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Dom Barroso
Mons. Raul

GS 58

AEXAM

Mons. Faria

GENS

Conversando com os amigos
Caríssimos irmãos, colegas e amigos(as) do GS 58.
Nosso abraço.
Neste número, temos muitas novidades! Além das notícias normais dos nossos Encontros do GS
58, dos nossos Jubileus Sacerdotais, dos
nossos trabalhos, como também dos necrológios, estamos
hoje lançando, apesar dos nossos 54
anos de circulação,
um novo GS 58!
Isso mesmo! É uma nova fase da nossa publicação! Por
quê?
Como vocês vão ver, tentamos,
no último Encontro, ressuscitar a
GENS SEMINARII. Mas não deu!
Então, juntamente com a equipe
da AEXAM, vamos começar, a
partir deste número do GS 58,
cedendo uma parte para a AEXAM,
e outra para o SEMINÁRIO SÃO
JOSÉ, de Mariana.
Na 1ª parte, continuaremos com
o nosso GS 58, como era. Na 2ª
parte, colocamos a AEXAM,
continuando a enumeração de sua
publicação (nº 35); e, na 3ª parte,
daremos continuidade à GENS
SEMINARII, com notícias atuais
do nosso Seminário Maior São
José.
Neste número, o GS 58 está
falando sobre a celebração do
nosso Jubileu de Diamante, acontecido em dezembro pp. e comemorado também no 55º Encontro,

em janeiro último.
Estamos pedindo notícias à Turma de
1959, sobre o seu Jubileu de Diamante, este
ano. Pe. Luís Duque é
dessa turma: celebrará seu Jubileu de
Diamante dia 19 de
dezembro. Estou dando notícias também da
celebração dos meus
90 anos, este mês. E,
no necrológio, o nosso
já saudoso Dom Belvino.
A AEXAM está
programando o seu
encontro anual que,
como grande novidade, não será este ano
no Seminário São José, mas no
Colégio Providência! Vejam lá!
E a GENS SEMINARII, agora
acrescentada com o adjetivo MARIANNENSIS, nos trazendo
notícias do Seminário São José,
neste ano de 2019, através do
nosso representante, o seminarista
Bruno Gomes. Continuando também a enumeração da Gens Seminarii, este é o nº 22.
Outra coisa ainda: continuamos
publicando o GS 58, além da edição
on line, também em edição impressa, enviada para os assinantes, ou
seja, quem nos oferta ao menos R$
50,00 por ano.
Bom proveito a todos! E até
dezembro, se Deus quiser!
Em Jesus e Maria,
Mons. Raul Motta de Oliveira.

Jubileu Sacerdotal de Diamante

Mons. João Faria
Sessenta anos de santo Sacerdócio!
Luiz Gonzaga da Rosa
O dia 14 de dezembro de 1958 era
aguardado com expectativa e ansiedade pelos paraisopolenses. Pela primeira vez, os fiéis da Paróquia São José participariam das cerimônias de
uma ordenação sacerdotal na cidade.
E ainda de um filho de Paraisópolis. A
alegria se apossava de todos os corações. O jovem diácono João Aparecido de Faria, pela imposição das
mãos de Dom Oscar de Oliveira, seria
ordenado presbítero.
A igreja lotada de fiéis assistiu a
momentos emocionantes e de grande
piedade. O Sr. Antônio Pereira de Faria Sobrinho e sua esposa D. Maria
Lopes de Faria, juntamente com seus
filhos, entregavam ao serviço da Igreja de Jesus Cristo seu filho primogênito.
No dia 14 de dezembro de 2018,
completaram-se sessenta anos daquele inesquecível evento. E, mais
uma vez, seus familiares e milhares
de amigos que aprenderam a admirálo partilham das alegrias do querido
jubilando, agradecendo a Deus sua
vida e seu sacerdócio.
Monsenhor João Aparecido de Faria escreveu, no exercício do ministério sacerdotal, uma linda história
de vida e doação à causa de Jesus
Cristo, do Evangelho e da Igreja.
Sempre humilde e piedoso, soube ser
exemplo de cristão e de padre. Contou-me, certa vez, um sacerdote, que,
ainda criança nos idos dos anos de
1970, em Cachoeira de Minas, ouvindo o programa "A Voz da Paróquia"
na Rádio Paraisópolis, perguntou à
sua mãe quem era aquele padre que
apresentava o programa. E sua mãe,

já àquela época, respondeu: "É um
padre santo de Paraisópolis!"
Certamente que a percepção daquela senhora reflete o que todos pensam do Monsenhor João. Em todas as
paróquias a que serviu - em Jacutinga, Conceição dos Ouros, Pouso Alegre, Paraisópolis e Caldas - é admirado e visto como um exemplo perfeito de padre.
Numa época em que a mídia esquece o testemunho e a voz de tantos
sacerdotes dedicados, para alardear
os desvios de uns poucos, a comemoração dos sessenta anos do ministério
presbiteral do Monsenhor João Faria

proclama a beleza da resposta ao chamado de Deus e do compromisso com
Jesus Cristo.
Abraçando o querido sacerdote,
que honra e dignifica sua terra natal e
a Igreja, pedimos a Deus que sua vida
continue plena de alegrias e que seu
testemunho cative muitos cristãos,
levando-os a viverem sua vocação na
vida consagrada, no sacerdócio, na
família e na sociedade.
Querido Monsenhor João! Louvamos e agradecemos a Deus pela sua
vida e pelo seu santo ministério. Somos gratos ao senhor pela resposta
generosa que deu ao chamado do Divino Mestre! Nossa comunidade paroquial deve muito ao seu testemunho e pastoreio. Seja sempre feliz!
Editorial de “ANUNCIAI”,
Informativo da
Paróquia São José,
Paraisópolis,
dezembro de 2018.

Poema ao Mons. João Faria

João
Eu vi João no deserto
Sua voz era por certo
Um clarão nas consciências
E, pregando penitência,
Levava à conversão.
Eu vi João no deserto,
Mostrando o caminho aberto
Pela voz do coração
E, falando do Cordeiro,
Dava ao mundo a solução.

Eu vi João, o do Evangelho,
Seguir o Mestre de perto,
Sendo fiel até o fim
E, por ser puro, amoroso,
Ter de Jesus a afeição.
Eu vi João junto à Cruz,
Recebendo de Jesus
Maria, a Mãe de todos,
E sua voz evangélica
A nos trazer a boa nova.
Eu vejo João junto a mim,
O mesmo João que aqui,
Ao nascer, viu o Paraíso
E, ouvindo a voz do Mestre,
Constrói a cidade celeste.
Eu vejo João, o Batista,
Eu vejo João, o Evangelista,
Vejo João, o Sacerdote,
Suas vozes inspiradas
Anunciam a Verdade,
Entre flores, entre espinhos...
Os três na voz se assemelham,
Se misturam, se completam,
Na Boa Nova do Cristo;
Seu ministério é uno:
Anunciar o Salvador,
Batizar e, com amor,
Perdoar em nome dEle!
E mais o João realiza,
Quando o Sacrifício atualiza
Da Cruz que nos redimiu.
E, na voz calma, no sorriso,
Os homens evangeliza,
Indicando o Paraíso!
Eu vejo João, o Batista,
Eu vejo João, o Evangelista,
No sacerdote João,
Que felizes, abraçamos,
pelos seus sessenta anos
De integral doação!

