospitalidade
e, principalmente, a fé que enriquece a vida. É
um povo animado, feliz, que não se deixa abater pelos desafios e essa animação contagiou
os nossos corações, por isso aprendemos muito com eles. Posso afirmar que o contato com
cada pessoa, cada experiência vivida nessa
semana missionária é graça de Deus.”
O seminarista José Henrique Coêlho narra sua experiência: “Missão é graça concedida
pelo Senhor Deus, pois percebi o quanto aquele povo humilde confia e transmite a presença
do Deus vivo, por meio de suas mais diversas
formas de devoções e pela característica maneira de acolher a quem chega à sua casa.”
Segundo o seminarista Edir Martins a experiência da missão foi: “um momento de graça

junto do povo de Deus que está em Montalvânia. Povo que luta e, apesar dos sofrimentos
da vida, do descaso por parte dos governantes, é um povo de muita fé e, por isso, muito
nos ensinaram. Gente de fé, juventude cheia
de vida, ardor no seguimento a Jesus Cristo,
com tudo isso pudemos conviver nesta semana
de experiência missionária na certeza de um
verdadeiro encontro com o Senhor na pessoa
do irmão”. Gilmar Lopes relata também sua
experiência: “pude vivenciar uma experiência missionária juntamente da comunidade de
Canoas, e percebi na mesma, o quanto Deus
age em nós, por nós e através de nós. Age
em nós porque nos motiva, através de nós no
anúncio da sua Palavra e através de nós no
gesto e sinal de esperança e presença de Dele,
e nas trocas de experiências.
Fomos muito bem acolhidos, com alegria
e espontaneidades por parte da paróquia, do
povo e da comunidade de Canoas. Eles me deram a oportunidade de participar de suas vidas
e histórias através das partilhas de alegrias e
tristezas. Muito me marcou a fé e a alegria de
todas aquelas pessoas. Tudo isso me fez perceber cada vez mais, o valor da missão; e de
que ela está em nós e que temos que anunciar,
porque os desafios não podem nos impedir de
viver na alegria e em Cristo Jesus”.
O diácono André Quintão testemunha a
alegria de ter passado esse período nesta paróquia: “Com imensa alegria e tamanho ardor
missionário fiz a experiência missionária na

paróquia Cristo Rei no norte de Minas Gerais, que faz divisa com o estado da Bahia.
No início do mês de dezembro de 2011 iniciei
as atividades e durante quarenta dias tive a
15
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oportunidade de conhecer várias comunidades. Em Montalvânia eu passei o Natal e o
ano novo! Nunca assisti tantos casamentos no
exercício do ministério diaconal como lá!
De segunda a segunda-feira realizávamos celebrações da Palavra, batizados e casamentos! Em Montalvânia fiz amizade com
tantas pessoas que não se cansam de anunciar
no sertão mineiro o Reino de Deus: jovens,
crianças, famílias e o padre Wellington. Agradeço a Deus a oportunidade de enriquecer o
ministério servindo a Igreja através desta belíssima experiência missionária.”
Outra experiência rica foi o envio do seminarista Antônio Adriano do Vale e do diácono
Claudinei Lourenço no período de dezembro
de 2011 a janeiro de 2012 para a experiência
missionária na diocese de Santarém – PA, especificamente na paróquia Nossa Senhora da
Conceição de Almeirim.
Antônio Adriano deixa seu testemunho
missionário: “Durante a V Experiência Missionária pude perceber, ainda que de relance,
como que em um flash, o que é o amor. Em todas as casas em que adentrava, eu via, eu sentia, eu percebia a presença, a ação de Deus,
tanto em mim quanto nos que me acolhiam.
Naqueles dias, fui conquistado por Cristo, fui
conquistado por mim mesmo e fui conquistado
pelo povo, de modo especial, pelos mais pobres e sofridos.

Com tudo isso, pude fazer uma revisão
de vida a partir do serviço, a partir da doação. Nesta revisão constatei que o amor não
espera nada em troca, que ele é simplesmente
gratuidade. Como nos diz São Paulo ‘o amor
é paciência, é bondade. Não tem inveja, não
é orgulhoso, não é arrogante’ (1Cor 13,5-7).
16

O amor não busca os seus próprios interesses, ele nos leva ao verdadeiro encontro com
o outro, nos leva a uma entrega sem reservas.
Sendo assim, noto que Jesus me chamou para
o meio da floresta amazônica para converterme, para que eu seja um missionário e não
apenas um ‘funcionário’ do sagrado. Esta
experiência desestabilizou-me por completo.
Minhas certezas, minhas convicções foram
lançadas ao chão. A partir de então, a única
certeza que tenho é que sou chamado ao serviço, à doação, ao amor.
Concluo desta experiência que o fazer
missão é entender que a mensagem de Deus
está no meio da vida e do mundo, sempre
pronta para ser encontrada. Porém, é preciso
cultivar um olhar atento e transparente para
reconhecer os inúmeros sinais da presença
divina que se revelam nas experiências cotidianas.
Que o Espírito Santo possa sempre nos
iluminar para que a nossa consciência de missão nos faça sempre missionário entre os irmãos e irmãs que ainda não puderam conhecer, amar e servir a Deus vivendo os valores
do Reino. Desejo ardentemente que todos os
cristãos vivam autenticamente sua fé e compreendam a importância de serem discípulosmissionários: ‘Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura’ (Mc 16,15).”
No processo formativo é importante a
constituição nos seminários do Conselho Missionário do Seminário (COMISE). O Seminário Arquidiocesano, com a sua rica experiência
missionária, articulou a criação deste conselho
que tem como objetivos: formar a consciência
missionária dos formandos, informar formandos e formadores sobre a situação missionária
no mundo, estimular a colaboração pessoal e
promover a cooperação solidária, como também rezar por todos missionários, fazendo um
elo entre eles e o seminário, procurando criar
meios para a sensibilização e a formação missionária dos seminaristas.
Conheça mais sobre o COMISE:

BLOG: comisemariana.blogspot.com
FACEBOOK: facebook/ comisemariana
facebook/comisearqmariana
junho 2012
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Casas de formação realizaram retiros
no primeiro semestre

Thiago José Gomes – 4º ano de teologia
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O

ração e meditação
fazem parte da vida
dos discípulos de Jesus
Cristo. Para atender à esta necessidade e cumprir as orientações da Igreja
para a formação dos seminaristas,
as casas de formação do Seminário
São José realizaram seus retiros do
primeiro semestre.
Entre os dias 23 e 26 de fevereiro,
abrindo os exercícios quaresmais,
os seminaristas da comunidade da
Filosofia, reunidos na casa do Instituto de Teologia, viveram momentos de intensa
oração, meditação e reflexão pessoal conduzidos
pelo monsenhor Celso Murilo Reis, vigário geral
da arquidiocese de Mariana.
Os temas das reflexões giraram em torno do
chamado de grandes homens da história da salvação: Moisés, Jeremias e Paulo. Também meditaram
sobre o carisma do padre diocesano e ainda sobre a
figura de Nossa Senhora.
Os seminaristas da etapa da Teologia reuniramse também entre os dias 23 a 26 de fevereiro no
Instituto de Filosofia em Mariana para fazerem o retiro, que teve como pregador o diretor espiritual do
Seminário Maior, padre Luiz Antônio Reis Costa.

O retiro não se centrou em respostas, mas em
perguntas e provocações, para que se olhando para
as dúvidas se chegasse ao plano dos afetos onde
cada um se encontrava e se fizesse um verdadeiro
encontro com Cristo.
Entre os dias 5 a 8 de março, ocorreu o retiro
espiritual dos seminaristas do Propedêutico. O pregador convidado foi o Pe. Geraldo Lisboa SDB, que
veio da cidade de Pará de Minas. A frase central do
retiro foi “Estamos vivendo a décima hora”, fazendo
referência a Jo 1,39.
Sobre estes momentos, transcrevemos alguns
testemunhos: “Pude refletir melhor sobre a minha vocação e fazer uma boa revisão de vida a fim de dar um
sim mais autêntico e concreto ao chamado de Deus,
nosso Pai. Deus seja louvado por esse tempo na minha
vida!” (Fernando Paulo - 1º ano de filosofia)
“Não foi um retiro somente de espiritualidade,
mas também de formação. Sendo conduzidos por
Mons. Celso Murilo e iluminados pela Sagrada
Escritura, percorremos o caminho dos exercícios
espirituais de Santo Inácio que provocou em todos
nós um crescimento espiritual.” (Elder Alves Diniz
– 2º ano de filosofia).
“Foi uma oportunidade de rezar a minha his17
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tória numa ótica evangélica e notar aqueles sinais
de Deus que com as correrias do dia-dia e as tensões
próprias da existência não permitem perceber. Foi

uma volta ao primeiro amor, uma injeção de ânimo
e possibilidade de começar uma nova vida. (Danilo
dos Santos Gomes – 3° ano de filosofia).“
Este tempo do retiro foi momento ímpar, que me
proporcionou um verdadeiro encontro pessoal com
Deus e com a minha vida e história. Foi uma oportunidade de viver o meu deserto, isto é, falar com Deus
e perceber os apelos d’Ele para mim, minha vocação
e minhas experiências vivenciadas. Resta os louvores
mais que dignos a Deus por este momento de graça,
ao pregador, padre Luiz Antônio, que se propôs a
fazer esse percurso conosco e ao seminário por esta
oportunidade de enriquecimento espiritual”. ( José
Roberto Martins – 2º ano de teologia)

Ministério diaconal e presbiteral na
Arquidiocese de Mariana
Geraldo Trindade - 3º ano de teologia
Caetano Etrusco

A

Sé Marianense repleta de fieis acolheu e se alegrou, no dia 10 de março, pela ordenação de novos diáconos para o serviço ao povo de Deus e à Igreja
Particular. Com o lema: “Estou no meio de
vós como aquele que serve!” (Lc 22, 27)
assumiram o ministério do diaconado os
acólitos Leandro Ferreira Neves, natural de
Ponte Nova; Mauro Fonseca Silva, natural
de Capela Nova; Sérgio José da Silva, natural de Brumal em Santa Bárbara.
A celebração foi presidida pelo arcebispo
metropolitano, dom Geraldo Lyrio Rocha,
concelebrada por vários sacerdotes e diáconos. O arcebispo, dirigindo-se aos diáconos, exortou-os a não deixarem-se abalar na
confiança no Evangelho, do qual serão não
só ouvintes, mas servidores. “Guardando o
mistério da fé com a consciência pura, mostra em teus atos a palavra que proclamas,
a fim de que o povo cristão, vivificado pelo
18

Espírito Santo, se torne uma oblação pura,
agradável a Deus; desta forma, também,
no último dia, poderás ir ao encontro do
Senhor e ouvir dele estas palavras: Servo
bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor!”,
frisou Dom Geraldo no encerramento de sua
homilia.
O senhor arcebispo, no dia 13 de março,
designou diác. Leandro Ferreira Neves para
a paróquia Nossa Senhora das Brotas, em
junho 2012
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Entre Rios de Minas; diác. Mauro Fonseca
Silva, para a paróquia São Sebastião, em
Ponte Nova e diác. Sérgio José da Silva para
a paróquia Santa Rita de Cássia, em Viçosa.
Neste contexto de resposta generosa ao
chamado feito por Deus, a revista GENS
SEMINARII fez uma entrevista com os padres recém-ordenados, que fizeram sua formação sacerdotal no Seminário São José da
Arquidiocese de Mariana.
1.Gens Seminarii: Conte-nos um pouco sobre como nasceu sua vocação ao ministério
sacerdotal? Quais sinais de Deus vocês percebe em sua vida?
2.Gens Seminarii: Dentro da realidade
pastoral de sua igreja particular como você
percebe seu ministério sacerdotal e quais as
perspectivas nesta nova etapa da sua vida?

Pe. João Paulo da Silva
Ordenado no dia 15 de outubro de 2011, natural
de Guaraciaba, exerce seu ministério na Paróquia
Sant’Ana em Jequeri.

1 - Sobre o nascimento da vocação, vejo
que é na simplicidade da vida que percebemos os grandes sinais de Deus, que apesar
de ser algo tão fundamental e importante,
se manifesta de modo tão simples. Vejo que
a família é um dos lugares mais essenciais,
pois, é nela que se aprende os valores mais
elementares da vida como o amor que se
manifesta na partilha e no perdão. Outro lugar que não posso deixar de lembrar é a comunidade, onde se manifesta tudo o que se
aprende no seio de nossa família. É ali que
aprendi a colocar em prática o que aprendi
nas orações e partilhas com meus pais e os
outros dez irmãos.
2 - Para mim o momento que vivemos
em nossa arquidiocese de Mariana é marcado por duas grandes forças. Primeiro é um
desafio muito grande, pois, vivemos numa
realidade de mudança muita rápida e difícil
de se acompanhar. Por outro lado, é tempo
de grande esperança porque vivemos um
momento de muita busca, especificamente podemos chamar de busca pelo sentido.
Acompanhado a isso, há também uma busca
pelo sagrado, por isso, no nosso ministério
podemos enxergar a grande possibilidade
de muita realização, e junto a isso muitos
frutos, pois diante da busca podemos colaborar muito para favorecer as pessoas um
verdadeiro encontro com Deus.

Pe. Euder Daniane C. Monteiro

Caetano Etrusco

Ordenado no dia 29 de outubro, natural de Caranaíba, exerce seu ministério na Paróquia Nossa
Senhora da Piedade em Barbacena.

1 - Eu sou um dos 4 filhos de Euzébio
de Paula Canuto e Maria Eterna Monteiro Canuto. Nasci no dia 31 de outubro de
1983. Sou da Salsa, uma pequena comunidade rural, que pertence ao município
de Caranaíba. Fui batizado no dia 24 de
dezembro de 1983, em Capela Nova, paróGens Seminarii No 11
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quia Nossa Senhora das Dores, pelo padre
José Vicente Guedes.
Acredito que minha vocação nasceu a
partir de uma experiência muito concreta
de uma comunidade pequena que tinha um
profundo desejo de caminhar como Igreja
viva.
Lembro-me de quando na minha comunidade de origem nos reuníamos ainda

no pátio do grupo escolar para celebrar
a Eucaristia bem como para a reunião do
grupo de jovens e também de minha participação nos grupos de reflexão. Sempre
me sentia muito à vontade neste contexto
de experiência comunitária em torno da
meditação da Palavra de Deus.
Minha irmã mais velha dirigia um dos
grupos de reflexão e eu sempre estava ao
seu lado para a proclamação da Palavra
e reflexão da mesma. Sentia um profundo
desejo de poder ajudar, de alguma forma,
para que aquela minha comunidade pudesse ser também uma comunidade alegre,
viva. Hoje, depois de um tempo, percebo
que um dos meus tios, hoje já falecido, teve
papel fundamental no meu despertar vocacional.
Costumo dizer que ele foi como João
Batista para mim, apontando-me o Cordeiro. Sua liderança e vontade de levar a comunidade à frente foi um exemplo de que é
possível fazer a diferença no cotidiano de
nossas vidas.
Tendo terminado, portanto, o ensino
20

fundamental, ingressei no Seminário Menor. Após oito anos, solicitei um tempo de
discernimento fora do Seminário.
Nos 2 anos em que estive fora do Seminário, fiz a experiência do trabalho. Passei
a participar na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde residi e participei durante esta etapa de minha vida e onde hoje
residem meus pais.
Retornei ao Seminário de Mariana no
ano de 2008. Em meu estágio pastoral,
trabalhei nas paróquias Nossa Senhora da
Assunção, em Mariana; Nossa Senhora do
Bom Sucesso, em Urucânia e na paróquia
São Silvestre, em Viçosa. Auxiliei também
no Grupo de Orientação Vocacional.
Só posso dizer, portanto, que os sinais
de Deus em minha vida são muito fortes.
Ressalto uma imagem que eu acredito traduzir bem a presença de Deus em minha
vida: o olhar de Jesus Cristo. Durante toda
a minha caminhada vocacional, sinto-me
como que seduzido pelo olhar de Deus.
Olhando para minha história vocacional,
percebo que Ele foi presente na minha história familiar e na minha história na comunidade eclesial, que Ele foi presente nos
momentos mais difíceis pelos quais passei
em tempos de profundo discernimento,
sustentando-me com seus braços abertos
no seu coração misericordioso. Sinto de
verdade uma profunda gratidão a Deus
por ter-me chamado para serví-Lo. Destaco, especialmente, a alegria de ter ouvido
sua voz que me disse e continua dizendo
todos os dias: ‘Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi’ (Jo 15,16).
Confesso que, às vezes, quando paro pra
rezar, fico estupefato diante de tantas graças e aí me sinto na obrigação de corresponder com a vida a este chamado. Mas, é
evidente que tenho consciência da fragilidade de minha resposta e da necessidade
de sempre aperfeiçoá-la. ‘Ele fez em mim
junho 2012
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2 - Eu percebo o ministério sacerdotal
primeiro como uma resposta de alguém
que se sentiu amado por Deus e que, portanto, deseja comunicar este mesmo amor
aos outros. Neste sentido, dentro de nossa realidade pastoral e à luz do Projeto
Arquidiocesano de Evangelização, sinto
que o serviço sacerdotal que presto na arquidiocese passa pela minha aproximação
cada vez maior da Palavra de Deus de tal
modo que, na intimidade do Cristo, possa ser sinal para as nossas comunidades
de que vale a pena ter fé, de que vale a
pena ser de Deus. Tenho repetido muito
ultimamente uma frase de João que me encanta: ‘sem mim, nada podeis fazer’. Eu
creio que é nesta perspectiva que tenho
procurado exercer o meu ministério. Não
sou padre para mim, mas para o serviço
do Povo de Deus. Assim, é preciso que eu
procure sempre aprofundar minha relação
de amizade com Aquele a quem sirvo, em
primeiro lugar, de tal modo que Ele mesmo há de produzir, através de mim, os seus
frutos. Afinal, a obra e a missão é de Jesus
Cristo. E Ele quis confiá-la a nós para que
fôssemos seus continuadores. Daí a necessidade que eu tenho de ter os olhos fixos
n’Ele de tal modo que Ele seja de fato o
Mestre de minhas atitudes, de minha vida.
Assim, a minha perspectiva para esta nova
etapa é que eu alegremente busque ser um
sacerdote que serve, que busca se doar
gratuitamente à comunidade, às pessoas.
Conto com a oração de todos para que,
através do ministério, eu possa de fato ser
um lugar de encontro com Deus.
Gens Seminarii No 11

Pe. Edvan Cardoso
Ordenado no dia 29 de outubro de 2011, natural
de Conselheiro Pena, exerce seu ministério na
Paróquia São José em São José do Safira na diocese de Governador Valadares.
Arquivo Pessoal

maravilhas e santo é o Seu nome’. Existe
uma frase de uma música que traduz bem
o meu sentimento: ‘grato eu estou Senhor,
porque mesmo sendo tão pequeno, me deste a autoridade de em seu nome anunciar a
paz e a liberdade’.

1 - ‘Este mistério é grande e eu o interpreto
em relação a Cristo e à sua Igreja’ (Ef 5,32).
Grande é o Senhor Deus por que em sua onipotência escolhe homens para serem continuadores de sua missão, assim, aconteceu com os
Apóstolos, Santos e também comigo. Creio que
se sentir vocacionado é um dom que só quem
se coloca a disposição do Senhor é capaz de
perceber a beleza de ser padre. Minha vocação
surgiu pelo encantamento com a Igreja. Aos
poucos como adolescente, fui me engajando,
envolvendo nas pastorais e percebendo que
Deus me pedia mais, uma consagração mais
definitiva e radical. Em 21 de setembro de
2003, ingressei no propedêutico do Seminário
Nossa Sra. Auxiliadora e terminei os estudos
em 2011 no Seminário São José em Mariana.
2 - A realidade pastoral é um desafio constante, pois nos chama à permanente missão.
Caminhamos à luz da graça de Deus naquilo
que as diretrizes gerais da Igreja nos pede:
‘Comunhão e Participação’ e assim, em nossa
diocese de Governador Valadares vivenciamos
juntamente com todas as vocações o ser cristão
no século XXI, tentando responder com nossa
vida o chamado que Deus nos faz: ‘sermos
21
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pescadores de homens’ (Mc 1, 17). O ministério sacerdotal também é objeto a ser cuidado,
pois, são os colaboradores diretos do Bispo, e
eu como neosacerdote me lanço na realidade
de nossa de diocese para somar forças, colaborar e servir a essa Igreja Particular a qual
muito amo e quero bem.

Pe. Glauber Rodrigo Passos Lacerda

Arquivo Pessoal

Ordenado no dia 12 de novembro, natural de Rio
Doce, exerce seu ministério na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Cachoeira do Campo.

cendo, claro, de perguntar a Deus se esta era
a minha vocação. Ele me respondeu sim no
dia de minha aprovação ao ministério e Deus
seja louvado por isto. A minha vida é um sinal
de Deus do qual brota todos os outros, sei que
ele me amou e se entregou por mim.
2 - Percebo a necessidade de cada vez mais
buscar a santidade para comunicá-la de maneira mais real às pessoas que esperam tanto
do sacerdote, fazendo-as compreender que
Deus é a nossa maior riqueza e que sem ele
nada podemos fazer. A minha verdadeira vocação ao sacerdócio se realiza nestes trabalhos que são a concretização da construção
do Reino de Deus nesta terra. Nisto se realiza
desde já as minhas expectativas: ser para as
pessoas um bom pastor à medida do Cristo
Jesus, meu Mestre e Senhor.

Pe. Daniel Ângelo Henriques
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1 - Minha vocação ao ministério nasceu
quando comecei a me dar conta de que eu era
gente e que precisava realizar algo de bom no
mundo. Desde que eu era criança já falava
com as pessoas que eu queria ser padre. E, à
medida que eu fui me envolvendo nos trabalhos pastorais da Igreja, foi crescendo ainda
mais este desejo. Pude descobrir aos poucos,
com o contato com os padres que eu conhecia,
as conquistas e os desafios da vocação sacerdotal e cada vez mais me apaixonava pelo testemunho de muitos deles. Estas experiências
foram potencializadas através das experiências de orações que eu fui fazendo com a RCC.
Elas me davam uma certeza muito grande de
que minha vocação não era fruto apenas de
uma escolha pessoal, mas esta já era querida
por Deus. Desta forma, os sinais vocacionais
foram ficando mais fortes e mais claros até que
um dia decidi investir todas as minhas forças
para me formar sacerdote, nunca me esque-

Ordenado no dia 3 de março, natural de Capela Nova, exerce seu ministério na Paróquia
Sant’Ana em Guaraciaba.

1 - Minha vocação nasceu a partir
de sinais comuns, de mediações já bem
conhecidas: família e Igreja. Com minha família aprendi o valor da oração,
da participação nas celebrações e do
envolvimento na catequese. O exemplo
de meus pais e de meus avós sempre me
encantou e me mostrou a presença de
junho 2012
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2 - A partir da realidade pastoral
de nossa arquidiocese de Mariana e do
Projeto de Evangelização percebo que
devo ser um padre que leve as pessoas a
tomarem consciência de que são Igreja
Viva. Nas celebrações tenho o propósito de mostrar para o nosso povo a centralidade que a Palavra e a Eucaristia
devem ocupar na vida de nossas comunidades de fé. A missão sempre foi uma
constante em meu ministério diaconal.
Agora como padre, quero continuar visitando as pessoas e indo ao encontro
das famílias, dos afastados, dos marginalizados e dos que sofrem. Oração,
celebração e convivência com o povo
serão meus caminhos que desejo trilhar
no ministério. Para a resposta à pergunta: ‘Mestre onde moras?’ (Jo 1,38)
Jesus me responde que necessário ir ao
povo para vê-Lo e serví-Lo.
Gens Seminarii No 11

Pe. Werques Rodrigo Ribeiro
Ordenado no dia 24 de março, natural de Pedra
Bonita, exerce seu ministério na Paróquia Nossa
Senhora da Conceição em Porto Firme.
Caetano Etrusco

Deus em minha vida. A Igreja me motivou com o exemplo dos catequistas que
passaram por minha vida, o testemunho dos padres, as celebrações, festas,
novenas de padroeiros e de natal foram
me inserindo cada vez mais na Igreja.
Lembro-me bem dos quilômetros que
andava, junto com amigos e parentes,
todo fim de semana para ir à Matriz
para participar das celebrações.
No tempo do fim do ensino médio
recebi o convite de dois amigos para
fazer a semana vocacional.
A princípio fui sem saber o que de
fato Deus estava querendo de mim, mas
depois fui fazendo uma releitura de minha vida com um ‘olhar da fé’ e percebi que Deus me chamava. Disse sim
e aqui estou buscando encontrar Jesus
na oração, nos sacramentos, em especial a Eucaristia, e no meio do povo.

1 - Venho de uma família católica
e muito atuante na Igreja. Assim, desde
pequeno, sempre fui incentivado a participar das atividades de minha comunidade
paroquial. Portanto, através da participação nas atividades da Igreja, sobretudo no
grupo de jovens da Pastoral da Juventude,
fui percebendo o chamado de Deus para o
ministério sacerdotal. Creio que Deus se
manifesta ao ser humano nos acontecimentos próprios de cada dia. É assim que
percebo os sinais de Deus em minha vida,
ou seja, nas pessoas que estão próximas
de mim, em determinados acontecimentos,
etc. Nada acontece por acaso, em tudo
Deus tem um propósito. Nesse sentido, temos de ficar atentos para percebermos a
ação de Deus.
2 - Há uma frase a respeito da vocação
sacerdotal que sempre me chamou a atenção: ‘Ser Padre é uma questão de muito
amor’. É assim que percebo o ministério
que assumi dia 24 de março. Jesus disse
que a messe é grande e poucos são os operários (cf. Lc 10,2). A realidade pastoral
é muito exigente! O mundo está cheio de
coisas que afastam as pessoas de Deus:
23

Seminário

o amor ao dinheiro, o consumismo, a ganância, a inveja e a ânsia de poder passaram a ser consideradas como coisas essenciais, numa total inversão de valores.
Por isso, a felicidade parece tão ausente
na vida de muita gente.
E é justamente nesse mundo que somos convidados a exercer o ministério
sacerdotal, levando ao coração das pessoas aquela certeza de que somente em
Deus está o verdadeiro sentido pra vida.
O ministério sacerdotal não é uma missão
fácil, mas é muito gratificante. Dinheiro

nenhum pode comprar a sensação de dever cumprido quando fazemos o bem ou
ajudamos alguém que nos procura. Diante do pluralismo religioso, percebo que
as pessoas veem a Igreja Católica, os
sacerdotes e os vocacionados com muita
esperança. Que Deus nos ajude, a fim que
não sejamos como os maus pastores de Israel que pastoreavam a si mesmos (cf. Ez
34,1-10), mas que possamos exercer o ministério para promover o Reino de Deus e
para o bem das ovelhas de Jesus.

Festividades em honra ao padroeiro do
Seminário Arquidiocesano
Adriano Miguel Silva– 2º ano de teologia

O
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seminário São José da
arquidiocese de Mariana celebrou a tradicional festa em honra ao seu
padroeiro, São José. A festa
foi precedida de um tríduo em
preparação para o dia do santo. Nesse ano o tema voltou-se
para a celebração dos 50 anos
do Concílio Vaticano II, enfocando “A Palavra de Deus na
vida e na missão da Igreja”.
No primeiro dia do tríduo,
padre Edmar José, diretor da comunidade
da filosofia, presidiu a celebração enfatizando a importância da Palavra de Deus
na vida do padre. Logo após, houve uma
noite cultural com uma apresentação teatral intitulado “José de Maria” do grupo
“Amor em Ato” do seminário.
No segundo dia, a presidência da ce-

lebração ficou a cargo do padre Adilson
Umbelino Couto, diretor da comunidade
do Propedêutico, que foi muito agradecido pelo reitor, padre Lauro Versiani,
pelo seu serviço prestado na formação,
uma vez, que padre Adilson irá realizar
estudos em Roma. Logo após a celebração, aconteceu a noite cultural, um sarau
“E se Jesus fosse mineiro”, com declajunho 2012
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mação de poesias e músicas sertanejas.
No terceiro e último dia, foi presidida
por monsenhor Celso Murilo, que foi homenageado pelos seus 25 anos de vida
sacerdotal a ser comemorado no mês de
julho. Logo após, houve a entrega das
medalhas as equipes participantes nas
olimpíadas. A parte esportiva foi realizada com o envolvimento das quatro
casas de formação. Aconteceu nos dias
do tríduo pela manhã e tarde, com destaque para a alegria, descontração e um
ambiente de confraternização.
No dia 1º de maio, aconteceu a celebração solene presidida pelo nosso arcebispo dom Geraldo Lyrio Rocha, que
acolheu e presidiu a posse canônica de
padre Luiz da Paixão Rodrigues como
novo diretor da comunidade do Propedêutico e integrando, assim, a equipe de
formadores.
Também, naquele celebração foram
admitidos como candidatos às ordens
sacras os seminaristas: Delvanir Maurí-

lio ( Porto Firme), Ildeu da Cruz Sílvio
(Canaã), Joel Santo de Marselha (Mons.
Isidro), e Rodrigo Artur M. da Silva (
Barbacena).
A equipe GENS SEMINARII se une
a toda comunidade formativa para expressar sua alegria ao acolher padre Luiz
da Paixão, que até então era pároco em
Porto Firme e agora passa a prestar seu
auxílio na formação dos novos sacerdotes de nossa arquidiocese; como também
agradecer ao padre Adilson, que se afastando da direção da comunidade do Propedêutico, dedicará à vida acadêmica em
Roma. Que São José e a Senhora da Assunção, padroeiros de nossa arquidiocese e de nosso seminário, os guiem nesta
nova etapa de seus ministérios de pastor.
Cristo, sumo e eterno sacerdote, abençoe
o nosso seminário, a todos os amigos e
benfeitores. Que muitos jovens possam
responder ao chamado de Deus, dispostos e generosos colocarem-se à serviço
na vinha do Senhor.
Caetano Etrusco

Gens Seminarii No 11

25

Informativo
ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS
DOS S EMINÁRIOS DE MARIANA

24
ANO XII - JUNHO DE 2012

Palavra do Presidente
Prezado aexano,
tenho a alegria de passar-lhe às mãos este
exemplar da nossa revista Gens Seminarii,
feita com o habitual cuidado e com a
qualidade da última edição, toda em cores
e ilustrada. Desta vez ela lhe chega dentro
de um prazo hábil para que você se
entusiasme e se organize para comparecer
ao XXI Encontro Anual da AEXAM, nos
dias 14 e 15 de julho, no Seminário São
José. No dia seguinte, 16 de julho, é o Dia
de Mariana, e haverá comemorações
cívicas na cidade. Se puder, fique.
A escolha dessa data atende à
reivindicação de outros aexanos que, no
exercício do magistério, têm dificultada a
sua presença, pois até os dez primeiros dias
de julho estão corrigindo ou entregando as
notas de provas semestrais.
Lá em Mariana contaremos mais uma
vez com a carinhosa e acolhedora presença
do Padre Lauro Versiani, reitor e generoso
anfitrião, que sempre nos coloca à
disposição as dependências e,
principalmente, o bom astral daquela casa.
26

Como de costume acontecerá a sessão
lítero-vídeo-musical, cheia de atrativos e
novidades. Justa e merecidamente faremos
uma homenagem aos Padres Lazaristas
que, de 1849 a 1966, portanto durante 117
anos, dirigiram e lecionaram nos Seminários
Menor e Maior de Mariana. A batuta da
organização dessa homenagem está com
o José Amilar da Silveira, que a está
preparando com cuidado e carinho.
Certamente teremos as presenças de
alguns desses nossos educadores e
formadores, tornando-se uma ótima
oportunidade para você os rever. Outros
aexanos e convidados participarão dessa
sessão. E a atração maior será a palestra
do experiente jornalista J.D.Vital, exseminarista como nós, quando fará o
lançamento de seu último livro “Como se
faz um bispo segundo o alto e o baixo
clero”, sem dúvida um tema curioso e que
nos interessa sobremaneira. Já o li e é
ótimo!
É chegada a hora de mudar-se o
comando da AEXAM, e, conforme
junho 2012

estabelece o Estatuto Social, será feita a
eleição do novo presidente, a quem caberá
montar a sua diretoria para o biênio 20122014.
A programação do XXI Encontro está
nesta revista.
Tudo isto que nos propusemos a fazer
durante o Encontro em Mariana só terá
sentido se você lá estiver. Reitero, pois, o
convite para que você vá ao Encontro em
Mariana, leve os seus familiares e tenha
momentos de descontração, alegrias,
recordações e aprendizado. Tenha a
certeza de que será muito bom! Será um
dó se você não for.

Nesta edição você tem ainda opiniões
e recomendações de nossos zelosos e
interessados leitores aexanos e também
textos de agradável leitura.
Na edição anterior desta revista foi feita
uma proposta-convite-pedido aos aexanos
para que se tornassem mantenedores da
AEXAM, porém, aconteceram somente
cinco adesões. No Encontro em Mariana
tentarei explicar mais detalhadamente a
proposta.
Um grande abraço, tenha uma boa
leitura e até lá em Mariana, Deo volente!
Helvécio Trindade (Presidente)

Convite do Anfitrião
Caríssimos Ex-Alunos do Seminário Arquidiocesano de Mariana,
Paz e Bem!
Com alegria quero convidá-los para o XXI Encontro dos Ex-Alunos do Seminário
Arquidiocesano de Mariana promovido pela AEXAM e acolhido no Instituto de
Teologia do Seminário São José. Neste ano de 2012 serão homenageados
especialmente os formadores lazaristas que tanto bem fizeram a muitos de vocês e
ao Seminário em geral. Sua presença será fundamental na reconstituição da
memória de fatos e feitos. É uma questão de justiça e gratidão!
Venha com fé, alegria, generosidade, disposição
para encontrar os amigos, rezar, partilhar a existência
e fortalecer-se na disposição para fazer o bem,
honrando a formação recebida no Seminário de
Mariana e tantas outras graças recebidas de Deus ao
longo da vida!
Com o abraço amigo,
P. Lauro Sérgio Versiani Barbosa
Reitor do Seminário São José
da Arquidiocese de Mariana – MG
Gens Seminarii No 11

27

&RQYLWHGD'LUHWRULD
Aexano,
ficaremos muito felizes com a sua participação no
XXI Encontro Anual da AEXAM, nos dias 14 e 15 de
julho,no Seminário São José, em Mariana.
Será uma excelente oportunidade para você rever, abraçar e
divertir-se novamente com os seus antigos colegas de estudos, de recreios, de
rezas e de rancas.
Leve seus familiares, pois eles sempre são bem-vindos.
Você está plenamente autorizado a convidar outros ex-alunos que não
receberam esta convocação.
Estendemos este convite aos ex-alunos dos Seminários do Caraça, de Belo
Horizonte, de Montes Claros, de Diamantina, aos Enfrades e a outros não
citados para participarem da alegria ecumênica de nosso Encontro.
As suas presenças nos darão muito prazer.
É muito importante que você confirme a sua presença e de seu(s)
acompanhante(s), se for o caso, para que possamos conhecer o número de
participantes do Encontro e preparar adequadamente acomodações e
alimentação. Para isto: (31) 3296-7985 (Helvécio) – (31) 3557-1140 ou 35571170) (Núbia - Seminário. São José) – helveciotrindade@yahoo.com.brteologiassj@hotmail.com ou aexam@aexam-mg.org.br
Esperamos vê-los lá em Mariana e estaremos de braços abertos para
recebê-los!

Diretoria da AEXAM / Biênio 2010 – 2012
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14 e 15 de julho de 2012 - Seminário São José – Mariana – MG
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• 09h00 – Saída do ônibus de
Belo Horizonte para Mariana –
Terminal JK
• Até 12h00 – Chegada dos aexanos,
familiares e convidados ao
Seminário São José
- lanche de boas-vindas
- identificação dos participantes
- acomodação para quem for se
hospedar no Seminário
• 12h45 – Abertura do Encontro
• 13h00 – Almoço no refeitório
• 15h00 – Reunião dos aexanos no
Auditório Superior do Seminário
- AGE – Eleição do Presidente
- Seção lítero-vídeo-musical
(com intervalo)
- Ensaio dos cânticos para a
Missa Solene na Catedral da Sé
• 18h30 – Encerramento da reunião
• 19h00 – Happy-hour no pátio do
Seminário
- Seresta e quadrilha

• Até 09h20 – Café da manhã no
refeitório
• 09h40 – Concentração em frente à
Catedral da Sé
• 10h00 – Entrada dos aexanos
• 10h05 – Missa solene celebrada
por Dom Geraldo Lyrio,
concelebrada por bispos e padres
presentes ao Encontro e coral dos
aexanos
• 12h00 – Apresentação do Coral
Tom Maior de Mariana
• 13h00 – Caminhada ao Seminário
Maior
• 13h30 – Foto tradicional
• 14h00 – Almoço no refeitório
• 15h30 – Encerramento do Encontro

Gens Seminarii No 11
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1ª – Alimentação e hospedagem
Acreditamos que, tal como nos últimos
anos, alguns aexanos, sensibilizados com o
projeto de se levar a Mariana um número ainda
maior de ex-alunos dos Seminários, poderão
fazer uma contribuição financeira, tornando
menos onerosa a estada de todos.
Essa generosa atitude possibilitará que toda
a alimentação durante o Encontro seja gratuita
para o aexano e um(a) acompanhante. O
acompanhante excedente pagará R$ 15,00
(quinze reais) por refeição.
O valor de R$ 30,00 (trinta reais) por diária
individual será o único ônus para aquele que
se hospedar no Seminário Maior e o total
arrecadado será repassado à sua direção.
Quem optar por essa hospedagem deve
confirmá-la com boa antecedência. Se deixar
para fazê-lo lá, no dia do Encontro, pode correr
o risco de não encontrar lugar. Esta confirmação
será feita com a Núbia, no Seminário Maior,
pelos telefones (31) 35571140 e 35571170 ou
pelo e-mail teologiassj@hotmail.com.
Importante: As acomodações são modestas,
em quartos sem banheiro, e podem ser
individuais, para duas pessoas ou até mais. É só
um pernoite e sem o conforto a que muitos estão
habituados. É importante ter isto bem entendido.
O hóspede deverá levar seus objetos de
uso pessoal e roupas de cama (solteiro) e
banho (exceto cobertor), pois o Seminário
Maior não tem condições de disponibilizá-las
em grande quantidade. Deve lembrar-se de que
em Mariana faz um frio cortante nessa época.
Logo, agasalho pesado não pode faltar.
Outras opções de hospedagem:
Àqueles que preferirem instalar-se com mais
conforto e privacidade informamos alguns
estabelecimentos no centro de Mariana. Veja:
Pousada Solar dos Corrêa – Rua Josafá
Macedo, 70 - (31) 35572080
Pousada Chafariz – Rua Cônego Rego, 149
- (31) – 35571942
Pousada da Chácara – Rua Amélia Alves,
81 – (31) 35572750
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Hotel Providência – Rua Dom Silvério, 233
– (31) 35571444
Hotel Central – Rua Frei Durão, 8 – (31)
35571630
Pousada Passo do Carmo – Rua Mons.
Horta, 13 – (31) 35581100
Hotel Muller – Avenida Getúlio Vargas, 34
– (31) 35571188
Pouso da Typographia – Praça Dr. Gomes
Freire, 220 – (31) 35582730
Pousada Contos de Minas – Rua Zizinha
Camelo, 15 – (31) 35585400 (Casal:
2a – Traslado a Mariana:
Novamente haverá um ônibus de 40 lugares
para o traslado de ida e volta a Mariana, sem
custo algum para o passageiro.
Esta generosa oferta, que se repete desde
2007, é feita pelo senhor Armênio Queiroz,
ouropretano e amigo do Luiz Flaviano
(Pedrosinha) e, há algum tempo, também amigo
da AEXAM. Se antes não o tínhamos
mencionado é que lhe desconhecíamos a
autoria desse carinhoso oferecimento.
Esse ônibus sairá do Terminal JK, (próximo
à Praça Raul Soares), em Belo Horizonte,
pontualmente às 09h30 do sábado, dia 14 de
julho, para uma chegada espetacular ao
Seminário Maior às 11h30. Este horário de saída
possibilitará conexões para quem vier de outras
cidades. É só adequar o horário de chegada ao
do de saída no Terminal JK.
Aqueles que aderirem a esse transporte
deverão garantir o lugar com o Matozinho: (31)
30242497 – matozinho.francisco@gmail.com.
É aconselhável fazê-lo rapidamente, pois
a prioridade será para os 40 primeiros que se
manifestarem, inclusive com um (a)
acompanhante. Após o dia 07 de julho as
vagas não preenchidas serão oferecidas aos
convidados do nosso Encontro.
A volta a Belo Horizonte será no domingo,
dia 15 de julho, às 15h30
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Destaques do Encontro
Sessão Lítero-Vídeo-Musical
Foi a admiração pelo irmão Miguelão,
seminarista em Mariana, que levou o jornalista
J.D. Vital a também ir para o seminário em 1959.
Admiração e inveja. Nas férias, em Barão de
Cocais, sua terra natal, Miguelão era recebido
como um príncipe da Igreja. Um príncipe
talentoso na música, sobretudo no saxofone, e
devoto sagaz de Santo Expedito. Se a mãe, dona
Lulu, prometesse matar uma galinha para o dia
seguinte, o latinista de Mariana argumentava
com o lema do santo – nunc et hodie – e a
convencia a colocar em prática a pregação do
estandarte dele, hoje e agora.
Com passagem pelos seminários dos
padres de Dom Orione e do Coração Eucarístico
de Belo Horizonte, J.D. Vital enveredou-se,
mais tarde, pelo jornalismo, atuando no “Diário
de Minas”, “O Globo” e “O Estado de S. Paulo”
bem como na “TV Manchete” e na “Rádio
Alvorada”.
Como gerente de Comunicação da
Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração – CBMM, J.D. Vital publicou
trabalhos sobre a grande contribuição brasileira
ao desenvolvimento do mercado do nióbio e
de sua aplicação na indústria siderúrgica. Para
tanto, visitou os clientes da CBMM nos
Estados Unidos, Canadá, México, Alemanha,
Japão, China e Rússia. Na Sibéria, sob 40 graus
negativos, esteve nos campos de gás natural
de Urengoi, denominação esquimó de um lugar
perdido nas geleiras que em português significa
“buraco do mundo”.
Em seus trabalhos jornalísticos, destaque
para a audiência com o papa João Paulo II no
ano jubilar de 2.000 em Roma; para os templos
xintoístas japoneses e o budismo na China. Em
Moscou, assistindo à missa ortodoxa na
Basílica de São Salvador, veio-lhe à pena o que
inspiraria a todo seminarista familiarizado com
os segredos de Fátima – a conversão da Rússia.
Gens Seminarii No 11