(Da obra Transcendências, de Luiz Gonzaga da Rosa)

Meu Jubileu de Diamante

Dia 7 de dezembro de 2018, às 19
horas, na Catedral de Caratinga, juntamente com Dom Emanuel, Dom
Odilon e um grande número de colegas amigos no Sacerdócio, celebrei a
Santa Missa do meu Jubileu Sacerdotal de Diamante.
Trecho de meu agradecimento
São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, deu-lhes, a eles e a nós, este conselho, que abrange toda a nossa
vida: Semper gaudéte: estai sempre alegres! Sine intermissione
orate: rezai sem cessar! In ómnibus grátias ágite: em tudo, dai graças! (1Tess 5, 6-8).
A alegria é característica do cristão. É fruto do Espírito Santo em nós
(Gal 5, 22). É sinal da presença constante do Senhor Jesus em nosso coração (Jo 15, 4).
O oração, sem cessar, é marca do

cristão batizado, andando sempre na
presença de Deus e com Ele se comunicando, como ﬁlhos e ﬁlhas, com seu
papai e sua mamãe.
E a ação de graças é ter um coração
sempre cheio de gratidão amorosa,
reconhecendo que tudo o que somos e
temos de bom é porque Deus nos ama
até ao absurdo. Que Ele é cheio de misericórdia e compaixão por nós, pobres pecadores. E nos transforma em
seus ﬁlhos e ﬁlhas queridos.
Este é o momento especial de ação
de graças: In ómnibus grátias ágite (Em tudo, dai graças).
Agradecer à Trindade Santíssima.
Ao Pai celeste, que nos ama inﬁnitamente. Somos seus ﬁlhos queridos.
Ele nos fez nascer em uma família religiosa. Deu-nos a graça de sermos
pobres.
Agradeço muito a Deus pela vocação ao Sacerdócio. Pelo meu tempo de
Seminarista, meus professores e

meus colegas, em Mariana. E, principalmente, por estes sessenta anos de
ministério sacerdotal. Meus trabalhos pastorais: na Cúria, no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário (fui diretor espiritual dois períodos e reitor também dois períodos);
nas Paróquias de Nª Sª da Conceição,
de Santa Bárbara do Leste, de Ipanema e da Catedral.
Em tudo, dai graças, disse-nos
São Paulo! (In ómnibus grátias
ágite).
Este é o momento especial de agradecer a Jesus. Primeiro, por ter morrido na Cruz por mim; depois, pela
Eucaristia, que recebi desde os 7 anos
de idade e continua a ser o maior presente que recebo todos os dias! Jesus
me comunicando uma vida nova, cada dia, fazendo-se meu alimento, no
sacramento da comunhão! Agradeço
por encontrar Jesus na pessoa do
meu próximo, especialmente nos pobres.
É também o momento de agradecer sem cessar ao Espírito Santo,
que me dá vida nova, me ilumina, me
dá condições de amar, de servir, de
viver amando a Deus e aos irmãos.
É hora de agradecer à Virgem
Maria, mãe de Deus e nossa. Pela sua
intercessão constante junto de Jesus,
por todos nós! Para sermos cada dia
mais semelhantes ao seu Divino Filho, passando a nossa vida só fazendo
o bem, só fazendo a vontade do Pai celeste.
E agradecer ao meu Anjo da
guarda, que me acompanha e me
protege sempre!
Hoje é dia também de agradecer
muito a todas as pessoas, vivas ou falecidas, que passaram pela minha
vida.
Aos Senhores Bispos, com quem
me relacionei, na minha vida de semi-

narista e de padre, desde Dom João
Batista Cavati, Dom José Eugênio
Corrêa, Dom Hélio Gonçalves Heleno, nosso querido Dom José Heleno;
e, atualmente, Dom Emanuel Messias de Oliveira, que tenho como meu
grande amigo.
Quero agradecer aos Padres. Agradecer muito ao Padre Othon, que
foi o instrumento de Deus, para que
eu abraçasse com amor a vocação sacerdotal. A todos os Padres do nosso
Presbitério, verdadeiros amigos na
alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Padres dos Presbitérios de Valadares, de Guanhães, Oliveira, Teóﬁlo Otoni, Araçuaí, muitos deles exalunos meus. Aos Padres do Grupo
Sacerdotal de 1958 e ex-colegas dos
Seminários de Mariana, com quem já
tivemos 54 encontros anuais e sempre nos comunicamos através de uma
pequena revista “GS 58”. Aos Padres e
Leigos da Equipe do Roteiro dos Grupos de Reﬂexão, com quem trabalho
até hoje.
Quero agradecer muito, de coração, ao Padre Moacir Ramos Nogueira, nosso atual pároco da Catedral de
São João Batista, por ter preparado e
estar realizando esta festa com todo
carinho, toda amizade.
Agradecer à Marilene Godinho,
com suas apresentações artísticas em
todos os meus aniversários sacerdotais. À Sônia Araújo, minha verdadeira mãe, sempre presente em todas
as minhas necessidades, à Márcia
Mafra e a tantos outros amigos e amigas, que tudo fazem por mim.
Agradecer às Religiosas, especialmente às Monjas do Mosteiro
Nossa Senhora do Rosário e São José,
das quais sou capelão, celebrando
para elas todos os dias; e às queridas
Irmãs Gracianas, inseparáveis do
nosso Seminário Diocesano e de nossa Diocese.
Agradecer muito aos Seminaris-

tas do SDNSR, com quem convivo
há catorze anos, desde que me tornei
pároco emérito da Catedral de São
João Batista e fui residir no Seminário, com Dom Moreira, depois Padre Jamir e, agora, com Pe. José do
Carmo, que me acolheram e acolhem
com tanto carinho.
Agradecer a todos os Leigos e
Leigas, esse maravilhoso povo de
Deus, especialmente aos meus ex-paroquianos, a quem estou ligado pelos
laços de uma grande amizade e serviço, no Senhor Jesus.

In ómnibus, grátias ágite! Em
tudo, dai graças!
E, encerrando, quero agradecer a
todos vocês, que vieram participar do
meu jubileu sacerdotal de diamante,
rezando comigo esta Missa de Ação
de Graças, e aos que, mesmo desejosos, não puderam vir: continuem rezando por mim, para que eu seja
sempre ﬁel ao chamado de Jesus, neste último período de minha vida aqui
na terra. Amém!
Louvados sejam Jesus e Maria!
Para sempre sejam louvados!

Após a Santa Missa: antes do Jantar, Sessão Artística,
no Centro de Convenções da Faculdade UNEC I
Em frente: Pe. José Raul, eu, Pe. Moacir e Dom Emanuel
Atrás: Dr. José Mendonça (colega do GS) e sua esposa, Dª Lourdes, de Patos de Minas

Colegas e Amigos se manifestaram
Padre Demerval Alves Botelho,
SDN (Manhumirim):
Mons. Radulfe, mihi amice
carissime
Salve, dies VII Decembris anni

MMXVIII! “Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech! (Ps 109, 4).
Proh dolor, mihi conditiones physicae non sunt ut ad participandam
commemorationem Iubilaei ada-

mantini sacerdotalis tui eam. Sunt
laetitiae permagnae quae, in hac die
actionis gratiarum, cor tuum implent.
Oh! tam bonum et tam iucundum
mihi esset, si ibi esse possem ad, iuxta
te et tecum, celebrandam hanc diem
tuam tam iubilatione plenam!
Attende! Sexaginta anni, non sunt
vix sexaginta dies neque sexaginta
menses, sed tota una vita est ﬁdelitatis Domino, serviendo Ecclesiae
cum dispositione et laetitia magna.
Me nolente, ibi esse non possum,
attamen, ex manhumiriensi civitate,
ubi sum, tibi dico: “O si haberem
pennas sicut columba, avolarem” (Ps
54, 7) et insiderem limine fenestrae
tuae ad te expergefaciendum, canendo:
Sacerdócio feliz,
De venturas sem par!
É o que desejamos,
Vivamente a cantar!
Gratulationes permultas tibi facio,
desiderando, ex imo corde, te esse
beatum, hodie, iugiter et semper, et
Sacerdotium tuum fontem perennem
magnarum laetitiarum vitae tuae esse.
Scias tu me quotidie te et alios amicos meos Deo commendare. Oratio
mea debilis est, sine dubio, sed pro te
et pro eis usque coelum ascendit.
Nunc, tibi peto: Oremus pro invicem!
Vale bene cum stricto amplexu
amici tui per Iesum et Mariam –
Ptr. Demerval Alves Botelho, SDN.
Mons. Aldorando Mendes
dos Santos (Goiânia, 05/11/2018):
“Caro Pe. Moacir. Deus seja louvado!
Estou agradecendo a sua atenção
mandando-me o convite para a S.
Missa de Ação de Graças pelos 60
anos de Ordenação do nosso querido
companheiro de Seminário Menor,
Mons. Raul Motta. Estou longe, mas o
estimei sempre pela atenção dele,