Nelson Froes, Dadinho, Jonil, o baixista,
Paulo Roberto e Miguel Vital (Miguelão)

É autor do livreto “Quem calçará as
sandálias do Pescador?” sobre a sucessão de
João Paulo II. Agora, publica pela Civilização
Brasileira “Como se faz um bispo, segundo o
alto e o baixo clero”. Com mais de 350 páginas,
esse livro reportagem investiga os mistérios
que envolvem a nomeação dos bispos e a
escolha dos candidatos à mitra. O exembaixador do Brasil em Havana, Tilden
Santiago, que estudou em Mariana, foi
programado para ser bispo, mas no meio do
caminho deu “tilt”. A história do ex-padre
operário Tilden Santiago, aluno da Gregoriana
em Roma, é um dos momentos comoventes do
livro.
Mas os leitores também vão se deliciar com
o “making of a bishop” contado por dom José
Maria Pires e pelo cardeal dom Serafim
Fernandes de Araújo, que estudaram em
Diamantina; pelos marianenses dom José
Belvino e dom Francisco Barroso e por muitos
outros mitrados, como o cardeal dom Paulo
Evaristo Arns.
Em março de 2012, J.D. Vital participou da
fundação da International Association of
Religion Journalists – IARJ durante encontro
promovido pela Fundação Rockfeller, na cidade
italiana de Bellagio, localizada às margens do
Lago de Como e sob os Alpes. A associação
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reúne jornalistas de 23 países, dentre eles Israel,
Jordânia, Líbano, Síria, Paquistão, Índia, África
do Sul, Afeganistão e Filipinas, que cobrem
temas de religião e espiritualidade para seus
veículos de comunicação.

e executando trabalhos de relevância social. É
casado com Sandra e tem dois filhos, Alexandre
e Felipe.

J.D. Vital é de Barão de
Cocais, cidade que visita
frequentemente, pois, além
do
aconchego
dos
familiares, quer também
conferir a quantas anda a
Corporação Musical Santa
Cecília, de que seu falecido
pai foi um dos fundadores e ele, até o ano
passado, o seu presidente. A gentileza e o
carinho de J.D. Vital levaram a Mariana a “Banda
de Barão”, para animar e abrilhantar os nossos
Encontros Anuais de 2009 e 2010.

Luiz Gonzaga de Carvalho
é de Cipotânea, na Zona da
Mata mineira. Foi para o
Seminário Menor em 1953,
recebeu a batina em 1958,
ingressando, em seguida,
no Seminário Maior, de
onde saiu em 1961.
Bacharelou-se em Filosofia Pura na UFMG e
lecionou filosofia e português. Formou-se
depois em Medicina também na UFMG e exerce
a atividade médica em Belo Horizonte, onde
reside.

***

***

José Amilar da Silveira
nasceu em Santana do
Paraíso/MG, ingressou no
Seminário Menor de
Mariana em 1956, em 1960 foi
para o Caraça e, seguindo a
caminhada lazarista, fez
filosofia no Seminário São
Vicente de Paulo em Petrópolis/RJ. Tem
licenciatura plena em Filosofia pela Faculdade
Dom Bosco de São João Del Rei e formação em
Direito pela FADIVALE. Dedicou-se ao
magistério como professor de Português e
Literatura, Filosofia e Psicologia Educacional,
exercendo-o em várias escolas da região do Vale
do Aço. Em Ipatinga, onde reside, foi professor
do Colégio Municipal e do Colégio São
Francisco Xavier, do qual foi diretor durante
muito tempo. Habilitou-se para o exercício de
suas funções através de muitos cursos
específicos e em promoções de caráter
pedagógico. Tem destacado papel na
comunidade de sua cidade, ocupando cargos

Luiz Gonzaga Pessoa –
Mineiro de Ipoema, distrito
de Itabira, aos 11 anos foi
para o Seminário Menor de
Mariana, lá ficando até 1961.
Transferiu-se para o
Seminário Maior de
Petrópolis-RJ,
da
Congregação da Missão (Lazaristas), de onde
veio para Belo Horizonte, formando-se na
Faculdade de Filosofia da UFMG em 1969.
Tornou-se professor de Português e Auditor
Fiscal da Receita Federal e atualmente leciona
Legislação Tributária e Aduaneira. Reside em
Belo Horizonte, é viúvo e tem quatro filhos.
Dos tempos do Grêmio Lítero-Musical do
Seminário Menor traz o gosto e a arte de
declamar poesias. Desta vez, utilizando slides
e um texto bem-humorado, apresentará a sua
terra natal Ipoema (distrito de Itabira), que faz
parte da estrada real e onde está o Museu do
Tropeiro.

***

***
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Mário Cléber da Silva
nasceu
na
pacata
Andrelândia
(mas
politicamente inquieta),
região de São João Del Rei,
estudou em Seminários (Juiz
de Fora e Mariana), formouse em Psicologia, trabalhou
em São José do Rio Preto, SP e, depois, na Fiat
Automóveis, em Betim, MG, onde foi o criador
da famosa “Carta de Indicação”. Autor do livro
“Ceci e Chico Sete Bóias”, uma bem sucedida e
esgotada coletânea de artigos, crônicas e
casos, mora atualmente em Belo Horizonte e
vive seu momento mais marcante como
prolífico, entusiasta e feliz blogueiro desde
setembro de 2010. Os comentários dos leitores,
elogiosos e simpáticos, têm feito seu coração
disparar: um grande incentivo à permanência e
à atualização do blog.
***
Virgínia Albuquerque de
Castro Buarque reside em
Mariana. É doutora em
História pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e professora do
Departamento de História da
Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), desde 2006, atuando no
Setor de Prática do Ensino de História.

Pesquisa principalmente os seguintes temas:
História religiosa (recortando como objeto os
discursos eclesiásticos católicos) e Ensino de
História (com destaque à produção de material
didático sobre história local). É Coordenadora
do Grupo de Pesquisa de Historiografia
Religiosa da UFOP. Em novembro de 2010, ela
lançou o vídeo “Um Seminário nas Terras do
Ouro”, integrando o evento “260 anos do
Seminário de Mariana”, promovido pela a
Arquidiocese de Mariana, a UFOP e a Prefeitura
de Mariana. Este vídeo é formado por três
curtas-metragens e no Encontro da AEXAM a
professora apresentará o primeiro deles: “A
Fundação”.
***
Wany de Lima Nogueira é
esposa do aexano João
César Nogueira (Seminário
Menor - 1956 e 1957).
Depois de 25 anos
trabalhando na área jurídica
da CEMIG, aposentou-se,
dedica-se aos afazeres de
casa e encontra tempo para cantar com os
amigos e escrever poesias e crônicas. Fez dois
livros: “Verso & Reverso (I e II)” e “Você e Eu”
para o privilegiado marido. No último Encontro
participou da sessão lítero-vídeo-musical com
uma crônica e desta vez o fará com a sua poesia.

Os associados da AEXAM – Associação dos Ex-Alunos dos
Seminários de Mariana estão convocados para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14
de julho de 2012, às 15 horas, no Seminário São José em Mariana, para:
1 – Autorizarem que a prestação de contas referente ao biênio julho/2010 – julho/2012 seja feita na
revista Gens Seminarii nº 12, em dezembro/2012, cuja aprovação deverá ser feita em AGO a ser
realizada em julho de 2013.
2 - Elegerem o novo presidente da Associação para o biênio julho/2012 – julho 2014;
Todo associado tem direito a concorrer ao cargo e para tal deverá registrar-se até dez (10) minutos antes
da AGE, que será instalada com a presença mínima de vinte (20) associados. A seguir serão tratados
outros assuntos de interesse da AEXAM.

Edital de Convocação

Mariana, 13 de junho de 2012. Helvécio Antônio da Trindade – Presidente
Gens Seminarii No 11
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Sextanistas de 1962
Agosto de 1962. A data da conclusão do
Curso de Humanidades, pontuada como de costume pela Recepção de Batina, já estava
definida: 27 de novembro. Éramos uma turma
bem pequena, apenas dez alunos: Antônio
Carlos Vaz de Lima, de Congonhal (Pouso
Alegre); Mauro (Goiânia) e os restantes da
arquidiocese de Mariana: Edison Ildefonso de
Oliveira (Piranga), Edson Dias Ferreira (Senador
Firmino), Héliton Dias de Oliveira (Ponte Nova),
João Batista Lima (São Domingos do Prata), José
Fortunato Pinto (Conselheiro Lafaiete), José
Moreira Magalhães (Piranga), Luiz Antônio
Duarte (Presidente Bernardes) e este modesto
escrevinhador, natural de João Monlevade.
Lembro-me de que naqueles tempos
conciliares o que era apenas desejo e esperança
de mudança na cabeça do clero corria pelos
corredores como algo já definido: assim,
temerosos de que não ocorresse mais a recepção
de batina – a veste talar estava ameaçada de
próxima desaparição – fomos ao Arcebispo Dom
Oscar, que não viajara ainda para a 1ª Sessão
Conciliar. Ele nos tranquilizou: “Podem preparar
as batinas. A batina não vai cair tão cedo!”
Eliminada a dúvida, retomamos a preparação
para a “formatura”. O Padre Aurélio (Luiz Aurélio
Rodrigues de Andrade), já escolhido nosso
paraninfo, dava apoio total, assumindo o

comando. E o Irmão Jovito caprichou na
confecção das batinas.
O próximo passo foi uma viagem a Ponte
Nova para a foto oficial de conclusão de curso.
Seria a primeira vez que cada concluinte
receberia, devidamente emoldurada e encartada
em bela proteção de papel de qualidade, a foto
oficial da Tomada de Batina. De quebra, naquela
ocasião, os pais de nosso colega Héliton, natural da cidade, nos receberam em sua casa para
um delicioso cafezinho.
O final do ano chegou rápido. Em 27 de
novembro, em missa celebrada pelo Arcebispo
Dom Oscar na Capela do Seminário Menor,
recebemos solenemente a Batina, com a
presença de nossas famílias. Depois, no Salão
de Festas, uma sessão lítero-musical marcou
nossa despedida do Seminário Menor. E ainda
um Almoço Festivo, infelizmente sem a presença
das famílias.
Seria muito bom se neste julho de 2012, em
clima de “haec olim meminisse juvabit”,
pudéssemos reviver e celebrar com alegria
aqueles bons momentos vividos cinquenta
anos atrás... Fica o desafio para os colegas acima
citados e jamais esquecidos.
Geraldo Eustáquio Ferreira (Dadinho)
Seminários Menor e Maior: 1958 a 1966

Mauro, Héliton, José Fortunato, Geraldo Eustáquio, AC Lima, Duarte,
Edson Dias, José Moreira, Padre Aurélio, JB Lima e Edison Ildefonso.
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PADRE MAIA
A SENSIBILIDADE
E A GRANDEZA
Luiz Gonzaga de Carvalho
O padre Joaquim Meireles Maia nasceu em
Gouveia, MG, em 01/11/
1916.
Seu nome já
transpunha os limites das
montanhas marianenses
quando o conheci na
posição de reitor do
Seminário Maior, mas, em
verdade, só fui encontrar
sua alma e seu coração,
algum tempo depois,
quando ele era diretor espiritual dos
seminaristas. Ele era uma figura suave, amável,
com as pálpebras superiores jeitosamente
vindo até o meio das pupilas, o que lhe dava
aos olhos uma feição de serenidade e
mansidão. Eu, adolescente, corroído de
dúvidas, de medos, de ansiedade, fui várias
vezes à sua sala, que era no seu quarto pessoal.
Eu dizia do medo aflitivo do inferno, definitivo
e inexorável, pois que tinha introjetado, no
vácuo tardio dos mestres da ascese, que, se
possuísse a vocação (imperativo divino!) para
o exercício sacerdotal e não a cumprisse-, se
não a aceitasse, enfim-, seria fulminado com o
fogo inesgotável do inferno. Mas como saber?
Eu lhe dizia: - “Padre Maia, além das minhas
dúvidas, do meu desalento, tenho vergonha
da batina, tenho vergonha de sair à rua”. A
batina ainda era uma indumentária obrigatória
para os padres. Ele que já vinha me ouvindo,
semanalmente, respondeu: - É claro, a situação
Gens Seminarii No 11

está definida. O soldado não pode se
envergonhar de sua farta, pois estaria
inabilitado para exercer a função. “Meu caro,”
continuou, “abra todas as portas, esta, aquela,
aqueloutra”, e foi mencionando uma a uma, “até
a da saída para as palmeiras do jardim. Busque
o mundo. Será mais feliz.”
Mas o dito é apenas introdução. Não estarei
falando na primeira pessoa.
Tantos são os fatos, tantas as saudades.
Lembro-me bem. Era uma sexta-feira santa. Um
acontecimento inesquecível estava pronto a se
oferecer ao público: o sermão do padre Joaquim
Meireles Maia, no processo do descendimento
da Cruz. Membro a membro, o padre Maia foi
despregando Jesus, e parecia que, no desenho
de cada membro que descia da cruz, pelas mãos
de Arimateia, ele tinha esgotado tudo que se
podia dizer a seu respeito, naquele espetáculo
dramático do anoitecer. Monsenhor Alípio
Odier de Oliveira, já velho, alquebrado, que o
ouvira e o vira da sacada de sua casa, próxima
à faixada da velha igreja, murmurou: “Nunca vi
coisa igual”. Verdade que posso comprovar.
Quando se fala do Padre Joaquim Maia, uma
das imagens que nos assalta logo a memória é
a da sua paixão pela música erudita. Ele foi
formando, ao longo dos anos, aquela orquestra
sinfônica coesa, de um sabor melífluo, que nos
punha a alma em canto. Era ele quem dava o
tom solene nos dias festivos, empunhando
batuta mágica. A partir daí, apaixonei-me
também pela música clássica, definitivamente.
Na década de sessenta, o superior geral dos
lazaristas esteve no Brasil, em visita
regulamentar, e veio também ao Seminário Maior
São José. Padre William Slatery era homem
ameno, um ianque de boa cepa, sentia-se à
vontade circulando pelo seminário. Ao cruzar,
35

num momento, com Slatery, padre Maia olhou
bem nos olhos do bom americano e sussurrou,
como um filho que anseia se aconchegar ao
pai: “Mon Père”... Slatery entendeu aquela
expressão de carinho, pousou-lhe a mão na
fronte larga e sorriu brevemente, quase dizendo:
- “Que bom filho tenho eu!”
O Maia era uma alma de grande escalada.
Certa vez, já longe do seminário, numa visita
que Latuf e eu fizemos a ele, na Casa Dom
Viçoso, para padres lazaristas idosos,
perguntei-lhe. - É verdade, padre Maia, aquilo
que sempre se ouve dizer, que o senhor aprecia
sem limites o compositor Ludwig Beethoven.
Ele respondeu, assim de uma vez, sem
tergiversar: - Beethoven é o maestro de todos,
não importa o tempo ou o estilo. Se houvesse
uma orquestra no céu, que reunisse todos os
grandes músicos do passado e do presente,
Beethoven seria o regente deles.
Já numa guinada de muitos graus, mas
ainda testando sua sensibilidade, Latuf, com a
descontração que lhe era própria, mandou-lhe,
de impacto, uma pergunta teológica: - Padre
Maia, o senhor acredita que haja alguém no
inferno? O amado mestre fitou-o com doçura,
com aquele olhar mágico, de bondade, e emitiu
- simplesmente - um sorriso. Aquilo valeu como
uma aula de teologia. Para nós, não era
necessário mais nada, pois o sorriso é a
contraposição da dor e do sofrimento.
Certamente ele estava dizendo que o castigo
eterno não combina com a misericórdia eterna,
e, no caso, a pena é desproporcional à culpa. O
pecado finito não pode gerar uma pena infinita.
A palavra hebraica Sheol e os vocábulos
gregos Hades e Geena, sempre se referiam a
lugares bem determinados, e o evangelista
falava pela tradição oral, que sempre é motivo
de interpretação incorreta-, mas isso já era
conclusão nossa.
É um nunca acabar, um tanto sem fim, falar
da sensibilidade do padre Maia! Após sua
saída do seminário, quando já estava em outra
posição dentro da congregação, depois do
sismo marianense de 66, visitamos com ele o
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Seminário Maior. Percorrendo nós, numa
viagem, assim saudosa, sentimental, quase
como fizera Alain Resnais no seu enigmático
L’Année dernière à Marienbad, aqui e ali, as
dependências do nosso antigo e bom abrigo,
encontramos uma sala fechada, que ousamos
abrir, e deparamos, naquele pânico de alma, com
violas, violinos, violoncelos, trompetes,
fagotes, oboés, empilhados e empoeirados,
aqueles mesmos que o bom Joaquim regera,
com maestria, em passada época. Olhamos para
ele. Ele estava chorando. Simplesmente
chorando. O momento dramático, não sei por
que, me fez lembrar, consternado, aquela
passagem joanina referente a Lázaro: et Jesus
lacrimavit...
Vou chegando ao fim deste breve histórico
do padre Maia, feito com alma em saudade, mas
é preciso ainda assinalar a sua enorme empatia
pelos jovens leigos. Isso, é verdade, trouxelhe momentos amargos, já na sua madura idade,
por formidável intolerância, a que foi
submetido. Mas ele tinha reservas pessoais e
existenciais para vencer a dor. E a superou, com
uma dignidade comovente.
Que eu saiba, Maia não escreveu nada, mas
era professor de teologia moral. Nunca se
arvorou em grande teólogo, em grande orador,
em grande intelectual, mas era muito bem
preparado para fazer o que devia fazer: ser um
padre.
Muito mais escreveria eu sobre a grande
alma, mas em tudo se deve pôr um fim, assim,
ao terminar, eu direi dele, enfático, o que o coro
de Antígona de Sófocles disse do ser humano,
pois que a ele se aplica com excelência: “Muitas
são as coisas grandiosas dotadas de vida,
nenhuma delas supera o homem em grandeza”.
Padre Joaquim Meireles Maia morreu,
em Belo Horizonte, no dia 31/03/2005.
Luiz Gonzaga de Carvalho é exseminarista de Mariana (1953-1961) e será
um dos palestrantes no próximo Encontro
Anual da AEXAM em Mariana.
***
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UMA CASA TRICENTENÁRIA
EM MARIANA
Maurílio Camello

“Veio o bairro de Santana de 1711, quando
ali construiu a primeira casa o ex-secretário de
Artur de Sá, José Rabelo Perdigão, que ficou
nas Minas e foi mestre-de-campo, depois juiz
ordinário da primeira câmara eleita em 1711”. É
nesses termos que o historiador Salomão de
Vasconcelos passou à sua geração, em 1947, a
informação sobre a origem de um dos primeiros
bairros e a notícia da primeira casa tricentenária
de Mariana. O bairro nasce com uma construção
civil, que precedeu de nove anos a bela igrejinha
de Sant´Ana, o casarão que ficou com o nome
de Casa dos Primeiros Secretários. E para não
deixar dúvidas, o historiador continua: “Nessa
data obteve ele o terreno ali, na junção do
córrego Lavapés com o Ribeirão do Carmo, e
ergueu a sua chácara, então chamada de Bananal
(...) Que essa vivenda em 1713 já existia, vê-se
do Liv. n. 1 de Foros e das notas do tabelião
Garcia Gomes Pilo, página 71, pois em 1713
pertencia ela já ao secretário de d. Brás Baltazar
da Silveira que era nessa data governador da
capitania. Passou depois à propriedade do
secretário do Conde de Assumar, Domingos da
Silva, em 1720, indo ter finalmente às mãos do
capitão dos Dragões, José Rodrigues de Oliveira,
como tudo se vê dos livros citados” (p.61).
A casa construída por José Rabelo Perdigão
está de pé, testemunhando, desde o primeiro
momento, a histórica criação da Leal Vila do
Ribeiro do Carmo, em 8 de abril de 1711, pelo
Governador Antônio de Albuquerque. Tem uma
frente larga, com cinco janelas e uma porta, todas
em arco, como é freqüente nas casas coloniais.
O acesso à porta é feito por uma escada de pedra
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arredondada, com três degraus. No interior da
casa, além de três salas, há vários quartos, uns
dando para os outros, como é de praxe também
nessas moradas antigas. À exceção dos quartos
de hóspedes, que deviam ficar separados.
Comprada por Torquato Camêllo, o Catinho,
a 7 de maio de 1951. Dessa data em diante, a
família tem feito o possível para conservar o
imóvel, com todas as dificuldades sabidas, pois
o tempo se encarrega das pingueiras, das quedas
de reboco, das ripas e caibros que apodrecem,
e dos cupins, esses silenciosos e ativíssimos
inimigos da História. A Casa dos Primeiros
Secretários, uma das primeiras de Mariana e de
Minas, encontra agora um poderoso agente
adverso mais forte que todos os outros: o
trânsito pesado de caminhões e carros que
sobem e descem a ladeira de Santana, fazendo
tremer as vetustas paredes e já provocando
rachaduras internas. Se não se toma alguma
providência nesse sentido, o belo monumento
do século XVIII está condenado. Como pode
acontecer com a linda Capela de Sant´Ana, que
assiste do alto, impotente, à incúria dos
homens, E é uma pena. A Casa Tricentenária
dos Primeiros Secretários documenta o tempo,
a longa passagem das gerações, com suas lutas,
alegrias e dores, e muitos acontecimentos que
deram origem à mineiridade. Se o tempo é a
medida da alma, como atestaram antigos
filósofos, de modo que sem a alma não haveria
tempo, na Casa habita poeticamente a alma de
Mariana e de Minas. De lá ela nos fala.
Maurílio José de Oliveira Camello,
estudou no Seminário de Mariana, ordenouse Lazarista em Petrópolis,
deixou o ministério
sacerdotal e atualmente
reside em Taubaté/SP. É
Doutor em História Social,
Professor aposentado da
UFMG, Professor de
Filosofia
Antiga
e
Medieval na Faculdade
Dehoniana de Taubaté.
[1] VASCONCELOS, Salomão de.
Breviário Histórico e turístico da Cidade de
Mariana. Belo Horizonte: Biblioteca Mineira
de Cultura, 1947
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Notícias
JOSUÉ AGORA É TAMBÉM
MONLEVADENSE

MARIOSA É
PRESIDENTE DO TJDFT

A Câmara Municipal, reconhecendo a
importância do trabalho e da presença do
aexano Josué Silva Abreu no progresso da
cidade, outorgou-lhe o título de Cidadão
Honorário de João Monlevade. A cerimônia
aconteceu no dia 29 de abril, data em que a
cidade comemorou 48 anos de emancipação
política, no Centro Educacional de Monlevade,
instituição em que, no final da década de 1960,
ele trabalhou no exercício do magistério, de lá
se desligando para fundar, junto com sua
esposa Geralda o ICA – Instituto Castro Alves.

O aexano João de Assis Mariosa, que
estudou no Seminário Maior
São José de 1961 a 1966 e já
inscrito na “Galeria dos
Ilustres” da AEXAM,
continua destacando-se na
sua atividade profissional.
No dia 10 de fevereiro último
foi eleito para a Presidência
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios (TJDFT) para o biênio 2012/
2014, cuja posse aconteceu em 21 de abril, dia
especialmente significativo para os mineiros.
Mariosa nasceu em Pouso Alegre. Fez o
Ginásio e Clássico-científico no seminário
menor N. S. Auxiliadora de Pouso Alegre. Fez
filosofia e teologia em Mariana/MG de 19611966. Tinha o apelido de “doutor” e não era
por acaso. Estudou com os jesuítas na FASP
em São Paulo, graduando-se em letras.
Licenciou-se em filosofia em Mogi das Cruzes,
SP. Bacharelou-se em direito em 1970 em Pouso
Alegre/MG. Licenciou-se em Pedagogia em
Itajubá/MG em 1972. Doutorou-se em ciências
jurídicas em Buenos Aires-2005. Foi Professor
na Universidade Estadual de Pouso Alegre/MG,
Juiz de Direito em Minas Gerais, Juiz de Direito
no Distrito Federal. É Desembargador no
Distrito Federal e Territórios. Propôs o DecretoLei 1.051 de reconhecimento de cursos
seminarísticos. Obteve a validade dos cursos
seminarísticos - Res. 11/69 do MEC e Dec-lei
1051/69. Também o Projeto para inserção da
atividade religiosa na previdência: Lei 6696/79.
Foi o primeiro brasileiro a obter sentença
judicial de que o AI5/68 é inconstitucional,
mesmo face à Constituição de 1967. Preso no
DEOPS por defender subversivo. Juiz MG 76/
80. Juiz DFT 1980. Presidente TRE-DF e agora
Presidente do TJDFT 2012/2014. Para
manifestações: joaomariosa@yahoo.com.br

Cenache, Marco Túlio, Rosinha, Pacheco,
Geralda, Josué, Helvécio, José Maria e Dinilton

Era um colégio de ensino fundamental e médio,
que oferecia cursos técnicos de mecânica,
desenho mecânico, patologia clínica,
enfermagem, mineração, química e edificações.
Agora é uma escola pública. À cerimônia
estiveram presentes, para lhe darem o merecido
abraço, reconhecidos ex-alunos daquele
instituto, companheiros seus do Lions Clube
João Monlevade Sobral, personalidades da
sociedade local, amigos e também uma
pequena, porém orgulhosa, comitiva de
aexanos. Não é à toa que ele está na Galeria
dos Ilustres da AEXAM (veja no site
www.aexam-mg.org.br).
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Correspondências Recebidas
“Foi motivo de imenso prazer a chegada
de sua correspondência, no início deste
fevereiro, trazendo-me três exemplares da
biografia do saudoso dom Oscar de Oliveira.
E num deles, de próprio punho, a gentil e
atenciosa dedicatória: ‘Ao estimado Helvécio,
amigo que tanto prezo, Mons. Flávio’.
Emocionei-me”. Esta é uma parte da carta de
agradecimento enviada ao Monsenhor Flávio
Carneiro Rodrigues, que, num precioso texto,
elaborado numa linguagem castiça e escorreita,
pleno de citações latinas, produziu o exemplar
nº 7 dos “Cadernos Históricos do Arquivo
Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana – O
Báculo e a Mitra de Dom Oscar de Oliveira –
11º Bispo e 5º Arcebispo de Mariana (19601988)”

Mensagens Recebidas
Mariana, agosto de 2011. - Sr. Helvécio
Antônio da Trindade, Presidente da AEXAM Associação dos Ex-alunos dos Seminários de
Mariana. Cumprimento-o e encaminho-lhe o
DVD com o documentário “Um Seminário nas
Terras do Ouro”, produzido pelo Laboratório
de ensino de História da Universidade Federal
de Ouro Preto. O filme, com duração aproximada
de 40 minutos, interpreta a história do Seminário
de Mariana, primeira instituição de ensino
superior de Minas Gerais, abordando algumas
questões centrais, tais como a dimensão
político-religiosa da fundação, ocorrida em
1750, o projeto de uma educação humanística
entre o final do século XVIII e as primeiras
décadas do século XX e o culto a Nossa Senhora
da Boa Morte. Na esperança de que o vídeo
Gens Seminarii No 11

possa favorecer a compreensão da história
cultural-religiosa de Minas Gerais, subscrevome. Virgínia Albuquerque de Castro Buarque
Professora do Departamento de História da
UFOP - Coordenadora do Laboratório de Ensino
de História.
***
30 de novembro de 2011 - Helvécio,
infelizmente não poderei comparecer (como
gostaria!) à confraternização “aexamista”. Se
houver alguma conversa sobre o encontro de
julho, gostaria de lembrar que 2012 é o
cinquentenário de minha turma de
Humanidades (1962): Antônio Carlos Lima,
Edison Ildefonso de Oliveira, Edson Dias
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Ferreira, Héliton Dias Oliveira, José Moreira
Magalhães, José Fortunato Pinto, João Batista
Lima, Luiz Antônio Duarte, Mauro (esqueci o
sobrenome, nunca mais o vi, era de Goiânia) e
eu.
Sucesso
na
confraternização.

Abraços a todos. Um
abraço. Dadinho (Geraldo
Eustáquio Ferreira – João
Monlevade)
***
9 de dezembro de 2011 – Caríssimo
Helvécio, Saúde e Paz! Fiquei deveras
emocionado com o novo site da AEXAM.
Muito mais dinâmico. Só você mesmo!
Profalças! Um grande abraço do José Henriques
Júnior.
***
24 de dezembro de 2011
- Olá amigos AEXANOS,
desejo a todos um Feliz
Natal e um Ano Novo cheio
de saúde, alegrias e muita
paz, extensivos a todos os
seus familiares. E até julho
em Mariana, que, em 2012,
não perco a data como
aconteceu em 2011. Fiquem com Deus. Rogério
Moreira Campos (1962/1966).
***
24 de dezembro de 2011 - Agradeço os votos
de Natal e Ano Novo e os retribuo, a você e a
todos seus familiares de sangue e de coração.
E na sua pessoa, meus votos de feliz Natal e
próspero Ano Novo a todos os aexanos. Sérgio
Machado Dias (S. Menor 56/58, S. Maior 59/
62), um aexano perdido em São Paulo.
***
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28 de dezembro de 2011
- Caro Helvécio, agradeço
votos natalinos e desejo-lhe
um feliz 2012, extensivos aos
“seus”. A distância e as
vezes as condições me
dificultam ter um maior
convívio na Aexam, esta
inacreditável agremiação que consegue reunir
amigos e colegas de mais de 50 anos
atrás (como nós dois ). Isto, muito fruto do seu
pioneirismo e “liderança” e dedicados
esforços, somados a empenhos valorosos e
voluntários de outros colegas entusiastas com
a Aexam. Deixo sinceros agradecimentos a toda
liderança da Aexam, com votos de FELIZ
2012!, E mando-lhe um forte abraço! Tonico
Faria (Antônio Eustáquio de Faria –
Seminário Menor – 1958-1960)
***
Itabira, 13 de janeiro de
2012 - Amigo e colega
Helvécio, estou enviando
uma foto que tem 55 anos.
Se for do seu agrado,
coloque, por favor, no
“Recordando” da AEXAM.
Depois, em julho, vou levar
no quadro para a nossa
história. (ver na contracapa desta revista)
Abraços! Antoninho.
***
2 de fevereiro de 2012 - Caro Helvécio, meu
abraço fraterno. Recebi a revista Gens
Seminarii do segundo semestre de 2011.
Encantei-me com várias matérias e agradeço a
fidelidade e a beleza editorial do artigo (se assim
posso dizer) que dediquei ao saudoso amigo
de Jequery, Mariana e Saquarema. (NR: Latuf
Isaías Mucci). Você deu novos horizontes à
revista, que nasceu humilde, e hoje tem cara e
conteúdo de uma publicação que provoca
saudável e saudosa leitura. Você, certamente, é
a pessoa mais preparada para a função que vem
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exercendo. Aproveito a ocasião para mandar a
foto de recebimento de batina da minha turma
de 1958, presidida pelo eminente
e temperamental Dom Helvécio Gomes de
Oliveira. A ordem dos personagens, da
esquerda para a direita de quem olha, é: Mauro
Muanis, José Nestor Ferrão, Latuf Isaias Mucci,
João Ribeiro, Jair Moreira, Luiz Gonzaga de
Carvalho, Dom Helvécio, Aristides Junqueira
Alvarenga, Cícero, José Celso Cenachi,Tarcísio
Mariano, Sebastião, Deusdedit e, na época,
Padre Mauro de Faria. (ver na contracapa desta
revista) Se for do seu gosto, como é do meu
desejo, pode publicar a fotografia com os
devidos nomes, na próxima edição. Cordial
abraço. Luiz Gonzaga de Carvalho. PS: Caro
amigo, além do que já foi dito, peço um espaço
para escrever sobre um homem que marcou a
vida de muitos de nós, profundamente: Padre
Joaquim Meireles Maia. Assim, penso diminuir,
quem sabe, um pouco a dívida sentimental, ética
e existencial que tenho para com ele. Obrigado.
Luiz Gonzaga de Carvalho (Luizinho)

demais cansado para dar um sorriso, deixalhe o teu. Pois ninguém precisa tanto de um
sorriso, quanto aquele que não tem mais
sorriso para oferecer.” Abraço carinhoso meu,
da Magali, filhos, genro, nora e netos a todos,
e até nosso encontro pessoal, “quando julho
vier”. CUNHA (José Maria) Em tempo: A quem
possa interessar, espero que muitos,
muitíssimos, todos enfim, meu novo endereço
eletrônico:
jmcunha@advocaciaccf.com.br
***
28 de janeiro de 2012 - Prezado Helvécio,
uma modesta idéia para o encontro próximo:
uma camisa alusiva ao encontro, estilo daquela
que o Amilar fez por ocasião do nosso encontro
em Ipatinga. Comprometo-me em ficar com uma,
após a confirmação do preço. Ansioso pelo
encontro. Um abraço para todos, Cupertino
(José Vicente Cupertino)
***

***
24 de janeiro de 2012 Helvécio, Rosana e amigos
da AEXAM.. O NATAL se
foi. As bênçãos do
renascimento hão de
perdurar. 2012 que era
esperado, já voa para o final
do
primeiro
mês.
Retribuindo, quae sera
tamen, os votos recebidos, hei de louvar uma
caminhada sorridente para todos os dias deste
ano. A propósito, passo-lhes uma mensagem
chinesa, sobre o poder do sorriso, que nos
seguirá por todos os dias, espero. “O homem
que não sabe sorrir não deve abrir uma loja.
Um sorriso não custa nada, mas cria muita
coisa. Dura um só momento, mas sua
lembrança poderá perdurar a vida toda. Não
se pode comprá-lo, mendigá-lo, pedi-lo
emprestado ou roubá-lo. Mas não tem
utilidade, enquanto não é dado. E, por isso,
se no teu caminho encontrares um homem por
Gens
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31 de janeiro de 2012 - Prezado Helvécio,
Boa tarde! Desculpe-me tomar o seu tempo.
Vou procurar ser breve. Ao ler o artigo “APOIO
FINANCEIRO”, na página 49 da última edição
da nossa (se é que posso me incluir como sócio
da mesma) revista GENS SEMINARII, posso
lhe dizer que eu já havia pensado na bem-vinda
sugestão apresentada por você. Digo mais: é
preciso ter coragem e com certeza você deve
ter pensado muito para fazer isto, pois o que
mais nos dói é meter a mão no bolso e tirar
dinheiro para pagar a conta, seja lá a que
for. Porém, não é a toa que você está no
comando do nosso barco e como comandante
esta sendo iluminado por ELE, ”O
COMANDANTE MAIOR”. É claro que vivemos
num momento financeiramente muito difícil.
Porém, muitos com certeza vão aderir a
esta proposta e certamente vão aceitar
contribuir mensalmente com a importância que
naturalmente estiver ao seu alcance. Eu já fiz o
meu planejamento para 2012 e já coloquei em
minha planilha a contribuição mensal a partir
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de abril. Isto porque os meses de janeiro/
fevereiro/março são cheios de compromissos.
Espero que outros façam o mesmo. Autorizo,
se você achar que convém, repassar este email para os companheiros aexanos. Abraços
de Weber/Marli/Isabela e seu noivo
Flávio. wmitorres@gmail.com
***
31 de janeiro de 2012 - Caro Helvécio, que
bom receber a sua mensagem, felicitando-me
pelo meu aniversário. Fiquei muito feliz e muito
lhe agradeço. Estive passando alguns dias em
Guriri (São Mateus-ES), praia simples, porém,
tive a felicidade de reunir todos os meus filhos,
do primeiro casamento, netos, genros, nora e,
é claro, da minha segunda união: Marli e Izabela
com seu noivo Flávio. Graças a Deus, existe
uma grande amizade entre todos e uma
convivência sadia e respeitosa nos tornou uma
só família. Me prepararam muitos momentos
de alegria e surpresas. Só tenho a agradecer a
Deus. Helvécio, quanto a ideia externada em
email anterior, sobre a criação de um fundo para
manutenção da nossa AEXAM, eu já tinha
pensado anteriormente e estava esperando um
momento oportuno para externá-la. Sei que as
vezes é difícil para alguns, mas não impossível.
E com um pouco de sacrifício dá para ajudar
nossa AEXAM. Você é um cara corajoso.
Aplaudo sua coragem. Estive conversando
com a Marli (tudo fazemos de comum acordo) e
achamos muito sensato a ideia lançada. Que
Deus ilumine a outros AEXANOS a fazer o
mesmo se já não o estiverem fazendo. O mais
difícil é começar. Então, como estamos em
começo do ano e muitas despesas nos são
apresentadas e nós gostamos de planejar tudo,
estabelecemos que a partir de abril (dia 20) o
dia que a gente geralmente festeja e agradece a
Deus, pois é o dia do contracheque,
mensalmente nos comprometemos, sempre
que possível, e esperamos sermos fiéis,
depositar na conta da AEXAM R$50,01 (hum
centavo é só pra chatear). É uma maneira de
saber que este é o do Weber, Marli e Izabela e
agora o noivo. Desejamos-lhe muita força e
coragem para pedir (principalmente com este
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modo gentil que você sabe fazer). Abraços a
todos. Weber/Marli/Izabela/Flávio.
***
19 de Abril de 2012 – Oi, Helvécio. Como
vai.
Tudo
bem.
Aqui
também
Tudo OK. Já estamos ansiosos para
que julho chegue logo. Helvécio, conforme
falei com você no início do ano
sobre a contribuição para a AEXAM. Amanhã
estarei
fazendo
depósito
de
R$ 51,00, na Conta nº 10.469-8, Agência 3495-9.
Coloquei em minha agenda mensal este
compromisso que, se Deus quiser, farei todo o
esforço para não falhar. Será sempre dia 20 ou
primeiro dia útil após esta data. Pode colocar
na receita de junho além deste valor a quantia
de R$ 300,00 para ajudar nas despesas do nosso
encontro. Abraços. Weber/Marli/Izabela/Flavio

***
01 de fevereiro de 2012 - Caríssimos
Helvécio e Diretoria da AEXAM, atendendo
ao proposto quanto às contribuições à nossa
AEXAM, com alegria a ela atendo e vem ao
encontro do meu desejo gracioso,
comprometendo-me a depositar duas vezes por
ano a importância de oitenta reais de cada vez
(em Fevereiro e Julho) em 2012 e oportunamente
nos anos a porvir do Morelli. (José Geraldo
Diniz Morelli)
***
Ipatinga, 02/03/12
Caro Helvécio, saudações! Certifico-lhe
deste depósito, como me propus (R$ 80,00 por
semestre) Atenciosamente, José Geraldo Diniz
Morelli - dinizmorelli@hotmail.com -(31)
38251280 - (Banco do Brasil – R$ 80,00)
***
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6 de fevereiro de 2012 - Helvécio, Como vai?
E a Rosana, está bem? Esperamos que todos
estejam na santa paz.
Gostaríamos de agradecer o privilégio que
nos foi concedido de fazer parte desta Revista,
que está melhor a cada edição. A reportagem
sobre o XX Encontro ficou espetacular,
abordando, com riqueza de detalhes, todos os
acontecimentos, o que, com certeza, deve ter
despertado uma certa dorzinha de cotovelo em
quem não participou. Ficamos muito
lisonjeados com o enfoque dado aos nossos
comentários e esperamos continuar
participando ativamente deste evento, que
tanta alegria tem nos proporcionado. Um
grande abraço, Wany e César (que estudou no
Seminário Menor).