enviando-me sempre o boletim GS
58. Grato. Fraternalmente.”
Dom Marco Aurélio Gubiotti
(Itabira, 22-11-2018): “Acuso o recebimento do convite para a celebração
Eucarística em Ação de Graças pelo
Jubileu Sacerdotal de Diamante e agradeço pela atenção dispensada. Parabéns por esta dádiva, pelas experiências vivenciadas, sobretudo a de
servir à Igreja de Jesus Cristo. Também pelo interesse e dedicação que,
com esmero, tem desenvolvido os trabalhos para a conservação da memória histórica de vidas humanas e religiosas, no exercício do ministério
sacerdotal. Fico feliz e alegre participando dessa ação de graças, através
de orações. Rogo profusas bênçãos de
Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Votos de paz, saúde
e esperança!”
Dom Aloísio Jorge Pena Vitral, Bispo da Diocese de Sete Lagoas
(22/11/2018): “Inicialmente lhe agradeço pelo convite. Infelizmente,
em função de minhas atribuições episcopais não poderei participar de
tão importante momento e celebração. Mas, em oração com o senhor,
expresso minha alegria. São sessenta
anos de um profundo amor à Igreja e
à Família cristã. Diamante é uma das
pedras mais raras e brilhantes. Assim, também é seu chamado, este
“vocare”, que por pura Graça o nosso
Pai, Deus amantíssimo, o convocou.
Creio que durante esses sessenta anos, deparou-se com inúmeros desaﬁos, solidões e dores. Em cada situação, o amor, a misericórdia e o amparo de Deus se manifestaram em sua
vida. Assim, no dia 07 de dezembro,
como bispo de Sete Lagoas, convido
toda nossa Igreja particular a unirmo-nos com o Monsenhor, para celebrar esta conquista que traz o perfume da perseverança e do amor a Jesus
Cristo.”

Dom José Alberto Moura,
CSS (Montes Claros, 26-11-2018):
Parabenizo-o pela comemoração das
bodas de diamante de ordenação sacerdotal! Como é bom responder generosamente ao Senhor para o serviço em sua vinha, como sacerdote querido e abençoado pelo Senhor! Unome à sua pessoa, amigos e familiares,
através da oração, em gratidão a Deus
e pedindo que Ele o continue abençoando intensamente, para realizar
sempre seu projeto de amor! Conte
com minha fraternidade e oração.
Pe. Pedro Paulo dos Santos
(Três Corações, 02/12/18): Meu querido Monsenhor Raul. Alegria, só alegria! Daqui uni-me ao querido Amigo
e o ﬁz no Altar do Senhor. Parabéns!
Deus o conserve. Pe. Pepê.
Monsenhor Antônio Chámel
(Leopoldina, 05/12/2018). Telegrama: “Parabéns extraordinária graça
celebração sessenta anos apostólica
vida sacerdotal”.
Henrique R. Vasconcelos
Netto (Vespasiano, 05-12-2018): Estou lhe escrevendo para pedir lhe desculpas por não poder participar da
comemoração de seu aniversário de
ordenação, pois não estou me sentindo bem de saúde, mas continuo rezando pelos senhor e por todos os
nossos colegas de Seminário de Mariana.
Dr. José Mendonça de Morais
(Caratinga, 07.12.18): Amor só se paga com amor. Estamos aqui em Caratinga, retribuindo-lhe pela presença
sua nas nossas bodas de diamante do
Sacramento do Matrimônio. Em suas
bodas de diamante sacerdotais,
queremos lhe manifestar todo afeto e
amor que lhe dedicamos. Dos amigos:
Zé Mendonça e Lourdes. (Trouxeram-me um terno de presente!).

Dom José Carlos de Souza
Campos (Divinópolis, 10/12/2018).
Telegrama: “Parabéns, Mons. Raul,
pelos fecundo ministério sacerdotal.
Ofereço-lhe minhas humildes preces
como presente espiritual.”
Mons. Waltencir Alves Rodrigues (Pirapetinga/MG, 11-122018). Telegrama: “Há sessenta anos
Ele, Jesus, o ungiu Sacerdote. Que
maravilha! Que Deus continue fazendo maravilhas por você, em você e
com você, que todo dia repete como
Maria: 'Eis aqui o servo do Senhor’!
Parabéns, Mons. Raul. Na Eucaristia
estaremos juntos. Abraços.”
José Moreira Costa (BH, 12-122018): “Uma vida dedicada à evangelização, à promoção da paz. Quanta
sementes você espalhou ao longo da
jornada! O amor inﬁnito de Deus hoje
lhe concede a alegria de celebrar as
Bodas de Diamante. Parabéns, pelos
60 anos de vida consagrada!”
Mons. Celso Murilo Sousa
Reis (Mariana, 20-12-2018). Caríssimo Mons. Raul, meus efusivos e fraternos cumprimentos pelo seu abençoado Jubileu de Diamante Sacerdotal. “Prosit!” Passei a data jubilar
(07/12/18) pregando Retiro Espiritual para um grupo de Irmãs Salesianas, em Belo Horizonte. Aproveitei o
ensejo para unir-me à sua fervorosa
ação de graças e para louvar a Deus
pelo seu longo, ediﬁcante e frutuoso
ministério. Obrigado pela sua amizade fraterna e pelo luminoso testemunho de vida sacerdotal. Um ano de
2019 repleto de realizações!
Cônego João Francisco Ribeiro (Santa Bárbara, 5/1/2019): Muito
lhe agradeço o envio do GS 58. Parabéns pelas suas Bodas de Diamante. É
bom recordar a vida e vivê-la sempre
melhor.

Turma de 1959 celebra este ano
Jubileu de Diamante!

Ordenação Sacerdotal de Pe. Luís Duque, em Juiz de Fora (19/12/1959)

A Turma que terminou o 4º Ano de
Teologia, no Seminário São José, em
Mariana, em 1959, constava de 14
alunos: Adão Antunes de Castro, Athaide de Freitas Leal, Cyro Monteiro
de Carvalho, Emanuel José Possidente, Henrique Conrado Fisher,
João Nalon, José de Oliveira e Silva,
José Mateus de Assis Corrêa, José
Moacir Pessanha, Luiz Alberto Duque Lima, Moacir Matias Marques,
Rubens Hosken Ferreira, Wilson
Moreira e Wenceslau José Modelski.
Muitos deles já são falecidos. De
outros, não temos notícias. Quem nos
telefona de vez em quando é o Pe. Nalon. Pe. Luiz Duque está sempre pre-

sente nos nossos encontros do GS 58,
e colaborando com seu artigo, em
cada número do GS 58. Mandou-nos
uma foto da sua ordenação sacerdotal, dia 19/12/1959, em Juiz de Fora,
que publicamos. Disse-nos que, se
Deus quiser, irá celebrar seu jubileu
de Diamante no Santuário de Aparecida.
Queremos pedir aos que estão
vivos, que nos deem suas notícias, nos
enviem suas fotos recentes e, se exercem o ministério, enviar-nos também, e com antecedência, o convite
ou as programações do seu Jubileu,
para publicarmos no próximo número do GS, em dezembro, Deo volente.

Jubileu de Ouro Sacerdotal em Teresópolis
Mons. Antônio Carlos Motta do Carmo é
amigo antigo do GS 58. Celebrou, dia 28-22019, seu Jubileu de Ouro Sacerdotal, na
Igreja São Judas Tadeu, em Teresópolis, RJ,
precedido de um tríduo vocacional. É dele o
poema: “Eu abro caminho, Me rasgo no espinho, Mas colho uma ﬂor, Vislumbro no
amor, Razão de viver...”
Passei-lhe uma mensagem: “Em nome do
Grupo Sacerdotal de 1958, apresento a V.
Rev.ma nossos efusivos parabéns pelo seu
Jubileu de Ouro Sacerdotal, que acontece hoje.
Estamos ligados com a Comunidade de Teresópolis, elevando ao Pai celeste nossa Ação de
Graças por estes 50 anos de dedicação total à
Igreja de Cristo. Sua bênção. Nosso grande
abraço. Em Jesus e Maria, Mons. Raul”.