Moreira, residente em Ubá-MG. Sou nascido
em Cipotânea-MG. Entrei para o Seminário de
Mariana em 1948. Ordenado padre em 1962,
vigário ecônomo em 01/12/62 em Presidente
Bernardes-MG, Coadjutor do padre José
Mateus Corrêa até 1968. Atuei como pároco e
diretor do Colégio Estadual até 1971, nessa
cidade. Casei-me em 12/07/72 no civil e no
religioso em Juiz de Fora-MG, na Igreja São
Mateus, celebrado pelo saudoso Padre Manoel
Pires, vigário de Bicas nessa época. Tomei a
liberdade de enviar pelos correios algumas
fotos para arquivo da AEXAM do Seminário
Maior, juntamente a uma pequena contribuição.
Atenciosamente, José Vianna Moreira - Rua
José Gualberto de Melo, 42 - Bairro IndustrialUbá MG. – CEP: 36 500 000 -(32) 3532 2886 – email: jose.vianna@oi.com.br
***

***
2 de fevereiro de 2012 Prezado Helvécio, emiti hoje
um Doc no valor de 50,00 em
favor da AEXAM, usando a
conta 3495-9/10469-8-Banco
do Brasil. A nossa tão
esperada revista continua
supimpa. Cordial abraço do
José Henriques Júnior.
***
6 de fevereiro de 2012 Helvécio Antonio Trindade,
Presidente da AEXAM Meu nome é José Vianna
Moreira, padre casado com
Maria das Graças Soares
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7 de fevereiro de 2012 Prezado Helvécio, após a
leitura da Gens Seminarii de
dez/2011, precisava dizerlhe da minha satisfação de
fazer parte de um grupo
diferenciado como é a nossa
turma da AEXAM. A revista
está muito bem feita. Você e
demais redatores estão de parabéns! Admirável
o texto do José Maria Mayrink; gostoso de ler
o que o Marcos Cabral derramou com palavras
cheias de emoção e de sensibilidade; muito
bom ver a ternura com que o Aristides
Junqueira, o Tide, se expôs no seu breve texto
e, na seção Depoimentos e Lembranças, a
presença viva do Maluf colocada, com muita
propriedade, pelo Luiz Gonzaga de Carvalho, o
Carvalho. Há mais coisas interessantes a serem
levantadas, mas quero salientar o escrito pelo
Ramiro Canedo Carvalho, sobre os padres
lazaristas. Realmente, eles merecem nosso
carinho, reconhecimento e nossa gratidão.
Tomo a liberdade de sugerir para você um item
de programa para o próximo encontro, em
julho de 2012: Uma Homenagem Especial aos
Padres Lazaristas. Interessante convidar os
padres lazaristas que fizeram parte de nossa
caminhada. Além de cumprirmos um ato de
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justiça, acredito que faríamos muito bem a eles,
sobretudo aos que já estão com idade mais
avançada. Fica aí a sugestão. (negrito feito
pela redação da revista). Conte comigo para
as coisas da AEXAM. Estou analisando a
proposta de tornar-me ‘mantenedor’, do jeito
que você sugeriu. Para você e Rosana, um
grande abraço meu e da Sandra. J Amilar. (José
Amilar da Silveira)
***
10 de fevereiro de 2012 Prezado
Presidente
Helvécio
Trindade,
agradeço-lhe pelo envio do
último número de “Gens
Seminarii”, que ficou de
excelente
qualidade.
Parabéns
a
todos,
especialmente à turma “que
carrega o piano”. Nota-se o carinho e a
dedicação, responsáveis pela boa qualidade da
revista. Aproveito o ensejo para comunicarlhe que transferi para a conta da AEXAM minha
modesta contribuição, no valor de 250 reais,
conforme comprovante anexo. Obrigado pela
atenção! Afetuoso abraço do Francisco
(Chiquim) - (Francisco Pereira Cupertino)
***
12 de fevereiro de 2012 - Olá, Presidente
Helvécio Trindade! É isso mesmo! Presidente
não só convida, mas também convoca. Se Deus
quiser, espero estar presente, pessoalmente e
não só espiritualmente, no próximo encontro
da AEXAM, em Mariana. Estarei, pois, muito
atento a isso. Obrigado pelo convite e pela
convocação. Abraço do Francisco (Chiquim) (Francisco Pereira Cupertino)
***
16 de fevereiro de 2012 - Prezado Helvécio,
sempre que recebo a Revista AEXAM, fico
confortado e muito, muito feliz. Tenho
saudades, lembranças de fatos ocorridos no
Seminário de Mariana no qual passei um bom
tempo da minha vida. Agradeço sempre a Deus
por esta dádiva que surgiu para nos alegrar
espalhados por este nosso Brasil, ficamos por
dentro de notícias às vezes muito boas e às
vezes tristes, mas é o que a vida nos oferece.

No Seminário Menor aqueles que não gostavam
de esportes como futebol, basquete eram
carinhosamente chamados de “Queijeiros”. No
campo da arte havia as peças teatrais que
passavam no salão comprido do Seminário. No
intervalo das peças intercalavam-se os
chamados “ESQUETES”, piadas inocentes.
Geralmente duas pessoas na frente da cortina
fechada falavam: “compadre pra lá, compadre
pra cá” e improvisavam alguma bobagem que
quando a platéia não ria, não achava graça os
dois patetas davam verdadeiras gargalhadas e
nós, os inocentes, também ríamos. Era o fim do
esquete e entrava então o segundo ato da peça.
Era a distração predileta... Já que não tinha
outras opções... No Seminário Maior as
saudades são mais aguçadas, porque já
entrávamos no clima da intelectualidade.
Assistíamos a primorosas peças teatrais como
“O Pequeno Príncipe” e “O Outro Caminho”
(João Mohaana), ambos elaborados por alguns
teólogos da época e interpretados por
verdadeiros artistas. No esporte havia vôlei,
basquete, mas predominava o futebol.
Em 1960 o Padre Maia (sempre muito
dinâmico) pediu a três seminaristas para
organizar um campeonato de futebol com
nomes de times do Rio de Janeiro. Como não
comportavam todos, fizeram-se os
campeonatos Série A e B. Série A os CRAQUES,
e B os menos craques. Só me lembro de um dos
organizadores, Padre Vicente de Carvalho (já
falecido). Série A jogava nas quintas-feiras e a
B nos domingos. Durante o primeiro jogo da
rodada da Série A do Flamengo e Vasco
(morituri natus), aos 35 minutos do primeiro
tempo, o juiz Padre José Nacif marcou um pênalti
e o capitão do Flamengo não deixou bater a
penalidade máxima e retirou seus jogadores de
campo. A Série B continuou normalmente sendo
o campeão o VASCO.
As saudades são agradáveis Espero que
alguns colegas as relembrem como eu.Deixo
aqui meu carinho e meu grande abraço a todos..
José Vianna (Vianninha)
NR: Vianninha reside em Ubá, onde é
professor. Em 14/02/2012 depositou R$ 100,00
na conta corrente da AEXAM no Banco do
Brasil.
***
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2 de março de 2012 Caríssimo Helvécio, grato
pelos cumprimentos pelos
meus 70 anos, completados
hoje. Em 1953, fiz meus 11
anos no dia seguinte de
minha chegada, pela
primeira vez, no Seminário Menor. Como o
tempo passa!!! E que ele continue passando
para mim, durante muito tempo. Recebi, sim, o
último Gens Seminarii, que devoro, logo que
o recebo. Lá, vi a mensagem que lhe enviei.
Além do dado relativo à minha data de
nascimento, peço que anote, também, meu
novo endereço residencial, para efeito de
remessa de correspondência: SHIS - QI 29Conjunto 10- Casa 28- Lago Sul- CEP 71675300 - Brasília-DF. Prometo, também, que, em
breve, quito meu débito financeiro com a nossa
Associação. Abraço para Rosana. Ao amigo
Cupertino, sempre gentil, transmita-lhe meu
fraterno abraço. Foi muito bom rever os colegas
no encontro anual. Farei o possível para estar
presente neste ano. Meu filho já me cobrou
nossa ida.
Um abraço fraterno do Aristides.
Oi, Helvécio, o uso do cachimbo me fez
assinar de modo formal a mensagem que acabei
de lhe enviar. Agora a assinatura do remetente
irá como deve. Um abraço do TIDE.
***
Ipatinga, 12 de março de 2012. - Helvécio,
Prezado Presidente da AEXAM. Obrigado pelo
envio da revista. Envio-lhe um cheque para
despesas – cheque nº 0000043, no valor de
R$ 200,00 – Santander. Abraços. Humberto
Cotta Araújo – 1948-1953 – Rua Palmeiras, 570
– Horto – 35160-311 – Ipatinga/MG
***
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21 de março de 2012 –
Prezado Helvécio, só tenho
a lhe agradecer pelas
mensagens que
nos
enviou. O que o Weber lhe
enviou é verídico. O seu
trabalho, Helvécio, foi algo
extraordinário, porque
não tive durante estes dias vontade nenhuma
para fazer nada, a não ser procurar o motivo de
uma agressão tão violenta como a morte.
Confesso ao colega de seminário que nunca
entendi um castigo desta proporção e o pior,
sem esperar por ele. Um castigo que
atinge todo o ser humano e os animais que nada
fizeram. Muito obrigado! Abraços, Cupertino
e Izabella. (mensagem após o falecimento
inesperado de sua esposa Maria Aparecida
Ribeiro Cupertino informado pelo Weber
Torres)
***
30 de Março de 2012 –
Helvécio, boa tarde !
Depositarei, hoje, para a
AEXAM, R$ 125,05.
Depois, aos poucos, se
Deus quiser, mando mais.
Já está marcado, na minha
memória, o encontro para
os dias 14 e 15 de julho (e,
para isso, ela não vai falhar). Vou ver se arranjo
mais alguém: pessoas com quem já fiz contato,
falaram que iriam, mas não foram. E tomo a
liberdade de dar uma sugestão: todos os
participantes do encontro são “cadastrados” na chegada - e fazem o acerto com a tesouraria.
Talvez seja interessante, que aqueles de
BH, que forem para o encontro no ônibus,
acertem suas contas, sejam “cadastrados”,
durante a viagem. Para isto, são necessários 2
“trocadores” - (voluntários?) que a diretoria
poderia conseguir entre os integrantes da
comitiva. Um bom fim e semana e um abraço.
Vicente.
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Não era sem razão que um professor
de Coimbra insistia: cada coisa no seu
guarda-coisa! Vejam que coisa bem
elaborada. Não sei quem é o autor dessa
coisa, mas sei que é uma coisa boa de ler...
A palavra “coisa” é um bombril do
idioma. Tem mil e uma utilidades. É aquele
tipo de termo-muleta ao qual a gente recorre
sempre que nos faltam palavras para
exprimir uma idéia. Coisas do português.
A natureza das coisas: gramaticalmente,
“coisa” pode ser substantivo, adjetivo,
advérbio. Também pode ser verbo: o
Houaiss registra a forma “coisificar”. E no
Nordeste há “coisar”: “Ô, seu coisinha,
você já coisou aquela coisa que eu
mandei você coisar?”.Coisar, em Portugal, equivale ao ato sexual, lembra Josué
Machado. Já as “coisas” nordestinas são
sinônimas dos órgãos genitais, registra o
Aurélio. “E deixava-se possuir pelo
amante, que lhe beijava os pés, as
coisas, os seios” (Riacho Doce, José Lins
do Rego). Na Paraíba e em Pernambuco,
“coisa” também é cigarro de maconha. Em
Olinda, o bloco carnavalesco “Segura a
Coisa” tem um baseado como símbolo em
seu estandarte. Alceu Valença canta:
“Segura a coisa com muito cuidado /
Que eu chego já.” E, como em Olinda
sempre há bloco mirim equivalente ao de
gente grande, há também o “Segura a
Coisinha.” Na literatura, a “coisa” é coisa
antiga. Antiga, mas modernista: Oswald de
Andrade escreveu a crônica “O Coisa” em
1943. “A Coisa” é título de romance de
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Stephen King. Simone de Beauvoir
escreveu “A Força das Coisas”, e Michel
Foucault, “As Palavras e as Coisas”. Em
Minas Gerais, todas as coisas são chamadas
de trem. Menos o trem, que lá é chamado
de “a coisa”. A mãe está com a filha na
estação, o trem se aproxima e ela diz:
“Minha filha, pega os trem que lá vem a
coisa!”.Devido lugar: “Olha que coisa
mais linda, mais cheia de graça (...)”. A
garota de Ipanema era coisa de fechar o
Rio de Janeiro. “Mas se ela voltar, se ela
voltar / Que coisa linda / Que coisa
louca.” Coisas de Jobim e de Vinicius, que
sabiam das coisas. Sampa também tem
dessas coisas (coisa de louco!), seja quando
canta “Alguma coisa acontece no meu
coração”, de Caetano Veloso, ou quando
vê o Show de Calouros, do Silvio Santos
(que é coisa nossa). Coisa não tem sexo:
pode ser masculino ou feminino. Coisa-ruim
é o capeta. Coisa boa é a Juliana Paes.
Nunca vi coisa assim! Coisa de cinema!
“A Coisa” virou nome de filme de Hollywood, que tinha o seu Coisa no recente
Quarteto Fantástico. Extraído dos
quadrinhos, na TV o personagem ganhou
também desenho animado, nos anos 70. E
no programa “Casseta e Planeta,
Urgente!”, Marcelo Madureira faz o
personagem “Coisinha de Jesus”. Coisa
também não tem tamanho. Na boca dos
exagerados, “coisa nenhuma” vira
“coisíssima”. Mas a “coisa” tem história
na MPB. No II Festival da Música Popular Brasileira, em 1966, estava na letra das

junho 2012

duas vencedoras: “Disparada” de Geraldo
Vandré “Prepare seu coração / Pras
coisas que eu vou contar” e “A Banda”
de Chico Buarque “Pra ver a banda
passar / Cantando coisas de amor” que
acabou de ser relançada num dos CDs
triplos do compositor, que a Som Livre
remasterizou. Naquele ano do festival, no
entanto, a coisa tava preta (ou melhor,
verde-oliva). E a turma da Jovem Guarda
não tava nem aí com as coisas: “Coisa
linda / Coisa que eu adoro”. Cheio das
coisas. As mesmas coisas, Coisa bonita,
Coisas do coração, Coisas que não se
esquece, Diga-me coisas bonitas, Tem
coisas que a gente não tira do coração.
Todas essas coisas são títulos de canções
interpretadas por Roberto Carlos, o “rei”
das coisas. Como ele, uma geração da MPB
era preocupada com as coisas. Para Maria
Bethânia, o diminutivo de coisa é uma
questão de quantidade afinal “são tantas
coisinhas miúdas”. Já para Beth Carvalho,
é de carinho e intensidade “ô coisinha tão
bonitinha do pai”. Todas as “Coisas e Eu”
é título de CD de Gal. “Esse papo já tá
qualquer coisa...Já qualquer coisa doida
dentro mexe.” Essa coisa doida é uma
citação da música “Qualquer Coisa” de
Caetano, que canta também: “Alguma
coisa está fora da ordem.” Por essas e
por outras, é preciso colocar cada coisa no
devido lugar. Uma coisa de cada vez, é
claro, pois uma coisa é uma coisa; outra
coisa é outra coisa. E tal coisa, e coisa e
tal. O cheio de coisas é o indivíduo chato,
pleno de não-me-toques. O cheio das coisas,
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por sua vez, é o sujeito estribado. Gente
fina é outra coisa. Para o pobre, a coisa
está sempre feia: o salário-mínimo não dá
pra coisa nenhuma. A coisa pública não
funciona no Brasil. Desde os tempos de
Cabral. Político quando está na oposição é
uma coisa, mas, quando assume o poder, a
coisa muda de figura. Quando se elege, o
eleitor pensa: “Agora a coisa vai.” Coisa
nenhuma! A coisa fica na mesma. Uma
coisa é falar; outra é fazer. Coisa feia! O
eleitor já está cheio dessas coisas! Coisa à
toa. Se você aceita qualquer coisa, logo se
torna um coisa qualquer, um coisa-à-toa.
Numa crítica feroz a esse estado de coisas,
no poema “Eu, Etiqueta” Drummond
radicaliza: “Meu nome novo é coisa. Eu
sou a coisa, coisamente.” E, no verso do
poeta, “coisa” vira “cousa”. Se as pessoas
foram feitas para ser amadas e as coisas,
para serem usadas, por que então nós
amamos tanto as coisas e usamos tanto as
pessoas? Bote uma coisa na cabeça: as
melhores coisas da vida não são coisas. Há
coisas que o dinheiro não compra: paz,
saúde, alegria e outras cositas más. Mas,
“deixemos de coisa, cuidemos da vida,
senão chega a morte ou coisa parecida”,
cantarola Fagner em “Canteiros”, baseado
no poema “Marcha”, de Cecília Meireles,
uma coisa linda. Por isso, faça a coisa certa
e não esqueça o grande mandamento:
“amarás a Deus sobre todas as coisas”.
N.R. - Este texto chegou-nos pelo
Pedro Jorge Ferreira Nicolau

47

&RQYHUVDQGRFRPRVDPLJRV
Semper gaudéte! Sine intermissione oráte!
In ómnibus gratias ágite! (1Tess 5, 16-18). Este
resumo maravilhoso do que deve ser a nossa
vida cristã e, principalmente, sacerdotal, conservo-o na minha mesa de trabalho. E, quisera
nunca o esquecesse e o vivesse mesmo, todos
os dias da minha vida!
Com essa alegria constante que vem de
Deus e sempre lhe dando graças por tudo, é
que inicio esta nossa conversa, caros amigos e
amigas da Gens Seminarii e, especialmente, do
GS 58.
Desejo que você que me lê esteja também
feliz e alegre, mesmo em meio às lutas e até às
doenças. Vamos passar uns minutos juntos,
enquanto você vai folheando estas páginas, por
tudo dando graças a Deus.
Você vai acompanhar tudo o que nos aconteceu no Encontro do GS em Ouro Preto. Vamos
nos alegrar com estes amigos jubilados de ouro,
Dom Hélio, Padre Guido, Padre Nilson Reis,
Dom Roberto e Mons. Oswaldo Motta. Vamos
contemplar o Caraça, com Pe. Luiz Duque. Depois, muitas e muitas notícias de pessoas conhecidas nossas. Ver as Publicações recebidas.
A lembrança dos nossos colegas falecidos:
Monsenhor Geraldo Torres, do GS 58, o “meu
amigo”; Pe. Cassimiro, de 1957; e um ex-aluno
de Mariana que não conhecíamos, Mons. Lima.
E o Centenário de Dom Gerardo Reis.
Desejo-lhes momentos de alegria (semper
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gaudete), de oração
(sine intermissionem
orate) e de ação de graças a Deus (in omnibus gratias agite).
49º Encontro do GS 58
Marque logo em
sua agenda! 28 a 31 de
janeiro de 2013. Estamos mudando o Encontro para o fim do mês! Será em Juiz de Fora,
no Seminário Santo Antônio. Local mais fácil
para as turmas do Sul de Minas e São Paulo.
Esperamos vocês lá!
Endereço do Seminário Santo Antônio: Av.
Rio Branco, 4.516, Centro, Juiz de Fora, MG.
CEP 36026-450. Telefones: (32) 3234-8600 e (32)
3234-1824.E-mail:seminario@seminariosanto
antoniojf.com.br
Site: www seminariosantoantoniojf.com.br
A respeito do 49º Encontro, podem comunicar-se também com Mons. Miguel Falabella de
Castro, Rua Nair Furtado de Souza, 10, Teixeiras.
CEP 36033-190 Juiz de Fora, MG. Tel. (32) 32361778. E-mail: mfcastro@acessa.com Site:
www.saogeraldo.zip.net .
Meu abraço amigo a todos vocês. Em Jesus
e Maria,
Monsenhor Raul Motta de Oliveira
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Mons. Antônio Chamel (Leopoldina)..............100,00
Pe. Antônio Cordeiro (Jesuânia)........................50,00
Geraldo Meireles (Itajubá).................................50,00
Mons. Miguel Falabella (Juiz de Fora)................65,00
Pe. Luís Duque (Piau)........................................50,00
Mons. Luís Arantes (Aiuruoca)........................100,00
Restaurante Topásio (Ouro Preto): troco..........72,00