O 55º Encontro do GS 58, em Mariana

De 7 a 10 de janeiro de 2019, o
Grupo Sacerdotal de 1958, com os
seus contemporâneos e amigos(as),
reuniu-se pela 55ª vez. Acontecimento talvez único no Brasil: um Grupo
de Padres com 55 encontros anuais! O
Encontro aconteceu no Seminário
São José, de Mariana, onde esse gru-

po sacerdotal fez os cursos de Filosoﬁa e Teologia, nos longínquos 1953 a
1958.
22 Participantes
Chegamos dia 7 de janeiro, uns à
tarde, outros à noite. De Juiz de Fora:
Mons. Miguel Falabella de Castro,

Gerson Rodrigues de Oliveira, Marcos Vinícius de Souza Valentim e Rose Mary Cássia de Oliveira; também
Pe. Luís Alberto Duque Lima e Pe. Felipe de Castro Costa. – De Leopoldina: Mons. Antônio José Chámel e
William Enéas Carraro; - De Pouso
Alegre, Mons. João Aparecido de Faria, Pe. João Batista Ferreira, Geraldo
de Souza Meirelles e Ilma Maria
Fernandes Meirelles. – De Belo Horizonte: Mons. Pedro Terra Filho. – De
Patos de Minas: Dr. José Mendonça
de Morais. – De Caratinga: Pe. Marcondes Ferreira dos Santos e Mons.
Raul Motta de Oliveira. – De Niterói:
Antônio Saulo Carneiro Garcia. – De
São João del Rei: Mons. Juvenal
Guimarães Filho. – De Atibaia, SP.:
Pe. José Messias Moreira e João Messias Moreira. – De Ouro Preto: Dom
Francisco Barroso Filho e o Seminarista Bruno Gomes Silva.
Reunião à noite
Entre nós, os bate-papos e as notícias circulavam desde que chegamos. À noite, ﬁzemos uma primeira
reunião, para programarmos a terçafeira. Café, das 7h30 às 8h; Laudes, às
8h30. Pensamos, à tarde, pegarmos
uma Van e fazermos uma visita a Dom
Airton, ao Museu e à Igreja do Carmo.

Dia 8: terça-feira
Sentimos falta do Padre Cordeiro,
ao rezarmos as Laudes. Logo depois,
lemos e debatemos a Palavra do Papa
Francisco, na Missa do Crisma, 2018:
A proximidade sacerdotal no diálogo
espiritual, na Conﬁssão e na pregação.
Dom Barroso chegou durante o café das 10 horas. Na reunião seguinte,
debatemos o tema da continuidade
da nossa revista Gens Seminarii, sonhando com a participação do Seminário São José, como desenvolvemos
mais adiante, na parte da Gens Seminarii Mariannensis (Página 41 ).
Nossa sesta foi pequena, porque
em vez do passeio à cidade, conseguimos que Padre Valter, o reitor, às
14h30, nos falasse sobre o Seminário
São José.
Mariana tem 4 casas de formação
sacerdotal: Seminário São José (teologia), com 32 alunos; e Seminário de
Filosoﬁa, com 42 alunos, aqui em Mariana; o Propedêutico, com 18 alunos,
em Barbacena; a Comunidade Vocacional, que equivale ao nosso Seminário Menor (em uma casa entre o Seminário Maior e a Igreja de São Pedro),
com 7 alunos, que estudam no Colégio Providência. Funciona ainda o
Grupo de Orientação Vocacional

(GOV), que são vocacionados, de 14 a
17 anos de idade, residentes em suas
Famílias, que têm todo mês um Encontro de ﬁnal de semana. Em 2018,
houve 8 ordenações sacerdotais e, em
2019, 4. Os cursos de Filosoﬁa e de
Teologia são reconhecidos. A Arquidiocese tem 136 Paróquias.
Pe. Valter respondeu inúmeras
perguntas da turma, sobre manutenção dos Seminários, trabalhos dos
seminaristas, dízimo na Arquidiocese, salário dos padres, padres idosos, diáconos permanentes, situação
do prédio e do terreno do Seminário
Menor, etc.
Passamos ao Pe. Valter as sugestões que surgiram hoje, para a revista
Gens Seminarii, com o acréscimo de
Mariannensis no título. E a possível
participação nela do Seminário São
José. Pediu-nos fazermos um relato
da sugestão por escrito, que ele o
apresentaria na Reunião do Conselho, neste mês de fevereiro.
Às 18 horas, celebramos a Missa
na Capela, com as Vésperas, sob a
presidência dos jubilandos de diamante, Mons. Faria e eu, e de Dom
Barroso.
Tanto na Missa como na reunião
da noite, tivemos a presença de

membros da AEXAM, que vieram nos
visitar. Na foto da Missa (p. 12), com
suas esposas: Helvécio e Rosana, Josué e Geralda, Walter Freitas e Graça.
Colocamos para eles nossa preocupação com a Gens Seminarii e as ideias
que surgiram para ressuscitá-la. Ficaram de estudarem também esta proposta.
Dia 9, quarta-feira
Logo de manhã, quando nos encontramos, foi-nos dada a notícia do
falecimento, nesta noite, de Dom Belvino. Dom Barroso precisa ir participar das exéquias. Mendonça se ofereceu para levá-lo. Também foram
Mons. Terra, Mons. Chámel e Mons.
Juvenal. Saíram às 10 horas.
Às 8h30, rezamos Laudes e meditamos no discurso do Papa Francisco:
“Nova Primavera Ecumênica”, feito
por ocasião do 70º aniversário da
fundação do Conselho Mundial das
Igrejas, em Genebra, dia 21/6/2018.
Desenvolveu o Lema do Encontro ecumênico: Caminhar, Rezar e Trabalhar juntos! E assim, com a ajuda de
Deus, progrida a unidade entre nós, e
o mundo acredite em Jesus (Cf Jo 17,
21).
Nas reuniões às 10h30 e 15h15, vá-

rios de nós demos testemunho de
nossas vidas, como vamos: Falei
sobre o meu jubileu de Diamante;
também Mons. Faria. Mons. Falabella continua como vigário geral em
Juiz de Fora. Atende conﬁssões na
Catedral. Preocupa-lhe a Santa Casa,
fundada por Dom Viçoso! Reside no
Lar Sacerdotal. Também Gérson nos
contou um pouco da sua vida: sofreu
uma cirurgia dos intestinos em abril.
Tem devoção a Santa Rita. Está bem,
graças a Deus.
Às 16 horas, saímos de micro-ônibus, para Cachoeiro do Brumado. Fizemos uma pequena celebração junto
da sepultura do Padre Avelar e de sua
mãe. Depois, às 18 horas, celebramos
a Santa Missa, na Matriz de Nª Sª da
Conceição. Pe. Filipe presidiu. Cada
padre presente se apresentou e deixou uma reﬂexão para o povo. Depois,
no Salão Paroquial, um farto lanche
para todos nós. Às 21 horas, estávamos no Seminário. Na TV, vimos as
notícias do falecimento hoje do Padre
Quevedo.
Ali mesmo, na Sala da Televisão,
em vista de alguns que sairão amanhã
cedo, combinamos que o nosso próximo encontro será também ali no Seminário Maior de Mariana, dias 6 a 9
de janeiro de 2020. Padre Valter já
conﬁrmou esta data.

Dia 10, quinta-feira
Após o café, os que sobramos ﬁzemos nossa oração das Laudes e reﬂetimos na Palavra do Papa Francisco
para o clero, em Palermo, aos 15/9/
2018 (Cenáculo da UAC, nº 89): Três
aspectos basilares do nosso Sacerdócio, que são: Celebrar, Acompanhar e Testemunhar. Era no aniversário da morte do Padre Pino Puglisi,
que foi assassinado pela Máﬁa e já declarado beato e mártir por ódio à Fé.
Disse-nos o Papa: “Todos os dias podemos fazer o exame de consciência
até sobre estas palavras – Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado
por vós – e questionarmo-nos: “Hoje
ofereci a vida por amor ao Senhor,
deixei-me “consumir” pelos irmãos?”
Nós também somos portadores do
perdão, não só do perdão sacramental, mas também portadores da
Paz de Jesus: benévolos, misericordiosos, capazes de perdoar os outros
como Deus nos perdoa através dele?”
No bate-papo, Dom Barroso contou-nos que sofreu um enfarto este
ano passado, mas se recuperou bem,
graças a Deus.
Às 10h30, celebramos a Santa
Missa, presidida por Dom Barroso.
Almoço às 11h30 e nos despedimos.
Até ano que vem, se Deus quiser!