Mons. Nélson Rafael Fleury (Goiânia).............500,00
Um ex-seminarista de Mariana (BH)...............500,00
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Sedex enviando o GS nº 120..............................18,50
Remessa postal da Gens Seminarii nº 10........2.039,64
Total do débito........................................R$ 2.058,14
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Acabou antes da hora! Colegas separados por poucos quilômetros!
Ficamos presos em Ouro Preto!
Antecedentes
Antes de terminarmos o 47º Encontro,
em Mariana, na votação para o local do 48º
Encontro, tivemos o resultado seguinte: 1
voto em branco, Caratinga (5 votos), Recanto das Rosas (10 votos). Dom Barroso,
que estava presente, ficou de contatar a
Irmã Rosita e reservar aquele local, próximo a Cachoeira do Campo, para os dias 2 a
5 de janeiro de 2012 (Cf. Gens Seminarii
9, página 57).
Quando Dom Barroso foi ao Recanto
das Rosas, não havia mais vaga para aqueles dias. O próprio Dom Barroso conseguiu
então outro local, próximo a Ouro Preto,
onde o clero de Mariana costuma reunirse, a Estalagem das Minas Gerais. Já dei
essa notícia na última Gens Seminarii. Só
que, consultando o Google, pareceu-me que
a Estalagem das Minas Gerais, a 5 km de
Ouro Preto, ficaria perto de Passagem. Na
verdade é do outro lado, entre Ouro Preto
e Cachoeira do Campo. Por telefone e por
e-mail, fizemos a reserva e também encomendamos a alimentação na VCN Empreendimentos Ltda.
Gens Seminarii No 11

No dia 20 de dezembro, quis eu próprio
ir lá, para conhecer o local. Peguei Dom
Barroso em Ouro Preto e fomos. Conversamos muito com o Gerente, Sr. Ítalo, e percorremos os locais previstos para a realização do nosso encontro. Tudo muito bonito e
imenso. Muito verde. Salas e quartos amplos! O preço especial que fizeram, a pedido de Dom Barroso, foi de R$ 122,00 por
apartamento individual. Paguei a taxa de
reserva: R$ 1.756,80.
Dali fomos à Dª Lia, proprietária da firma que nos irá fornecer o alimento. Ficará
por R$ 133,60 pelos três dias, para cada
participante. Achei meio caro. Mas tudo
certo. Calculei que ficaria então tudo por
cerca de 250,00 para cada um de nós.
Quando, porém, cheguei a casa, verifiquei que aqueles R$ 122,00 eram para cada
dia! Três dias, R$ 366,00! Mais as refeições (133,60) = R$ 499,60! Ou arredondando: R$ 500,00 para cada participante! Achei
muito caro. Cheguei a perder o sono, preocupado. E agora? Em cima da hora! Mudar de local? Conseguir para ser em Mariana
de novo? Ou no Caraça? Liguei para o
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Caraça. Não há mais vagas para a nossa
data. E os preços lá? Indaguei. Apartamento para 1 pessoa é R$ 143,00 por dia, incluindo as refeições. Apartamento para 3 pessoas, R$ 355,00. Conversando com Mons.
Chamel e Mons. Falabella eles me disseram que é isso mesmo. É o preço normal.
E que é uma vez só ao ano. Vale à pena
gastar R$ 500,00 para estarmos juntos...
Informei-me, ainda, do Sr. Ítalo sobre
preços de apartamento com mais pessoas.
Se ficarem duas pessoas em um só apartamento, o preço de R$ 366,00 cai para R$
238,50 (+ 133,60 de alimentação = 372,10
por pessoa); e, se ficarem três pessoas em
um apartamento, o preço individual cai para
R$ 219,00 (+ 133,60 = 352,60 por pessoa).
Deixa então como está. Álea jacta est!
Preparando o Encontro
Dom Barroso sugeriu celebrarmos uma
noite em Santa Efigênia, ou melhor, na igreja
do Padre Faria, que está linda. E visitarmos
alguns museus de Ouro Preto. Pe. Lauro
também sugeriu irmos à capela do Padre
Faria, onde estará havendo, nesta primeira
semana do ano, a festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia: “A
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Fé que canta e dança”. Combinei com o
Pe. José Eudes, para celebrarmos lá na
quarta-feira, às 19 h. Um grupo de lá vai
cantar. Também com Pe. Marcelo ficou
combinado de celebrarmos na Matriz do
Pilar, na 3ª feira, também às 19 h. A paróquia está fazendo 300 anos. Poderíamos
chegar ao menos uma hora antes, para o
Caju nos mostrar e falar sobre o que há de
importante lá. Depois da Missa, nos dará
um lanche.
A Estalagem queria saber com antecedência quantos apartamentos preparar. Dia
22 de dezembro, enviei aos colegas um bilhete, por e-mail, lembrando a data e o local, e dizendo: O preço é meio salgado: R$
499,60 por pessoa em apartamento. Ficando duas ou três pessoas no mesmo apartamento o preço cai um pouco. Precisamos
saber antes o numero de pessoas que vêm
e quantas querem ficar com um ou dois no
mesmo apartamento.
Após e-mails e telefonemas, anotamos
as inscrições: 1. De Juiz de Fora, irão, em
dois carros: Mons. Falabella, Pe. Alex,
Mons. Chamel, Pe. Elídio, Pe. Luiz Duque
e Felipe (seminarista). 2. De Campanha:
Mons. Luiz Arantes, Pe. Cordeiro, Geraldo
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Meireles e Pe. Ênderson. 3. De Caratinga:
Dom Hélio, Pe. Boreli e eu. 4. De Pouso
Alegre: Mons. Faria, Pe. Poggetto, Terezinha e mais um Padre. Terezinha me contou que Mons. Vicente Gomes não passa
bem de saúde. Chegou a dar um desmaio.
5. De Ubá: Rubens Hosken. 6. De Bragança, irão numa van: Pe. João Batista, Pe.
J. Geraldo Fontana, Pe. Messias, Michael
e mais três jovens. E, de Ouro Preto, Dom
Barroso. Ao todo, 25 participantes, por enquanto.
Aquele fim de ano foi um período de
muita chuva, em todo o Estado de Minas.
Aí, começam as desistências: Na véspera,
1º de janeiro, Terezinha ligou-me que a turma de Pouso Alegre desistiu de ir, por causa dos grandes perigos nas estradas. Mons.
Falabella me avisa que Pe. Elídio não vai
mais e, talvez, também Pe. Alex. Pe. Boreli,
de Caratinga, quase na hora de sair, recebe
notícia de um irmão dele achar-se muito mal.
Veio a falecer no outro dia.
Chegada à Estalagem
Quem veio mais cedo, dia 2 de janeiro,
conseguiu passar bem. Nós, no contorno de
Ouro Preto, fomos barrados pelos guardas,
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e tivemos que voltar e ficar rodando em
Ouro Preto, até conseguirmos chegar lá.
À noite da segunda-feira, éramos apenas nove: Luís Arantes, Cordeiro e Meireles
(Campanha), Falabela e Luiz Duque (Juiz
de Fora), Chamel e Rubens (Leopoldina),
Dom Hélio e eu (Caratinga). A van, com os
7 de Bragança, ficou a noite toda num engarrafamento em Cachoeira do Campo. No
outro dia, conseguiram chegar ao Retiro das
Rosas e passaram o dia lá, em um encontro
paralelo. A chuva continuava incessante.
Naquela noite, um deslizamento em Ouro
Preto sobre a Rodoviária, destruiu parte dela
e matou dois motoristas de táxi.
Encontro de um dia!
Na manhã de terça-feira, dia 3, rezamos Laudes às 8 h, na sala de cima. Ouvimos o Rubens Hosken falando sobre sua
vida e seus trabalhos. Contou-nos porque
resolveu agora publicar as aulas de filosofia, que dera na PUC do Rio de Janeiro, na
década de sessenta. Deu-nos um exemplar
da sua publicação: Cadernos de Filosofia,
nº 1: “Valores Éticos”. Descreveu-nos, com
pormenores, a experiência dele no Chile,
fazendo curso de Catequese, quando foi
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capelão da seleção brasileira, parece-me
que em 1962, tendo Garrincha e Pelé entre
os jogadores. Maravilhoso! Por causa do
Rubens não estar podendo subir escadas,
passamos, depois do café das 10 h, para o
salão de baixo, logo à entrada do Hotel, perto
do refeitório. Montamos ali a exposição dos
álbuns de fotografias do GS. E reiniciamos
a reunião. Cada um dava notícias de suas
dioceses. Ficamos sabendo que Padre
Bruzzi foi curado de câncer, em Poços de
Caldas. Chegando Dom Barroso, a conversa esquentou. Falou-nos do seu livro já publicado: “Os testemunhos de minha família”. Acabou, com aquelas correrias, não nos
mostrando o livro. Fez uma programação
para aquela tarde: Igreja São Francisco e
Museu Aleijadinho. Sairíamos às 14 h, para
podermos ver tudo. Depois, iríamos para o
Pilar.
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Visitas em Ouro Preto
Rubens não foi. Com Dom Barroso, éramos nove, em dois carros. Fomos primeiro
à Casa de Tomás Antônio Gonzaga. Ali funcionam as Informações Turísticas. Percoremos todo o sobrado. Muitos versos a Marília de Dirceu. Com Dom Barroso como
nosso guia, visitamos a Igreja de São Francisco, ali perto. Estudamos a fachada, o
frontispício. Depois o teto e o interior todo.
Também a sacristia. Toda a escultura é do
Aleijadinho e toda pintura é de Athayde. É
uma das sete maravilhas do mundo português. No Brasil, é esta e a São Francisco,
de Salvador.
Descemos de carro até a Matriz de Nª
Sª da Conceição. Examinamos, com Dom
Barroso, cada altar e todo o interior. Em
detalhes, é a mais importante de Ouro Pre-
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to. Os oito altares laterais são diferentes
uns dos outros. Contemplamos o púlpito, o
altar central. Tudo muito lindo!
Anexo à Igreja Nª Sª da Conceição, está
o Museu Aleijadinho. Foi organizado por
Dom Barroso, quando era pároco aqui. Fomos primeiro assistir à projeção em três dimensões (são 4 focos) do barroco em Minas. Simplesmente maravilhoso. Parece ao
vivo! Com todos os pormenores e detalhes!
Depois, visitamos o Museu, de cima para
baixo, já que estávamos no segundo pavimento. E fomos até o subsolo. A cada passo, Dom Barroso parava para explicar. Foi
mesmo uma aula de arte sacra.
Às 18 horas, já estávamos nos estacionando diante da Matriz do Pilar, sendo acolhidos pelo Padre Marcelo, o Pároco. Assentados nos bancos, logo à entrada da igreja, ficamos ouvindo o outro guia, o Caju.
Mostrava cada parte e nos explicava, com
muitos detalhes e lembranças históricas. O
ouro ali é abundante. Lembrou os trabalhos de Monsenhor Castilho e de Padre
Simões. No projeto original, a parte da frente
é hoje a parte de trás. Foi trocada, durante
a construção, por causa do vento que apagava as velas do altar. Teve uma parte que
caiu e foi reconstruída. A beleza do teto, a
riqueza fabulosa dos altares. O piso trocado... Depois, passamos um pouco rapidamente pelo Museu, por causa do adiantado
da hora.
Às 19 h, celebramos a Eucaristia. Dom
Barroso presidiu e fez a homilia. Ladeado
por Dom Hélio e pelo Pe. Marcelo. Mais
seis concelebrantes: Mons. Arantes, Mons.
Chamel, Pe. Cordeiro, Mons. Falabela, Pe.
Danival e eu. Apesar da chuva, participou
e cantou um grupo de leigos e leigas. Cada
um de nós ganhou uma lembrança dos 300
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anos da Paróquia do Pilar, duas medalhas
de Nª Sª do Pilar e um DVD “Museu Virtual de Ouro Preto”. Obrigado, Pe. Marcelo, por tudo.
Ficamos presos em Ouro Preto!
Acabada a Missa, debaixo de muita chuva, fomos tomar um caldo, em um restaurante próximo, oferta da Paróquia do Pilar.
Ali ficamos sabendo, como notícia certa,
que caíram mais barreiras e não havia mais
passagem de Ouro Preto para a Estalagem
das Minas Gerais. Liguei para a Estalagem
comunicando que ficaríamos em Ouro Preto
aquela noite. E, para a Lia, dispensando o
jantar previsto para as 21 horas.
Padre Marcelo primeiro pensou em distribuir-nos em algumas casas paroquiais.
Depois, achou melhor ficarmos juntos em
uma pousada. E levou-nos para a “Pousada Arcádia Mineira”, à Rua Xavier da
Veiga, 125, Centro. Tel. (31) 3551-2227;
w w w. a r c a d i a m i n e i r a . c o m . b r,
arcadiamineira@gmail.com. Fiquei no
Quarto 13. Chave grande, quase um palmo! Não tinha cobertor e estava frio. O
que valeu é que o lençol era de casal. Eram
11h30 da noite, quando Lia me ligou avisando que a polícia havia aberto o trânsito.
Mas já estávamos todos acomodados. Às
8 h, tomamos um café reforçado, lá na
Arcádia Mineira. Ficamos conhecendo a
proprietária, Dª Anna Josefina de Abreu Pimenta Machado de Araújo. Disse-nos ser
parente de Dom Silvério. Ajudava na recepção sua filha Guiomar. Importante: não
nos cobrou nada! Pediu-nos rezar por ela.
Padre Marcelo chegou e nos foi dirigindo
até o trevo. Deo gratias!
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Marcado o 49º Encontro
do GS 58.
Continuando a chover e
chegando notícias alarmantes do estado precário das
estradas, e que poderiam
piorar, a turma resolveu acabar o encontro agora cedo.
Já eram 10 horas, quando
conseguimos nos reunir para rezar Laudes. Em seguida, marcamos o próximo
encontro do GS 58 para Juiz
de Fora, no Seminário Santo Antônio. Mons. Falabella ficará responsável para organizá-lo. No outro ano, ou
seja, em 2014, nosso 50º Encontro será em
Mariana, se Deus quiser. Mas atenção!
Feita a votação sobre a data, por causa da
experiência desastrada deste ano, ganhou
a proposta de nos reunirmos no final de janeiro! Vamos experimentar. Portanto, fica
marcado: se Deus quiser, o 49º Encontro
do GS 58 será no Seminário Santo Antônio,
em Juiz de Fora, dias 28, 29, 30 e 31 de
janeiro de 2013! Endereço do Seminário
Santo Antônio: Avenida Rio Branco, 4.516,
Boa Vista. CEP 36026-450. Telefones: (32)
3234-8600 e (32) 3234-1824.
A turma foi acertar as despesas da casa
e das refeições. Cobraram só 1 dia! Ainda
me devolveram R$ 72,00, um troco das refeições, que tinham cobrado a mais de 7
participantes, que já tinham viajado. Fiquei
com eles como oferta ao GS (Veja Balancete). Pe. Luís Duque ajudou a recolher os
álbuns e veio conosco até Ponte Nova, onde
pegaria ônibus para Juiz de Fora.
Três amigos pontenovenses
Quando chegamos a Ponte Nova, o rio
Piranga havia transbordado. A Rodoviária
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estava no meio do rio, que parecia um mar.
Disseram-nos que a Rodoviária agora era
do outro lado. Tínhamos que subir até ao
campo de aviação e depois descer. Um senhor, que nos viu pedindo informações, aproximou-se de nós e nos disse: Se me esperarem um pouquinho em frente ao Posto de
gasolina, eu estou indo para lá. É só vocês
me seguirem. E fomos naquele sobe e desce ruas. Depois de passarmos o campo de
aviação, deu-nos umas explicações para acabarmos de chegar. Não virar à esquerda,
senão vão para o Triângulo.
Paramos em uma esquina para perguntar qual das ruas daria na rodoviária. O motorista do Fusca disse que era só segui-lo,
que passaria pertinho da Rodoviária. Chegamos. Nenhum ônibus. O ponto de táxi
vazio. E alguns carros. No guichê, venderam a passagem ao Padre Luís Duque. Mas
o ônibus não chega ali, na Rodoviária. Tem
de pegá-lo no ponto da Empresa. Que fazer? Aí aparece um táxi. Pe. Duque logo
pede levá-lo ao ponto. Também um senhor
que queria pegar ônibus para São Paulo, foi
junto. O motorista do táxi, um senhor gordo, diz-nos gentilmente: é só vocês me seguirem, que vou voltar toda esta caminhajunho 2012

da de vocês até o campo de aviação e os
deixo no asfalto. E o seguimos, até que se
separou de nós, após atravessar a única
ponte que ficara mais alta que a enchente.
Graças a Deus e a esses nossos amigos de
Ponte Nova.
Padre José Miguel
No tempo do Pe. Geraldo Paiva, ele frequentou muito os encontros do GS 58. Era
a turma de Mariana: Píula, Pe. Pedrim, Pe.
Adelino e ele. Passando por Raul Soares, o
visitamos. Ficou muito alegre. Também
Dom Hélio e eu. Batemos um bom papo e
tomamos lá o café. Obrigado, Pe. José
Miguel.

À noite daquele dia 4 de janeiro, quando
deveríamos ainda estar no encontro, já nos
encontrávamos em casa. Pe. João Batista,
de Bragança, ligou-me: voltaram também
nesse dia, lá do Retiro das Rosas. Lamentaram não se terem encontrado conosco,
embora tão pertinho. Também Pe. Messias
falou comigo. Fizeram boa viagem. Já lhes
dei a notícia da data e local do próximo encontro: 28-31/1/2013, em Juiz de Fora! Também Mons. Falabela telefonou-me, dizendo
ter feito boa viagem de volta, apesar das
chuvas. Deo gratias!
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Dom Hélio Gonçalves
Heleno
Dia 3 de dezembro de 2011,
em solene Eucaristia, às 10 horas, na Catedral de São João
Batista, Dom Hélio Gonçalves
Heleno, Bispo Emérito de Caratinga, rodeado de amigos e admiradores, celebrou seu Jubileu
de Ouro Sacerdotal.
Participaram Dom Geraldo
Lyrio Rocha, Arcebispo de Mariana; Dom Odilon Guimarães Moreira, Bispo de Itabira-Fabriciano; Dom Werner
Siebenbrock, Bispo de Valadares; Dom
Francisco Barroso, Bispo Emérito de Oliveira; Dom Emanuel Messias de Oliveira,
Bispo de Caratinga; e 43 Padres, entre eles
o nonagenário Pe. Efraim Solano Rocha,
que foi seu Professor no Seminário de
Mariana.
Gens Seminarii No 11