Celebrando meus 90 anos
Dia 5 deste mês de junho, com a
graça de Deus, completei 90 anos de
idade. Celebrei de manhã, no Seminário Diocesano, recebendo uma expressão de amizade dos seminaristas
e de ex-paroquianos meus da Catedral. E, às 15 horas, na Catedral, cele-

brei com um grupo de colegas de
Presbitério. Após a Missa, no adro da
Catedral, recebi uma homenagem bonita, com um coral de crianças e comes-e-bebes.
Reproduzo aqui o agradecimento
que ﬁz após a Missa:

Misericórdias Dómini in aeternum cantabo!
No Ofício divino, neste dia da festa
de São Bonifácio, bispo e mártir, rezamos este salmo 89 (88): Ó Senhor, eu
cantarei eternamente o vosso amor! –
Misericórdias Dómini in aeternum cantabo!
Hoje: Olho para trás: 90 anos de
vida, nas mãos do Senhor!
Olho o presente, esta alegria de
estar com uma porção de amigos e
amigas, louvando e agradecendo a
Deus por mim!
Olho para o futuro: O que ainda
me resta de vida, tudo também nas
mãos misericordiosas do Pai celeste!
E, após a minha morte, na visão
beatíﬁca, a eternidade toda, cheia de
paz, amor e alegria no Senhor!
Completando hoje 90 anos de existência, tenho muito que louvar e
agradecer a Deus, mas também que
pedir perdão e suplicar suas graças.
Quero pedir perdão a Deus por
todos os meus inumeráveis pecados.

Sim. Sou um pobre pecador, perdoado pela inﬁnita misericórdia de
Deus. Peço também perdão a todos a
quem não dei o carinho e o amor necessários.
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
Tenho, porém, e muito mais, que
agradecer! Hoje é dia de agradecer.
Agradecer, antes de tudo, a Deus
misericordioso, por me ter concedido
esta longa vida, só para fazer o bem.
Agradecer a Deus, por todas as graças
dele recebidas. Agradecer também à
minha Família. Todo o carinho de
meus saudosos pais, de meus irmãos
e familiares.
Agradecer aos que me encaminharam na vida. Agradecer aos Padres e Bispos que ﬁzeram e fazem parte da minha vida. Com especial
lembrança dos saudosos Padre Othon, Dom Corrêa e Dom Hélio.
Quero agradecer muito ao Semi-

nário Diocesano Nossa Senhora do
Rosário, a quem servi como Professor, como Diretor Espiritual e como
Reitor, ao longo de 17 anos e onde
ainda resido como pároco emérito, já
há 15 anos.
Quero agradecer ao povo querido
das paróquias onde exerci o ministério: Nª Sª da Conceição, Santa Bárbara, Ipanema e Catedral.
Quero agradecer também a todos
os que estão rezando por mim. E a todos vocês que vieram participar desta
Santa Missa de ação de graças.

Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
Quero enﬁm pedir a Deus suas
graças. Deus abençoe a todos vocês,
às suas Famílias, às suas Comunidades, a toda a nossa Diocese de Caratinga. Quero pedir a todos que rezem por mim! Para que eu esteja, como Jesus, sempre fazendo o bem! E
em tudo fazendo a santa vontade do
Pai!
Misericórdias Dómini in aeternum cantabo! Assim seja!

Correspondência – Notícias
Mons. Aldorando Mendes
dos Santos (Goiânia, dezembro de
2018): “Junto, anexo minha pequena
contribuição para os gastos com o Boletim GS 58.” (Enviou-nos um cheque
de R$ 200,00).
José Vicente Cupertino (Valadares, 5/1/2019): Fisicamente, não
posso estar presente neste inédito encontro do GS, em Mariana, mas estarei espiritualmente, orando por todos. O Pai eterno tem uma morada especial para as criaturas que imitam o
seu Filho, Jesus, dando a própria vida, na luta incessante contra as desigualdade sociais, na nossa pátria e no
mundo inteiro.
Dom Eurico dos Santos Veloso (Juiz de Fora, 6/1/2019): Prezado
Mons. Raul. Embora estivesse me
preparando para o encontro, infelizmente não posso ir, devido ao meu estado de saúde, embora não seja grave,
pode agravar-se. Tenho que fazer ﬁsioterapia respiratória, diariamente.
Acompanho vocês todos com minhas
orações.

Samuel Aureliano da Silva
(Brasília, 7-01-2019): “Acabo de receber com alegria e gratidão a remessa do informativo GS 58, de dezembro de 2018, que me deixou emocionado, não só pelo belo “Jubileu de
Diamante”, como me proporcionou
muitas recordações, vendo o perﬁl fotográﬁco dos colegas do Seminário de
Mariana, ou seja, desse inesquecível
Grupo já com um percentual muito
grande de falecidos que, na verdade,
eu desconhecia. Estou transferindo
para sua conta bancária, conforme
consta do balancete, uma modesta
contribuição para ajudar na manutenção desse relevante informativo
GS 58. Meus parabéns, Raul, por esse
belo trabalho que você, com perseverança, vem realizando, por muitos anos. Com humildade, peço sua bênção e orações para este velho colega
do GS 58. Muito grato.”
Mons. José Hugo de Resende
Maia (Lagoa Dourada, 10-1-2019):
“Recebi ontem o já nosso GS 58, que
você, gentilmente nos envia, sempre

que impresso: uma revistinha portadora de muitas notícias referentes aos
nossos padres, principalmente dos
que estudaram em Mariana. Olha que
você, só de Bispos, recebeu cumprimentos, por ocasião de suas Bodas de
Diamante, de 20, ﬁz questão de contar. Só você mesmo! Sinal de sua
grande amizade, e de grande correspondência de sua parte. Parabéns!
Em anexo, uma ajuda para a impressão do nosso GS 58, de R$ 200,00,
em cheque. Olha que, se viver até lá,
dia 30-3-19, já vou completar 89 anos
de idade. Na Diocese, só temos Mons.
Waldir Mancini mais velho que eu: já
fez 90! Privilégio! E 63 de padre (1112-55).
Dom Miguel Ângelo Freitas
Ribeiro (Oliveira, 15-1-2019): “Caro
Mons. Raul. O Menino Jesus possa
renascer e crescer em seu coração e
no dos seus. Bênçãos de alegria e
paz!”
Côn. José Geraldo Vidigal de
Carvalho (Viçosa, 18/1/2019): Recebi o último número do GS 58. Excelente! Profaças! Segue minha contribuição para 2019. Deus o ilumine
sempre! (Mandou-me um cheque de
R$ 150,00).
Henrique Vasconcelos (Vespasiano, 5-6-2019): Parabéns pelo
seu aniversário! Que o Senhor o abençoe, para continuar rezando por nós e
nos ensinando os seus caminhos!
Lembro-me daqueles anos de Maria-

na, com os nossos professores e seminaristas. Lembro-me do senhor, do
Pe. Pedro Crisólogo, de Dom Barroso,
hoje bispo emérito de Oliveira, e de
muitos outros. Que Deus e a Virgem
Maria continuem os abençoando,
onde estiverem. (Enviou R$ 100,00).
Leisa Maria Motta Lopes (Brasília): Dia 18 de janeiro de 2019, visitou-me a Leisa, viúva do nosso colega Pe. Geraldo Lopes. Veio com uma
irmã e o esposo dela. Passaram algumas horas comigo, aqui no Seminário
Diocesano Nossa Senhora do Rosário. Ficamos um bom tempo vendo
fotos do GS. Deixou para o GS a oferta
de R$ 500,00. Obrigado, Leisa, por
esta tão agradável visita. Deus lhe pague e a abençoe, bem como a toda a
sua Família.
Padre Antônio José Cordeiro
(Dom Viçoso). Dia 25 de março,
passei-lhe um e-mail: “Meu caríssimo amigo Padre Cordeiro. Celebrei
hoje a Santa Missa em ação de graças
pelo seu aniversário de ordenação sacerdotal: 42 anos! Quantas graças de
Deus! Que o Senhor abençoe sempre
o seu sacerdócio. Ficaria feliz, se você
me desse um alô. Quanto tempo! Meu
grande e forte abraço. Em Jesus e Maria, seu servo e amigo, Mons. Raul.” –
Ligou-me à tarde, contando-me que
foi celebrar seus 42 anos de padre, em
Aparecida. E que, ano que vem, se
Deus quiser, ele irá ao Encontro do
GS, em Mariana! Viva!

Balancete do GS 58 – Junho de 2019
RECEITA (Assinaturas do GS impresso, Ofertas)
26/12/2018: Saldo credor........................................................... R$ 1.818,32
07/01/2019: Gerson Rodrigues de Oliveira................................ R$ 300,00
08/01/2019: Mons. João Aparecido de Faria ............................. R$ 100,00
Mons. Antônio José Chamel.................................................. R$ 150,00
Josué Silva Abreu.................................................................. R$ 200,00
Geraldo Meirelles e Ilma Maria Fernandes Meireles............. R$ 100,00
Dom Francisco Barroso......................................................... R$ 100,00
10/01/2019: Pe. José Messias Moreira...................................... R$ 100,00
Pe. João Batista Ferreira....................................................... R$ 100,00
Mons. Miguel Falabella de Castro......................................... R$ 230,00
50,00
Pe. Felipe de Castro.............................................................. R$
Mons. Pedro Terra................................................................. R$ 100,00
Mons. Juvenal Guimarães..................................................... R$ 260,00
11/01/2019: Samuel Aureliano................................................... R$ 200,00
Mons. Aldorando Mendes dos Santos................................... R$ 200,00
18/01/2019: Leisa Maria Motta Lopes........................................ R$ 500,00
25/01/2019: Mons. José Hugo de Resende Maia...................... R$ 200,00
31/01/2019: Côn. José Geraldo Vidigal de Carvalho..................R$ 150,00
05/06/2019: Henrique R. Vasconcellos Neto.............................. R$ 210,00
25/06/2019: Total da Receita.................................................... R$ 5.068,32
DESPESAS
26/12/2018: Despesas postais................................................... R$ 108,67
Diagramação do GS 58, nº 134 ............................................. R$ 500,00
Impressão do GS 58, nº 134 (120 exemplares) .................... R$ 1.200,00
10/01/2019: Gratiﬁcação ao Seminarista Bruno Chaves............ R$ 600,00
Micro-ônibus para Cachoeiro do Brumado ............................R$ 450,00
25/06/2019: Total das Despesas ............................................. R$ 2.858,67
25/06/2019: Saldo Credor ........................................................ R$ 2.210,00

NB: Quem preferir, pode depositar as ofertas ou assinaturas do GS 58, na minha conta corrente: Banco do Brasil
(001), Agência de Caratinga (177-5), Conta corrente (5.6626): Raul Motta de Oliveira. Rogo-lhes, porém, comunicar-me
a quantia e a data do depósito feito, porque o Banco não
costuma avisar.

DOM VIÇOSO
O SANTO DAS MONTANHAS DE MINAS
Pe. Luiz Duque Lima - ex-aluno do Seminário de Mariana

1. VINDE, DIVINO ESPÍRITO SANTO, iluminai a
nossa inteligência e fortalecei a nossa vontade nos
caminhos da nossa missão
sacerdotal! “Os portugueses
tinham a devoção das alturas. Colocavam, nas montanhas, picos e montes, tudo o que lhes parecia precioso e santo. Sirvam de exemplo o Santuário do Caraça e a Capela de Nossa Senhora da Serra da Piedade
(Padroeira de Minas Gerais); os inúmeros Cruzeiros, que, ainda hoje, abençoam os outeiros e colinas
de Minas Gerais e as Igrejas
monumentais, que, coroando os altos
das cidades do Brasil, iluminam a penumbra de nossos dias com as irradiações da Fé lusitana” (Dom Belchior
da Silva, C.M.).
2. DOM ANTÔNIO FERREIRA VIÇOSO foi o Apóstolo de Minas, durante longos 31 anos (1844-1875).
Quando o Sr. Dom Viçoso chegou a Mariana, a Diocese estava vacante havia
nove anos! A situação da Diocese era de
desalentar o mais corajoso, escreve o
Mons. Trindade. Desde o primeiro
instante, inicia a campanha de saneamento. Trabalho assíduo... que faz arrepiar a nossa delicadeza, que mal se
compreende em forças humanas (Milagre da Graça). O Sr. Dom Viçoso, o
santo do Império do Brasil, legou-nos
Mariana inteiramente asseada e cristã.
Minas moralizada e católica. Era urgente a presença do Apóstolo de Minas
em todas as paróquias. O Sr. Dom Viçoso evangelizou e visitou, a cavalo,

centenas de cidades, vilas e
arraiais, diversas vezes! Venerável Dom Viçoso, rogai a
Deus pelos Sacerdotes do
Brasil!
3. CONCEITOS. “Tempus fúgit, nec revértitur” –
o tempo foge e não volta.
“Sapientis est mutare consilium” – É próprio do sábio
mudar de opinião. O fanático não muda, porque o fanatismo é uma doença
mental. Uma porcentagem
da população mundial apresenta algum tipo de
transtorno psicológico
discreto ou claro (O.M.S.).
Dai-nos, Deus Espírito
Santo, a virtude do equilíbrio! Vivamos
sempre em estado de graça, na pureza
da Graça Divina. Somente assim somos
felizes. “Indo e vindo, trevas ou luz,
tudo é graça, o Senhor Deus nos conduz”. E para que tudo possa dar certo
em cada dia, façamos diariamente ao
Senhor, com amor e Fé, o oferecimento
que um padre santo jesuíta ensinava:
“SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EU
VOS OFEREÇO O MEU DIA”!
4. CARTAS do Sr. Dom Viçoso. Ao
pobre jovem Silvério (futuro Arcebispo de Mariana): Mariana, 2 de setembro de 1855. Meu aﬁlhado Sr. Silvério Gomes Pimenta. Respondo à sua
de 20 de agosto ﬁndo. Pode V. Mercê vir
já para o Seminário. O Sr. Pe. Lima,
portador desta, vai em um cavalinho
até Suaçuí: de lá há de voltar o animal.
Vão inclusos dez mil réis para alguma
roupa, de maior necessidade. Deus o
acompanhe, e cá o espero o quanto

antes. Não aperte muito o cavalinho,
para não afrouxar ou se pisar. Servo e
padrinho:
† ANTÔNIO, Bispo de Mariana.
A um sacerdote dá conselhos sobre a
vida de pároco: “Mariana, 18 de janeiro
de 1874. Muito Revdo. Senhor. Por obediência, e sem admitir excusa alguma,
deve V. Mercê ir paroquiar na Freguesia de São José da Paraopeba, quanto
antes. Tenha ânimo, e entregue-se a
Deus. Deve fazer homilias curtas ao
princípio, e ensinar a Doutrina. Não deve passar dia algum, em que não leia
por um livro pio e depois um bocado de
moral. Tome posse e participe para se
lhe passar Provisão. Persuado-me que
tem V. Mercê de ser um dos melhores
Párocos. † ANTÔNIO, Bispo de Mariana.”
5. Eu, Pe. Duque Lima, agradeço
com mil louvores à Santíssima Trin-

dade e a Nossa Senhora, sem mérito
pessoal, a minha Vocação Sacerdotal e
meu Sacerdócio. Irei comemorar os 60
anos de minha Ordenação, no Santuário Nacional de Aparecida. “TE DEUM
LAUDAMUS!
DEO GRATIAS!”.
6. MONSENHOR RAUL. A longevidade do Sr. é uma especial Bênção
Divina para toda a ﬂorescente Diocese
de Caratinga e para a Santa Igreja. Esta
realidade mística já fora preanunciada
pelo fervoroso BISPO DIOCESANO,
Dom José Eugênio Corrêa, de saudosa
memória, ad perpetuam rei memoriam. Saudemos a Rainha do céu e da
terra: Ave Rainha do Céu e do Clero.
Alegrai-vos, Aleluia, pois o Senhor que
merecestes trazer em vosso seio, Aleluia, ressuscitou, como disse, Aleluia!
Rogai a Deus por nós, Aleluia! “Ad
multos annos!