A homilia foi proferida por
Dom Emanuel, que louvou e
bendisse ao Senhor pela vida
de Dom Hélio, lembrando
toda a sua trajetória pastoral
nestes 50 anos. E, no final,
entre as homenagens a ele
prestadas, entregou-lhe a preciosa bênção apostólica do
Papa Bento XVI. Tudo, “Por
Causa do Reino de Deus”!
A BÊNÇÃO DO PAPA:
Ao Venerável Irmão Hélio
Gonçalves Heleno, Bispo Emérito de
Caratinga, que celebra o quinquagésimo
aniversário de sua Ordenação Sacerdotal.
Com imensa alegria o felicitamos por este
faustoso evento de sua vida. Nós nos recordamos de seus grandes trabalhos de
evangelização, como também de sua total
fidelidade ao Magistério da Igreja. Suplica55

mos para o senhor a abundância dos bens
celestiais e lhe concedemos, em Cristo Jesus, a Bênção Apostólica, penhor de nossa
fraternal caridade. Vaticano, 3 de novembro de 2011. Papa Bento XVI.
DATAS PRINCIPAIS: 18/5/1935: Nascimento, em Cipotânea, MG. 28/11/1959:
Ordens Menores de Ostiário e Leitor. 29/
11/1959: Ordens Menores de Exorcista e
Acólito. 27/11/1960: Subdiaconato. 19/2/
1961: Diaconato. 03/12/1961: É ordenado
Presbítero, em Mariana, por Dom Oscar de
Oliveira. 1962-1965: Vigário Paroquial de
Entre Rios de Minas, onde conviveu com
Dom Rodolfo Oliveira Pena e Padre José
Belvino do Nascimento (depois Bispo).
1966-1971: Pároco de São Pedro dos Ferros, com grande dedicação pastoral a esta
sua querida paróquia e onde deixou muitas
amizades, que perduram até hoje. 19721978: Pároco de São Manoel do Rio Pomba, onde seu trabalho pastoral despertou a
atenção da Igreja que o chamou ao episcopado. 22-2-1979: Sagração Episcopal, em
Rio Pomba; 24/3/1979: Posse em Caratinga.
18/5/2010: Completa 75 anos de idade. 20/
5/2011: Bispo Emérito de Caratinga.
Padre Guido Evangelista da Silva
A Paróquia Nossa Senhora de Oliveira,
Catedral, em Oliveira, dia 3 de dezembro
de 2011, celebrou o Jubileu de Ouro Sacerdotal de seu Pároco Emérito, Padre Guido
Evangelista da Silva. Não conseguimos
mais notícias da celebração de seu jubileu.
Somente a foto do convite, enviada por Dª
Nair, da Cúria Diocesana. E estes dados
tirados do site da Diocese: Pe. Guido nasceu dia 27 de dezembro de 1933, em
Candeias, MG. Ordenou-se presbítero dia
10 de dezembro de 1961. É atualmente
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Chanceler do Bispado de Oliveira, membro do Colégio de
Consultores e do
Conselho Presbiteral. Seu endereço:
Av. das Laranjeiras,
718. CEP 36540-000
Oliveira, MG. Tel.
(37) 3331-1779. Fez
seus estudos no Seminário de Mariana, tendo sido contemporâneo do GS 58.
Dom Roberto Gomes Guimarães
Vamos deixar a palavra a Dom Roberto
Francisco Ferreira Paz, Bispo Diocesano
de Campos, no dia de seu Jubileu de Ouro
Sacerdotal, 8 de dezembro de 2011:
“No dia 8 de dezembro de 1961, na cidade de Campos dos Goytacazes, na Catedral do Santíssimo Salvador, era ordenado
presbítero Dom Roberto Gomes Guimarães.
Passaram-se 50 anos, de profícua atividade sacerdotal, sempre a serviço da Igreja
Particular de Campos dos Goytacazes. Foi
professor do Seminário Menor de VarreSai, professor no Ginásio Fidelense e atual
professor do Seminário da Imaculada Conceição em Campos. Desempenhou-se como
Vigário Paroquial em Natividade (1964),
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São Fidelis (1965-1966). Morro do Côco
(1968), Vigário Ecônomo de São João da
Barra (1968) e, de Nossa Senhora de Fátima (1973-1974). Foi um pároco inesquecível em Itaperuna (1973-1995), marcando
profundamente a alma da cidade e tocando
o coração dos paroquianos. Contribuiu muito
no ofício de coordenador do Ensino Religioso Diocesano e da Pastoral Vocacional.
Foi um zeloso e dedicado Vigário Geral,
como exemplar Reitor do Seminário Menor Maria Imaculada (1982-1995). Foi um
membro destacado no Colégio de Consultores (1984-1995) e do Conselho Presbiteral. Nomeado Bispo no dia 22 de novembro de 1995, foi ordenado na Catedral
Santíssimo Salvador, aos 7 de janeiro de
1995. Nos quinze anos abençoados que esteve à frente da Diocese, multiplicou o clero com 49 ordenações presbiterais e uma
diaconal, cresceram os ministérios laicais e
as pastorais, e consolidou a paz com os católicos da Administração Apostólica São
João Maria Vianney, após fundados os laços de comunhão. Cumpriu fielmente o lema
episcopal “Requiram Oves Meas” (procurarei minhas ovelhas), estando sempre ao
encalço de seus fiéis como Pastor, presente, próximo e totalmente disponível. Seu
perfil de sacerdote consagrado inteiramente ao rebanho, com fidelidade e mansidão a
toda a prova, atraíram numerosas vocações
ao altar. Queremos elevar nossa prece de
profunda gratidão de podermos conviver
com uma pessoa tão especial como Dom
Roberto Gomes Guimarães, modelo de tantas virtudes, amigo bondoso e irmão no episcopado. Que o Senhor o guarde e o tenha
entre nós durante muitos anos. Deus seja
louvado!”
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Padre Nilson Reis
A Diocese de Oliveira comemorou com
festas a passagem dos 50 anos de ordenação sacerdotal de padre Nilson Reis Mendes, ocorrida no dia 23 de dezembro, com
missa celebrada e presidida pelo bispo
diocesano dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, na matriz de São Sebastião. É o segundo sacerdote a comemorar o jubileu no
mês de dezembro de 2011. O primeiro foi
padre Guido Evangelista da Silva, no dia 3.
Cerca de 800 pessoas lotaram o templo,
que recebeu ainda a maioria dos padres
que compõem a diocese. Pe. Nilson foi saudado pelo bispo de Oliveira durante a
homilia e por representantes das paróquias de Santo Antônio do Amparo, São Tiago,
São Sebastião e pela Polícia Militar, ao final da celebração. Em seguida foi oferecido jantar a todos os presentes.
Após estudar no seminário de Mariana,
MG, por 12 anos, padre Nilson foi ordenado sacerdote em São Tiago, MG, no dia 23
de dezembro de 1961, pelo bispo de Oliveira, dom José Medeiros Leite. Nesses
50 anos de ministério sacerdotal, atuou em
7 paróquias: Piracema, Carmo da Mata,
Nossa Senhora de Oliveira, São Sebastião, Santo Antônio do Amparo, Morro do
Ferro e novamente São Sebastião.
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Dom Miguel afirmou que a celebração
dos 70 anos da diocese se reveste de maior
brilho, pelos dois jubileus de ouro celebrados em 2011. “Grande alegria nos permite
Deus celebrar”, disse o bispo, lembrando
ter conhecido padre Nilson ainda menino,
quando foi administrador da paróquia de
Itaguara. Naquele tempo, Miguel ajudava
nos serviços de sacristia da igreja e chegou
a falar com padre Nilson sobre o seu desejo de ser sacerdote. “E Deus me fez ser
seu bispo”, destacou com Miguel, lembrando ainda o seu jeito cativante de ser padre.
O bispo mostrou que a pregação de padre Nilson é marcada pelo mote tirado de
Paulo: “Se Deus é por nós, quem será contra nós?” Também de Paulo o sacerdote
extraiu o tema de sua ordenação: “De tudo
para todos”. Continuou Dom Miguel, afirmando que a marca de padre Nilson sempre foi ser homem da Igreja. E acrescentou: “Onde faltava sacerdote para atender
o povo de Deus, lá estava o padre Nilson,
com a disposição de sempre, como um peregrino no caminho de São Tiago, acumulando trabalho e por isso chegando atrasado aos compromissos, sempre com a alegria suficiente para contar um caso ou rir
de uma anedota. Esse jeito de ser fala-nos
de sua alegria em ser sacerdote”.
Em sua manifestação, padre Nilson citou trecho de São Paulo, no qual o apóstolo
afirma que a vida deve ser uma constante
ação de graças. Foi com esta alegria, sentindo-se feliz, que foi ordenado sacerdote.
Ele apontou alguns colegas que tiveram
participação decisiva em sua formação
vocacional, como os monsenhores Leão e
Elói. Também se referiu de forma carinhosa aos colegas de seminário. E terminou
agradecendo a Deus pela vocação, pelo cha58

mado e pela resposta dada a ele. Também
pelo calor humano, presença, esforço e dedicação de tantas pessoas. “Com muita alegria, diante de todos aqui presentes, posso
dizer que nunca me arrependi de ser sacerdote”, concluiu.
(Blog de Sidney de Almeida).

Monsenhor Oswaldo Nunes Motta
O Monsenhor Oswaldo Nunes Motta
comemorou seu Jubileu Áureo Sacerdotal
no dia 7/1/2012, com missa celebrada às
9h30, na Basílica Nossa Senhora Auxiliadora, na Rua Santa Rosa, 216.
Filho do pintor operário Joaquim Motta
e de Olívia Nunes Motta, o padre nasceu
no dia 2/11/1931, em Niterói. Foi batizado,
recebeu a crisma e frequentou a Catedral
de São João Batista, como coroinha, congregado mariano e vicentino.
“Eu devo à minha família, principalmente à minha mãe, a influência que me motivou a ingressar no sacerdócio. Quando eu
era criança e assistia à missa, a liturgia da
Igreja me emocionava. Naquela época as
missas eram celebradas em latim e o padre
junho 2012

ficava de costas para o povo”, disse Mons.
Oswaldo Motta.
Ele entrou para o Seminário de São José
de Niterói em fevereiro de 1949 e, posteriormente, estudou no seminário Santo Antônio de Juiz de Fora e Seminário Maior São
José de Mariana, ambos em Minas Gerais.
Terminando o curso de teologia em dezembro de 1961, foi ordenado sacerdote da Igreja de Deus, em Niterói, pelo arcebispo Dom
Antônio de Almeida de Moraes Júnior, em
janeiro de 1962, na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora (Paulo Roberto Saboya).

Monsenhor Motta exerceu as funções
de: Vice-reitor, Professor e Ecônomo do
Seminário São José, Capelão do Instituto
Abel e da Capela de São Jorge, Pároco por
vinte anos na Paróquia de Santo Antônio
da Covanca, Pároco na Paróquia de Nossa
Senhora da Conceição em Iguaba Grande
e na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição na Ilha da Conceição em Niterói, e
capelão da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro por 26 anos. Atualmente exerce
a função de Capelão e Reitor da Arqui-confraria Nª Sª da Conceição, no centro de
Niterói. (Niterói Católico).
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Pe. Luiz Duque de Lima - Juiz de Fora
1. `”Ó cascata de risos cintilantes! Como é
linda a tua sorte! Ó cascata cristalina que murmura sem parar, lá na serra do Caraça... onde
mora Nossa Senhora Mãe dos Homens, a Virgem Cheia de Graça”. Muitas loas ao Sr. Pe.
Pedro Sarneel CM, melhor historiador do Santuário do Caraça, sábio mestre e poeta latino,
formador de muitíssimos sacerdotes, homem de
Deus, de comprovada piedade. Pe. Sarnelius te
fala: “Vai ao Caraça, filho de Deus! Altitude: 1450
m. Belíssimo panorama. Ameno o clima. Nativas
águas férreas. Vem, romeiro, vem contemplar as
sete maravilhas do Caraça, orgulho de Minas. O
Caraça é uma terra santa. Na sua serra apareceu
Nossa Senhora, viveu e morreu santamente o Ir.
Lourenço de Nossa Senhora, o fundador, e santificou-se Dom Viçoso. Uma peregrinação ao seu
santuário é um belo testemunho de fé. Tua alma
ficará mais perto de Deus. Deslumbrante o espetáculo que a natureza caracense oferece à
admiração dos romeiros. É tão bom deixar de
quando em quando a sociedade mundana. É tão
salutar subir os patamares da montanha santa
para ouvir a Voz de Deus! O beatum SanGens Seminarii No 11

ctuarium!” Poderíamos até imaginar: Não teria
o Senhor Deus onipotente, deixado no Parque
natural do Caraça, uma cópia do jardim do Éden,
o Paraíso terrestre?
2. Uma semana é pouco para tudo conhecer,
diz o Pe. Sarnelius. “A Cascata Grande é a primeira das sete maravilhas do Caraça, é o sítio
mais pitoresco... Picos, vales, cachoeiras, grutas, gargantas gigantes de pedras, abismos,
horizontes sem fim... No Caraça tudo é grande.
O rio Sumidouro, puríssimo, alvíssimo, transparente, serpeando pelas campinas, desaparece
sob o chão, entre rochedos cobertos por densa
mata, chamada Funil, e depois reaparece assustando, pulando, gargalhando. É a cachoeira grande que salta, retumba! A sua água abre passagem, entre mil blocos e fendas de pedra, cai em
borbotões de espuma, ressoa com fragor. E por
essa grande faixa líquida de prata flutua uma
neblina eterna, onde nos dias de sol, arcos-íris
rebrilham. Deslumbrante a natureza do Criador
do Céu e da Terra”. Glória a Deus nas alturas!
3. Em Minas Gerais há três tesouros:
Mariana, Ouro Preto e o Caraça. O Sr. Pe. Simões
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repetia: “Devemos preservar a nossa cultura, a
nossa arte, o nosso patrimônio”. Os nossos
venerandos ancestrais nos legaram o tesouro
da fé cristã-católica. Te Deum laudamus! O Papa
Bento XVI disse ser preciso desmascarar os erros contra a Fé. Errar na Fé é errar na vida. Há
muitos bons e sábios Teólogos, mas há também
alguns ruins, como joio entre o trigo. A psicopatologia revela que há certos “mestres ou teólogos”, mesmo inteligentes, que vacilam na fé,
deturpam os dogmas. Perderam a coerência e a
lógica, porque têm algum tipo de problema camuflado, no psiquismo. Os psiquiatras confirmam que há diversos tipos de anormalidade
mental, entre os déspotas, os heresiarcas e os
ateus. Os historiadores relatam que, não raro, o
herege tem uma concubina. “Quem não vive
como pensa, acaba pensando como vive”, para
justificar seus erros.
4. Dom José Eugênio Corrêa, sábio psicólogo, excelente pastoralista e apóstolo, fundador
das Conferências Religiosas Populares, grupos
de reflexão e oração, foi sempre conciso, lúcido
e exato. Ele exortava: “É preciso por em prática
os ensinamentos profundos do Concílio Vaticano II: Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium
et Spes, etc”. O beato Papa João XXIII convocou o Concílio para promover um aggior-
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namento, isto é, uma atualização necessária,
benéfica e muito eficaz. Mas sem rompimento
com a doutrina verdadeira e tradicional da Igreja.
O nosso estimadíssimo Monsenhor Raul
Motta de Oliveira, jornalista e apóstolo da Boa
Imprensa, com seu zelo heróico, equilíbrio pastoral, bom humor e sorriso acolhedor, está sempre a serviço da evangelização, com novos métodos, novo ardor missionário. Sempre recorda
que a Virgem Santíssima é a “Estrela da Evangelização”. Ad multos multosque annos!.
A Fé com a obediência aos mandamentos
nos dará a Vida Eterna. Cristo Vence, Cristo Reina, Cristo Impera!

&RUUHVSRQGrQFLD1RWtFLDV
Novena pela beatificação do Padre Victor.
Programa de 14 a 22 de setembro de 2011. Dia
23: 106º aniversário de morte do Servo de Deus
Padre Victor. Em Três Pontas, MG. Tema: Padre
Victor: uma vida de virtude no coração da Igreja. Lema: “Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito”. A missa do dia 23, às 6
h, foi presidida por Dom Diamantino Prata de
Carvalho, na capela Santa Cruz (Capela do Padre Victor), Faxina (Paróquia Nossa Senhora
Aparecida).
José Celso Cenachi (João Monlevade, 6/
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12/2011): Conforme lhe prometi, envio-lhe hoje
algumas cópias do Hino a São Sebastião, cuja
letra é de minha modesta autoria e a música é de
Vicente Soares (Vicente Neri), de quem o Sr. deve
se lembrar muito bem, pois ele estudou nos Seminários de Mariana de 1949 a 1953 e de 1956 a
1961, tendo passado algum tempo no Mosteiro
de São Bento, no Rio (1954-1955) e regressado
posteriormente a Mariana. A demora no envio
do hino se deve ao fato de que somente agora é
que me foi passada a partitura. Um Natal abençoado para o Sr. e seus familiares, bem como
para todos os amigos da AEXAM. Que 2012
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seja um ano gratificante em seu profícuo trabalho pastoral e relevante para todos os membros
e colaboradores de nossa querida Associação.
Meu e-mail: jccenachi@yahoo.com.br.
Boas Festas de Natal e Ano Novo. Quase todas as mensagens foram por e-mail: Fernando
Granhin Cavalcanti (Vitória), Pe. Mayrink
(Manhumirim), Dom Diogo Reesink (São João
Del Rei), Dom Leonardo (Paracatu), Dom Geraldo Lyrio (Mariana), Dom Eurico (Juiz de Fora),
Dom Emanuel (Caratinga), Dom Felix (Luz), Dom
Waldemar (São João del Rei), José Jésus Gomes
de Araújo (BH), Dom José Alberto Moura (Montes Claros), Dom Aloísio Vitral (Teófilo Otoni),
Dom Roque Oppermann (Uberaba), Odilon Gomes Dutra (Volta Redonda), Dom Gil (Juiz de
Fora), Dom Diamantino (Campanha), Henrique
Geraldo Soares, Dom Cláudio Nori Sturm (Patos
de Minas), Antônio Carlos Faria Paz (Itapecerica), Dom Paulo Peixoto (São José do Rio Preto), Francisco Pereira Cupertino (Brasília),
Paschoal Motta (BH), Vicente Geraldo Gonçalves (BH), Mons. Falabella (Juiz de Fora), Rogério Moreira Campos (Viçosa), Laércio Nunes
(Divinópolis), Pe. Célio Dell'Amore, CM (BH),
Dom José Moreira Bastos Neto (Três Lagoas),
Ser em Si (BH), Antoninho Cipriano de Freitas
(Itabira), Esly Ferreira da Costa (BH), Antônio
de Moura (João Pessoa), Aécio Flávio Machado (Brasília), Geraldo Meirelles (Itajubá), Côn.
José Geraldo Vidigal de Carvalho (Viçosa),
Maurílio José de Oliveira Camello (Taubaté),
Antonino de Souza Lima (BH), Rogério Moreira
Campos (Viçosa), Mons. Celso Murilo (Mariana), Dom Aloísio Hilário de Pinho (Rio Claro),
José Vicente Cupertino (Valadares), Alexandre
G. Oliveira (Sete Lagoas). E talvez mais alguns
que não consegui captar na internet.
Henrique Vasconcellos Netto (Vespasiano,
23/12/2011): Não me esqueço em minhas orações e sempre peço a Deus e à Virgem Maria por
nossos ex-professores e contemporâneos que
chegaram ao sacerdócio e ao episcopado, onde
Gens Seminarii No 11

estiverem, que estejam na graça de Deus e sob
o manto da Imaculada. Se possível, mande-me o
número da conta da OVS ou do Seminário da
Diocese, para que eu possa devolver um pouco
do muito que recebi de 1947 a 1950. (Caro
Henrique, agradeço-lhe a amizade, os votos e a
oferta que você mandou ao GS 58: R$ 100,00.
Quanto ao número da conta corrente da OVS,
pode ser a mesma do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário. Eu já o enviei a você, na
Gens Seminarii nº 9, junho do ano passado,
página 64, mas vou repeti-lo: Banco do Brasil,
Agência 0177-5, conta corrente nº 22.425-1. Endereço do Seminário: Av. Pres.Tancredo Neves,
3460 Zacarias, 35300-101 CARATINGA, MG.
Pe. Luiz de Oliveira Campos, CM (Rio de
Janeiro, 25/12/2011): Mensagem de Natal e Receita de Ano Novo (Para você ganhar um Ano
Novo, que mereça este nome, você, meu caro,
tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei
que não é fácil, mas tente, experimente, consciente).
Padre José do Carmo Lima (Vargem Alegre,
26/12/2011). Foi hospitalizado no Márcio Cunha,
em Ipatinga. Problemas na mandíbula. Não podia mastigar. Nem mesmo falar direito. Isso afetou o organismo todo. Esteve quase um mês no
Hospital, sendo grande parte na UTI. Padres e
Bispos de Caratinga e Itabira o visitamos várias
vezes. Passou dias entre a vida e a morte, todo
entubado. Graças a Deus, superou tudo e se
encontra em pleno restabelecimento em sua residência: Rua Satil Lisboa, 170, CEP 35199-000
Vargem Alegre, MG. Tel. (33) 3324-1040.
Padre Antônio José Cordeiro (9/1/2012): Enviou-me, por e-mail, um texto do Jorge Ponciano:
As Bodas do Janjão (15 páginas). Faz pensar.
Janjão e Ponciano foram nossos colegas no
Seminário Menor. Mons. Janjão começou a participar dos nossos encontros do GS 58. Fizemos
até um em Montes Claros (1985), sendo ele o
anfitrião. Pouco tempo depois, veio a falecer.
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Mons. João Justino de Medeiros Silva (Juiz
de Fora, 11/1/2012): Convite para sua Ordenação Episcopal em Juiz de Fora, na Catedral, dia
11 de fevereiro, às 9h30. Agradecemos a gentileza. Ele lecionava também aqui no Seminário de
Caratinga. Não pude participar. Deixo ao querido Dom João Justino, Bispo Titular de Tullia e
Auxiliar de Belo Horizonte, nosso abraço amigo
de todo o GS 58.
Diác. Werques Rodrigues Ribeiro (Porto
Firme, 13/1/2012): Convite para a ordenação
presbiteral, dia 25/3/2012, em Pedra Bonita. Obrigado, Padre Werques. Sua preciosa bênção para
nós.
Leandro Ferreira Neves (Ponte Nova, 2/2/
2012). Convite para sua ordenação diaconal, junto com Mauro S. Fonseca Silva e Sérgio José da
Silva, dia 10 de março, na Sé de Mariana. Parabéns a todos.
Mons. Nelson Rafael Fleury (Goiânia, 28/2/
2012): Antes de tudo quero agradecer a você a
gentileza de me mandar a excelente revista do
Seminário, dos ex-alunos e do GS-58. E no número de novembro você colocou uma elogiosa
matéria sobre meu livro “Histórias Não Contadas”. Obrigado, mais uma vez... Tenho muitas
anotações e, talvez, publique outro livro com
“Outras Histórias...”. Vi, pelo seu balancete, que
você não está mais no “vermelho”. Mesmo assim, estou lhe enviando uma pequena ajuda pelo
trabalho bonito que você vem fazendo por todos esses anos do GS 58. (Enviou cheque de R$
500,00. Obrigado, Mons. Nelson).