Publicações Recebidas
Informativo São Vicente (Ano
LII, Nº 305, Out./Nov./Dez. 2018).
Dom Belchior ganha selo comemorativo: 7 de novembro de 2018, centenário de seu nascimento. Homenagem da Diocese de Luz, onde foi bispo
por 34 anos. Publicou três Cartas Pastorais, quatro Biograﬁas, quatro livros de Poesias e seis romances pastorais. Todos nos lembramos das poesias de Anibel Filho (seu pseudônimo), recitadas no nosso tempo de
Seminário. Faleceu há 18 anos. – Outra reportagem muito interessante é a
publicação das Obras Completas de
São Vicente de Paulo, em português.
Já foram publicados 9 volumes e
faltam ainda 5. – Já recebemos também o n° 306 do Informativo: Jan./
Fev./Mar. 2019.

EM VOGA – Juiz de Fora: Ano
36, nº 340, novembro de 2018. Na
capa: a Santa Casa de Misericórdia e
seu presidente, Dr. Renato Villela
Loures, que nos fala sobre o destaque
nacional que a Santa Casa ganhou,
salvando a vida do atual presidente
Jair Bolsonaro, dia 6 de setembro de
2018.
Manezinho da Carreira Comprida: livro de 166 páginas, cujo autor é o nosso colega do GS 58, Samuel
Aureliano da Silva, hoje residente em
Brasília (SQN 303, Bl “G”, apt. 405
Ed. Olavo Drumond, Asa Norte – Plano Piloto. CEP 70735-070 Brasília –
DF). O título tem o nome de seu pai,
Manezinho, nascido em Jacobina,
BA. Quando jovem, percorreu mais
de mil quilômetros a pé, até Porto Na-

cional (Tocantins), onde Samuel
nasceu e foi criado.
Na orelha, fala-se que Samuel, depois que deixou o ministério sacerdotal, ingressou no serviço público,
como técnico em Assuntos Educacionais do MEC e como professor
concursado em Filosoﬁa e Sociologia
da Secretaria da Educação do GDF.

Fez vários cursos de especialização e
aperfeiçoamento na área da educação
e Curso de Pós-Graduação em Planejamento Educacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
URGS. Em parceria com sua esposa,
Odiva Silva Xavier, é autor do livro
“Campos Belos: sua história sua
gente”.

Textos dos Evangelhos
sobre a Eucaristia (2)
Padre Dénis Marion, professor em Dijon
Adaptação de Mons. Pedro Terra Filho

TEXTO DE MARCOS 14, 17-52:
A Eucaristia no coração da Paixão
"Vespere autem facto, venit cum
duodecim... et manducantibus illis,
accepit Jesus panem, et benedicens
fregit, et dedit eis, et ait: Sumite, hoc
est corpus meum. Et accepto calice,
gratias agens dedit eis, et biberunt ex
illo omnes. Et ait illis: Hic est sanguis
meus novi testamenti, qui pro multis
eﬀundetur."
O texto continua narrando as cenas do Horto, agonia e medo, prisão.
É sabido que o núcleo da narrativa
da Paixão é constituído pelos acontecimentos que vão da prisão até o túmulo vazio. Nisto os quatro Evangelhos estão plenamente harmonizados. Os preâmbulos da narrativa visam prevenir o leitor ou ouvinte contra o escândalo que poderia suscitar
nele a morte do Messias numa cruz,
dando-lhe o sentido profundo do
acontecimento e mostrando que tudo
foi previsto por Jesus, que a ela se
entregou livremente e passivamente.

Tomando o capítulo 14 de Marcos,
se percebe o seguinte esquema narrativo:
Complô dos sacerdotes, unção em
Betânia e sua repercussão para sempre, Judas entra no complô (14, 1-11);
Paixão longe do Povo: Preparação da Páscoa, refeição da última
Ceia, oração no Getsêmani, prisão
(14, 12-52);
Paixão em público: Processo perante autoridades do Sinédrio (processo judeu), à noite; processo romano, pela manhã, o Calvário (14, 53 –
15, 41).
Despojamento: sepultamento, túmulo vazio. Tudo recomeça: Eu os
encontro na Galileia (15, 42 – 16, 8).
É inegável a unidade do texto. Forma um bloco no aspecto, tempo e ação. Há anúncios proféticos (oito verbos estão no futuro), com três aﬁrmações solenes: em verdade eu vos digo,
18, 24, 30, com referências discretas
às Escrituras.

Anuncia a traição – faz aos homens o dom da Eucaristia – Anuncia
o escândalo de todos e de Pedro em
particular. A instituição da Eucaristia
ﬁca no meio da narrativa da traição e
do escândalo, como a dizer que a
Igreja terrena não será uma Comunidade perfeita. O gesto que reúne, reúne justamente uma comunidade frágil, insegura, tímida. E é justamente
no momento em que tudo isto se
manifesta na comunidade, que Jesus
se entrega. É isto a comunidade
cristã.
Os doze estão presentes, mas dois
dentre eles são colocados em evidência: um vai trair, outro vai negar.
E todos perguntam: serei eu? E todos
dizem: Eu não! Quanto a Jesus, tratase de um ato livre da parte dele, mas
Ele é realmente entregue. Ele não se
precipita para a morte, mas dá um
sentido à sua morte, para a qual o
empurra o gesto traidor do amigo,
para que se cumpra a Escritura. Nada
obriga o traidor, é ele próprio quem
decide livremente. Infeliz este homem! O que se expressa é o horror do
ato de trair e não uma predição de
condenação eterna. Trata-se mais de
uma lamentação do que de uma maldição.
Quanto a Pedro, trata-se de uma
rejeição em palavra, de um dizer (eu
não o conheço), atitude resultante de
fraqueza, e que em nada fere ﬁsicamente a Jesus. Mas é uma atitude grave: Pedro é designado por seu nome,
ele o renegará por três vezes, esta noite, hoje. Mas, todo este desastre será
recuperado: Eu os encontrarei na Galileia (v. 28), aﬁrmação que coloca um
limite à dispersão. O canto do galo
coloca um limite à negação, e a chegada do dia aciona o mecanismo do ar-

rependimento. Trata-se de um pecado de fraqueza (Pedro), diante de um
pecado que leva à morte (Judas).
Jesus coloca os acontecimentos da
Paixão como cumprimento da vontade do Pai, expressa nas Escrituras. No
v. 21: ''O Filho do homem vai..." se
refere aos Cânticos do Servo Sofredor
e aos anúncios da Paixão (Mc 8, 31; 9,
12.31; 10, 33, 34, 45) com uma nova
conotação: será entregue por um dos
doze, um íntimo, um amigo, alguém
que come com ele, que põe a mão no
prato com ele (Aramaísmo, signiﬁcando intimidade quase familiar). –
No v. 27, é a profecia de Zacarias 13, 7
que anuncia a provação do povo que
permitirá a puriﬁcação e o retorno a
Deus de um pequeno ''resto''. O escândalo, a dispersão de que fala o
Profeta, é concretamente a tríplice
negação, na qual aquele que nega é o
mesmo que prometeu ﬁdelidade até a
morte.
Entregue, segundo as Escrituras,
Jesus entra livremente na Paixão, à
qual ele dá o sentido verdadeiro. Há
uma comunidade que o trai (os Judeus). A ela ele entrega o seu corpo, o
seu sangue, isto é, sua pessoa. O sangue evoca o sacrifício da Aliança no
Sinai. É a criação de um novo povo.
Jesus anuncia aos convivas que, depois da separação e da ausência, eles
se reunirão novamente no Reino de
Deus, em uma conviviabilidade perfeita e transﬁgurada. A refeição com o
Condenado desembocará na refeição
com o Ressuscitado. A Ceia se torna a
ponte entre a Comunidade tal qual ela
é e o seu aperfeiçoamento futuro. Ela
cria, pouco a pouco, a assembleia que
participará do festim do Reino de
Deus. Desta maneira, Jesus se despoja totalmente (Fil 2, 6), para estabe-

lecer o laço de coesão indestrutível de
seu povo. Desta maneira ele é realmente Filho do Homem (v. 21) e Pastor (v. 27).
Nesta perícope essencialmente
profética, Jesus anuncia aos seus sua

Paixão e Ressurreição e já a celebra
antecipadamente em Comunidade
com o gesto da Aliança, comunhão na
sua morte (corpo e sangue) e na sua
vida no Reino.