Cônego Agostinho de Lourdes Coimbra
(Ouro Preto, 12/3/2012). Pediu-nos uma copia
de Searas Lourejantes, para seu coral. Envieilhe a antiga do Bruzzi e outra que Pe. Antônio
Cordeiro fez no computador. Que bom que o
nosso canto oficial do Coral do GS 58 agora sai
mesmo e muito aperfeiçoado, sob a batuta de
Côn. Agostinho.
Pe. José Marcelino Pereira e Pe. José de
Fátima Rosa. Escreveram-me sobre uma Confraternização dos Padres das Dioceses de Caratinga, Governador Valadares e Guanhães, a ser
realizada em Inhapim, na ABB (saída da cidade
em sentido a Caratinga). Começando e terminando com o almoço de 30/4 a 1º/5. O espaço
oferece piscina, sauna e campo de futebol. Os
três presbitérios têm muitos membros que estudaram juntos no Seminário Diocesano Nossa
Senhora do Rosário, de Caratinga. Já aconteceram, anos atrás, encontros semelhantes. Querem recomeçá-los. Eles fazem falta para o
estreitamento da convivência e partilha dos contemporâneos de seminário e colegas do clero de
outras épocas.
Irmãs Gracianas. Recebemos convite para
a Celebração do Centenário do Pe. Bruno
Konrad List, Fundador do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças. O folheto
do Tríduo Preparatório traz apresentação de
Dom Emanuel. O tríduo traz três temáticas: “Pe.
Bruno: missionário impulsionado pela caridade”;
“Padre Bruno alicerçou a sua vida na fé”; “Padre Bruno: o Padre 'Coragem”. O centenário
aconteceu dia 5 de abril de 2012. Mas a celebração será dia 13 de maio, às 16 h, no Santuário da
Adoração, em Caratinga.
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Ícones do Evangelho de João. Alexandrino
Gomes de Pinho. 188 páginas. Ed. Mosteiro da
Santa Cruz, 2011. Padre Alex nos brinda com um
livro de reflexões, tomando por base o evangelho de São João. Traz rica introdução sobre São
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João e seu evangelho. Focaliza como ponto central de cada meditação a pessoa divina de Jesus.
O Báculo e a Mitra de Dom Oscar de Oliveira, 11º Bispo e 3º Arcebispo de Mariana
junho 2012

(1960-1988). Por Mons. Flávio Carneiro Rodrigues. É o 7º volume dos “Cadernos Históricos
do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana”. 116 páginas, Gráfica e Editora Dom Viçoso, 2012. Biografia completa de Dom Oscar. Capítulos: Puer, Seminarista, Estudante romano, Padre, Professor, Jurista, Cura, Bispo, Poeta, Escritor, Administrador, Arcebispo, Emérito,
Falecimento.
Dom Oscar ordenou a maior parte dos padres do GS 58: A) Atendendo pedido de Dom
Helvécio, quando ainda Bispo em Pouso Alegre, ordenou, dia 30/11/1958, na Igreja do Carmo,
em Mariana: 1. Olau de Salles Bicalho, 2. Geraldo Lopes de Sousa, 3. Vicente de Paulo Carvalho, 4. Geraldo Martins Paiva e 5. Jair Rodrigues
Valle. B) Na Diocese de Pouso Alegre: 6. Otávio
Lourenço Sant'Ana (Conceição dos Ouros, 7/
12/58), 7. Benedito Marcílio de Magalhães e 8.
José Amaury Carneiro (Santa Rita do Sapucaí,
8/12/58), 9. João Aparecido Faria (Paraisópolis,
14/12/58), 10. Sebastião Pereira Dal Poggetto
(Caldas, 20/12/58), 11. Natalino Gottardello
Zucatto (Monte Sião, 25/12/58); 12. Vicente Pereira Gomes (Brasópolis, 28/12/58). C) Estando
doente o bispo de Campanha e a seu pedido,
ordenou, na Capela do Seminário de Campanha,
dia 7/12/58: 13. Geraldo Vicente Costa, 14. Joaquim Marciano de Oliveira; 15. Luiz Vieira
Arantes; 16. Maurílio Matias Marques. D) E, já
como Arcebispo Coadjutor de Mariana, em São
João Del Rei, dia 29/6/59: 17: Lourival de Salvo
Rios.
Revista da Academia Mineira de Letras. Ano
88º, Volume LIX, janeiro, fevereiro, março 2011,
154 páginas. Entre os artigos, chamou-nos a
atenção um sobre o nosso amigo Oiliam José,
do acadêmico Manoel Hygino dos Santos. “É o
único membro da Casa de Alphonsus a completar meio século com assento no sodalício. Assim, nada mais justo que se marcasse o momento com agradecimento a Deus por sua presença
profícua e dedicada ao engrandecimento do
sodalício, como aconteceu no dia 20 de outuGens Seminarii No 11

bro. Oiliam José ocupa a cadeira 30 e, pela longa
permanência e relevante serviço prestado, recebeu um título que nenhum outro acadêmico ostentou até hoje: de secretário perpétuo. Professor, escritor, historiador, participa ativamente das
reuniões da Academia, assim como comparece
frequentemente às páginas da revista com bem
fundamentados artigos e publica livros impregnados do sentimento de patriotismo, de conhecimento dos problemas humanos e de religiosidade”.
Informativo São Vicente. Da Província Brasileira da Congregação da Missão. Nº 287 (ag.,
set., out. 2011), nº 288 (jan., fev., 2012). NOTÍCIAS VICENTINAS. Foram ordenados dois novos padres lazaristas mineiros: Dia 12/11/2011,
Pe. Odinei de Paiva Magalhães, CM, de Senhora de Oliveira, arquidiocese de Mariana, por Dom
Getúlio Teixeira Guimarães, SVD; e, dia 3/12/2011,
em Conceição do Mato Dentro, diocese de
Guanhães, o Pe. Vanderlei Alves dos Reis, CM,
de Córregos, por Dom José Maria Pires. PADRE
LUIZ GONZAGA TRANSFERIDO: Pe. Luiz de
Oliveira Campos foi transferido da Paróquia Nª
Sª das Graças (Brasília), para o Santuário da
Medalha Milagrosa, Matoso, Rio de Janeiro (RJ),
do qual será o Reitor. SANTUÁRIO DO CARAÇA: foi eleito como uma das sete maravilhas da
Estrada Real! O complexo turístico Estrada Real
possui mais de 1.600 km e atravessa 199 municípios de Minas, São Paulo e Rio. As outras 6 maravilhas são: Cachoeira do Tabuleiro (Conceição do Mato Dentro), Gruta da Lapinha (Lagoa
Santa), Praça Minas Gerais (Mariana), Teatro
Municipal (Sabará), Parque Nacional da Serra
do Cipó (Jaboticatubas, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar e Santana do Riacho) e o
Santuário Nacional de Nª Sª Aparecida (Aparecida, SP.).
Vem e Segue-me. Informativo da Paróquia
Nª Sª Auxiliadora, Catedral Metropolitana de
Goiânia, fev. 2012. Jornal de 10 páginas, coloridas. Trouxe artigo do Mons. Nelson Fleury, sobre o Sacramento da Penitência.
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Jornal Pastoral, da Arquidiocese de Mariana. Eu o tenho recebido regularmente. O número de janeiro/fevereiro de 2012, trouxe ampla
matéria saída da pena abalizada de Cônego José
Geraldo Vidigal de Carvalho: “Centenário de um
notável epíscopo”. É sobre o Centenário de Nascimento de Dom Oscar de Oliveira, celebrado
pela Arquidiocese dia 9 de janeiro.
Ano Vocacional Arquidiocesano. Goiânia,
2010-2011. Carta pastoral de Dom Washington
Cruz, CP, por ocasião dos 150 anos do Seminário Santa Cruz; do jubileu áureo de ordenação
episcopal de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira;
e do jubileu de diamante de Mons. Rafael Fleury
e Mons. José de Souza Lima (ver Necrológio).
Mons. Aldorando Mendes dos Santos, que foi
colega do Grupo Sacerdotal 1958, no Seminário
Menor de Mariana, escreve o elogio de Mons.
Fleury.
Jornal RUMOS. Publicação bimestral da Associação RUMOS / Movimento das Famílias dos
Padres Casados do Brasil. Recebemos o nº 222
(out., nov. 2011), 223 (dez. 2011 e jan. 2012) e o
224 (fev.-abril 2012). O último número traz a programação do XIX Encontro Nacional do Movimento das Famílias dos Padre Casados (MFPC),
em Fortaleza, de 27/6 a 1º/7/2012. Mais notícias
no site: www.padrescasados.org .
A Medalha. Brasília, Paróquia Nª Sª das Graças, nº 26, outubro e 27, dezembro 2011. Nesta
última, Pe. Luiz de Oliveira Campos CM faz suas
despedidas da Paróquia, onde trabalhou oito
anos e meio.

Verdades da nossa Fé (Lições sobre a Doutrina da Santa Igreja Católica), por Pe. Luiz Duque de Lima. Opúsculo de 8 páginas, contendo
as principais verdades da nossa Fé, os Mandamentos, os Sacramentos (explicados) e Orações.
Prêtres Diocésains. Nº 1487, avril 2012. Revista mensal da UAC (União Apostólica do Clero) da França. Extraímos dela: PRIÈRE POUR LES
PRÊTRES. Seigneur, nous te rendons grâce pour
les prêtres du monde entier et plus particulièrement pour ceux que tu mets sur notre route.
Habite-les de ta présence afin que nos rencontres avec eux soient des rencontres avec Toi.
Renouvelle chaque jour em eux le 'Oui' qu'ils ont
su te dire et fais de leur fidélité une lumière pour
le monde. Dieu de tendresse et d'amour, prends
pitié de ceux qui se sentent blessés, découragés.
Réconforte les prêtres âgés, malades et ceux qui
vont mourir. Seigneur, mets en notre coeur, à
l'égard des prêtres, respect, gratitude et compréhension. Fais-nous reconnaître en eux des
hommes de cette eucharistie dont nous vivons
et ceux par qui se manifestent ta miséricorde et
ton pardon. Donne-nous d'être, là où nous
sommes, tes serviteurs humbles et discrets, travaillant avec eux, selon nos moyens, à la venue
de ton Règne. Seigneur Jésus, tu sais à quel
point nous avons besoin de prêtres pour faire
route vers le Père. Nous t'en supplions, suscite
en ton Eglise de nombreux pasteurs selon ton
coeur.
(J. M. Hubert, Arras, Jeudi-Saint 2006)
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Monsenhor Geraldo Torres
A Diocese de Porto Nacional e a Paróquia
de Santo Antônio comunicam o falecimento de
Monsenhor Geraldo Torres, ocorrido dia 14 de
fevereiro de 2012, em Gurupi, onde foi sepultado no adro da igreja matriz de Santo Antônio,
dia 15, às 17 h, após a Missa celebrada pelo
Bispo Diocesano, Dom Romualdo Matias Kujawski.
Ele ficara internado por 20 dias no Hospital
da Unimed devido a um problema de secreção
na garganta que atrapalhava na sua respiração.
Faleceu, às 10h30 da noite da terça-feira, 14, em
sua residência.
Mons. Geraldo nasceu em Nova Lima - MG,
em 26-09-1928. Estudou Teologia no Seminário
São José, Mariana, Minas Gerais, onde teve a
ocasião de conhecer Dom Alano Maria Du
Noday, que lhe propôs ser padre missionário na
Diocese de Porto Nacional. Decididamente, respondeu “sim”.
(Na Gens Seminarii nº 4, por ocasião do seu
Jubileu de ouro sacerdotal, publicamos que ele
nasceu em Carmo, RJ. Qual será o certo? Foi
nosso colega de curso, do GS 58. Parece-me que
a filosofia ele fez em BH, onde se teria dado seu
encontro com Dom Alano).
Ordenou-se padre no dia 7 de dezembro de
1958 e chegou a Gurupi 10 dias depois. Dedicou
Gens Seminarii No 11

sua vida à implantação e difusão da fé católica,
sobretudo na cidade de Gurupi, antes mesmo
de sua emancipação, quando era ainda um pequeno distrito, com uma capelinha pertencente
à Paróquia Nossa Senhora das Mercês de Porto
Nacional. Com visão futurista, em 1960, juntamente com a comunidade, constrói a matriz de
Santo Antônio que gozou por muitos anos o
título de maior Igreja da Diocese de Porto Nacional. Tal fato, porque previa que Gurupi se tornaria a maior cidade da Diocese. Mais que pároco, Mons. Geraldo foi para Gurupi, desde o seu
início, no tempo da construção da BR 153, no
crescimento acelerado do povoado: “juiz”, “delegado”, “médico”, “psicólogo”, enfim, verdadeiro pai espiritual que se ocupava do ser humano na sua integralidade. (Dados da internet).
Padre José Cassimiro da Silva
Foi Padre Efraim que me deu a notícia do seu
falecimento. Padre José Cassimiro da Silva faleceu dia 28 de fevereiro de 2012, em Nazareno,
diocese de São João del Rei. Sofreu um ataque
cardíaco após a missa. Foi levado às pressas
para o hospital da cidade, mas não resistiu. Ia
completar 84 anos do domingo, dia 4 de março.
Era pároco do Santuário de Nossa Senhora de
Nazaré, há 24 anos. O bispo de São João del Rei,
Dom Célio de Oliveira Goulart, celebrou as exéquias de Padre Cassimiro, na tarde do dia 29.
Padre Cassimiro Silva foi nosso contemporâneo nos Seminários de Mariana, um ano à
nossa frente, colega de Dom Barroso, turma de
1957. Foi pároco de Santana de Ferros, atualmente diocese de Guanhães, de 01/11/1959 a 29/
06/1985. O site da Paróquia nos dá notícias dele:
Foi-lhe confiada a dupla missão de demolir a
igreja Matriz e edificar a nova, missão esta que
abraçou corajosamente e, segurando na mão de
Deus, levou-a até o fim. Sem dúvida, um visionário pertinaz. Foi o pioneiro nas pesquisas para
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captação dos sinais e imagens de TV. Escalou
montanhas, fizesse frio ou calor, no sol e na chuva, insistindo nas experiências que se estendiam até alta noite. Não desistiu até que sua utopia se tornou realidade. Outra obstinação sua: o
telefone. Graças a ele também, o serviço telefônico chegou até Ferros.
Mons. José de Souza Lima
Foi Mons. Nelson Rafael Fleury que nos deu
a notícia e enviou a foto. “Comunico ao GS 58 a
morte de meu saudoso companheiro de ordenação, ex-aluno de Mariana, Mons.
José de Souza Lima, ocorrida no
dia 06/12/2011, em Brasília. Nosso arcebispo, Dom Washington
e seu bispo auxiliar, Dom Waldemar, estiveram presentes nas
solenidades de exéquias e sepultamento, na capital federal.
Mineiro de Lima Duarte, nasceu a 5 de maio de 1920. Seus
pais, Dr. José Lima e Mariana de
Souza Lima. Tiveram também
duas filhas religiosas. Entrou no
Seminário Santo Antônio, de Juiz
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de Fora, com 18 anos. No começo da década de
1940, a família se mudou para Itapaci, Goiás. Dom
Emanuel o recebe como seminarista e, em 1945,
foi para o Seminário São José, de Mariana, onde
cursou Filosofia e Teologia. Em 24 de dezembro
de 1950, junto com Mons. Nélson Fleury, foi
ordenado padre, em Anchieta, ES, por Dom
Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiás.
Exerceu o ministério como ecônomo e professor no Seminário Santa Cruz, em Silvânia e
vigário de Orizona. Depois, vigário de Palmeiras. Em 1959, Dom Fernando o nomeia vigário
de Itumbiara, onde realiza um
trabalho admirável na revitalização da Paróquia e na criação da Diocese. Foi em Itumbiara que ele recebeu o título
de monsenhor, como reconhecimento de seus méritos. Voltando para Goiânia, foi vigário
das Paróquias de Nª Sª de
Lourdes, do Bom Jesus, do
Bom Pastor, na capital e, no
interior, nas cidades de Vianópolis e Goianira. Por onde
passava, deixava sua marca em
junho 2012

obras sociais, materiais e, principalmente, uma
Comunidade viva. Então, como bom mineiro,
pediu licença para curtir um pouco das Minas
Gerais. Em Belo Horizonte, Dom Serafim o recebeu e lhe confiou a paróquia de Raposos. Voltando para Goiás, ficou em Luziânia, nas proximidades de sua família. Instalou-se num extenso bairro da periferia, onde construiu cinco excelentes capelas com instalações próprias para
a pastoral. Edificou e aparelhou uma escola de
Artes e Ofícios e, em parceria com a Polícia e o

Comércio local, construiu um albergue noturno.
Com toda essa infra-estrutura, o bispo de Luziânia criou uma paróquia no referido bairro. Passou a residir depois em Brasília, capital federal,
no conjunto chamado “Águas Claras”. Era muito querido pelos moradores do edifício. Nos últimos anos, lutou muito contra a diabetes e outras mazelas próprias da velhice, vindo a falecer
ali, aos 91 anos de idade.”
Para os nossos colegas e amigos falecidos,
rezemos: Requiescant in pace!

'RP*HUDUGR)HUUHLUD5HLV
2º Bispo Diocesano de Leopoldina (1961-1985)
Centenário de Nascimento
Monsenhor Chamel enviou-me
vasto material sobre as comemorações do centenário de nascimento
de Dom Gerardo Ferreira Reis, segundo bispo Diocesano de Leopoldina, de 15/10/1961 a 14/08/1985.
1. Texto biográfico. Escrito por
Dr. Oiliam José, da Academia Mineira de Letras. Nascido dia 1º de outubro de 1911, em Alpinópolis, Diocese de Guaxupé. Fez o seminário em Guaxupé e
em BH (Coração Eucarístico). Presbiterato: 21/
6/1936. Foi Reitor do Seminário e Pároco de Poços de Caldas e Monte Santo. Sagrado bispo
diocesano de Leopoldina (24/8/1961). Participou
do Concílio. Incentivou o Cursilho de Cristandade. Lindo, o texto de Dom Reis sobre o seu
tempo de Cursilho: “Obrigado, minha pasta marrom”. Tornou-se bispo emérito em 1985, residindo em Passos. Faleceu dia 22/6/1995.
2. Boletim Diocesano. Nº 155, 2011: Traz, à
página 2, o relato da Transladação dos ossos

de Dom Reis, dia 30 de setembro de
2011, com carreata. Dia 1º de outubro, Missa e sepultamento na cripta,
com placa de bronze contendo os
dizeres: GERARDUS, episcopus, qui
per viginti quattuor annos dioecesi
Leopoldinensi sedulo praefuit, hic
in domu inferiore et temporária quiescit, donec in superna et aeterna
(O bispo GERARDO, que dirigiu com
zelo a Diocese de Leopoldina, por vinte e quatro anos, repousa aqui nesta morada inferior e
provisória até que repouse na morada superior
e eterna).
3. A Gazeta. Edição Comemorativa, Diocese
de Leopoldina, outubro 2011, 16 páginas, coloridas, papel couché: Centenário de Nascimento
do 2º Bispo da Diocese, Dom Gerardo Ferreira
Reis. Trajetória de um líder. Passagens de sua
vida e de sua atuação na Diocese. Com fotos
abundantes. Muitos depoimentos.

Matérias preparadas que estão ficando para o próximo GS 58: 1. Igreja do Pilar, em Ouro
Preto. 2. Papel dos ex-seminaristas na Igreja (Pe. Libânio). 3. Centenário do Padre Dermeval
Mont'Alvão, CM. 4. Bispo há quarenta anos (Dom Antônio Miranda), por Pe. Wagner Augusto
Portugal. 5. Gens Seminárii, Padre Tito de Paula. 6. Salve Regina do Padre Distraído.
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