A Ascética e Mística
do Tanquerey atualizada!
(Palavras do Papa Francisco à Cúria Romana, 21 de dezembro de 2018).

Graças a Deus, temos Padres
excelentes!
“Um verdadeiro motivo de alegria
é também o grande número de consagrados e consagradas, bispos e sacerdotes, que vivem diariamente a sua
vocação com ﬁdelidade, em silêncio,
na santidade e abnegação. São pessoas que iluminam a escuridão da humanidade, com o seu testemunho de
fé, esperança e caridade. Pessoas que,
por amor de Cristo e do seu Evangelho, trabalham pacientemente a favor
dos pobres, oprimidos e marginalizados, sem procurar aparecer nas
primeiras páginas dos jornais nem
ocupar os primeiros lugares.
Pessoas que, deixando tudo e
oferecendo a sua vida, levam a luz da
fé aonde Cristo está abandonado,
sequioso, faminto, preso e nu (cf. Mt
25, 31-46).
E penso de modo particular nos
numerosos párocos que dia-a-dia dão
bom exemplo ao povo de Deus, sacerdotes próximos das famílias, que conhecem o nome de todos e vivem a
sua vida com simplicidade, fé, zelo,
santidade e caridade. Pessoas esquecidas pelos mass media, mas sem as
quais reinaria a escuridão.”

Manual de Ascética e Mística
em que estudamos

Ascética e Mistica de Tanquerey
Também este ano gostaria de vos
deixar uma lembrança. É um clássico
– o Compêndio de teologia ascética e
mística, de Tanquerey –, mas numa
edição recente elaborada por D. Libanori, Bispo Auxiliar de Roma, e pelo
Padre Forlai, diretor espiritual do Seminário de Roma.
Considero-o bom. É melhor não o
ler do início ao ﬁm, mas procurar no
índice uma virtude particular, uma
certa atitude, um tema concreto…
Far-nos-á bem, para a reforma de
cada um de nós e para a reforma da
Igreja. É para vós!

Necrológio:

Dom José Belvino do Nascimento
1932. Foi ordenado presbítero em Mariana (MG), em 2 de dezembro de 1956.
Sua ordenação episcopal foi na cidade
de Entre Rios de Minas, em 29 de setembro de 1981. Sua primeira diocese
foi Itumbiara (GO), onde permaneceu
entre 1981 e 1987, quando foi nomeado
bispo coadjutor de Patos de Minas
(MG). Em maio de 1989, foi transferido
para Divinópolis (MG), tomando posse
no mês seguinte. Ali permaneceu até o
momento da acolhida de sua renúncia,
já aos 77 anos, em 11 de fevereiro de
2009.

Faleceu na noite dia 8 de janeiro, o
bispo emérito de Divinópolis (MG),
Dom José Belvino do Nascimento. De
acordo com o comunicado divulgado
pela diocese, o bispo celebrou a missa
dia 7, à noite, em Entre Rios (MG), onde
estava residindo. Após a missa foi para
a sua casa, onde passou mal e foi encaminhado ao hospital, quando teve um
infarto e não resistiu.
O corpo de Dom Belvino foi velado
na matriz de Entre Rios e ali permaneceu até 15h do dia 9. Depois, foi transladado para Divinópolis, onde na Catedral do Divino Espírito Santo aconteceram missas de corpo presente, a
partir das 21h, sendo a última missa às
7h de quinta-feira, dia 10. O sepultamento foi no Santuário Nossa Senhora
da Conceição, em Conceição do Pará
(MG), a cerca de 50 quilômetros de
Divinópolis.
Dom José Belvino nasceu em Mercês (MG), no dia 29 de dezembro de

Dados biográﬁcos
José Belvino do Nascimento é natural de Mercês, região da Zona da Mata, onde viveu por pouco tempo, cerca
de um ano. Mudou-se com a família
para Rio Espera-MG; cidade em que
morou Antônio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho" escultor, entalhador e arquiteto mineiro da arte barroca, considerado o maior escultor do período barroco.
Em Rio Espera, José Belvino passou a infância num ambiente repleto de
amor e carinho. Sua família, muito católica e religiosa, teve papel fundamental em sua vocação. Bem cedo ingressou no Seminário, logo após cursar a escola primária.
Uma nova etapa na vida de José, que
deixa o conforto do lar, o carinho dos
pais, para dedicar sua vida a Deus. Uma
escolha que sem dúvida nenhuma iria
transformar a vida daquela criança humilde da pequena cidade de Mercês.
A vida no seminário serviu para
conﬁrmar ainda mais o desejo de se
tornar padre; e o tempo tratou de lapidar aquele diamante bruto, é claro,
com a ação do Espírito Santo. No dia 02
de dezembro de 1956, na Catedral de
Mariana, José Belvino é ordenado Pa-

dre.
A ordenação: Naquele tempo não
havia ordenação nas paróquias, somente nas Catedrais, e devido à longa
distância de Rio Espera a Mariana só os
familiares mais próximos puderam
participar da festa. Padre José Belvino
só pôde celebrar com o povo e o restante dos familiares, no dia 05 de dezembro de 1956, em Rio Espera, três
dias depois de sua ordenação, com
grande festa preparada pelos ﬁéis.
"Foi uma alegria para todo mundo,
uma grande festa! A gente não esquece
nunca. É mundo novo, a gente ﬁca até
'meio bobo' porque não esperava, não
tinha muita esperança de conseguir
vencer, e vencemos", aﬁrmava Dom
José.
Ministério Sacerdotal
Daí em diante, Padre José Belvino
passou a viver intensamente os ensinamentos de Cristo, a propagar o amor
fraterno, a promover a partilha na comunidade, como verdadeiro mensageiro da Boa Nova. Padre Belvino fez a
opção pelos mais desfavorecidos e buscou, através do sacerdócio, alimentar a
fé na presença viva de Jesus na Eucaristia.
Padre José Belvino trabalhou por
dois anos em Conselheiro Lafaiete, um
ano em Coronel Fabriciano e Acesita,
um ano em Piranga e por vinte anos na
cidade de Entre Rios de Minas.
Nomeado Bispo: 24 anos após a
ordenação de Padre, próximo de completar Bodas de Prata, Pe. José Belvino
recebe aquele que, sem dúvida, seria
dos mais importantes serviços de sua
vida: a plenitude do sacramento da
Ordem.
A Consagração Episcopal aconteceu no dia 29 de setembro de 1981, às
10h, na Praça da Matriz. Foi sagrante
Dom Oscar de Oliveira, Arcebispo
Metropolitano de Mariana e consagrantes os bispos: Dom José Lima, de
Sete Lagoas, que foi seu antecessor em

Itumbiara, e Dom Hélio Gonçalves Heleno, bispo de Caratinga.
Dom José escolheu como lema
“FIDE IN FIDEM” (Pela Fé à Fé – Rm 1,
17).
Ministério Episcopal
Uma grande festa mobilizou Entre
Rios de Minas, na Paróquia de Nossa
Senhora das Brotas, onde trabalhou de
1960 a 1981.
Na diocese de Itumbiara-GO, ﬁcou
por seis anos como bispo, quando em
seguida foi coadjutor na diocese de Patos de Minas.
Sua chegada a Divinópolis se deu em
11 de junho de 1989 e a posse aconteceu numa noite de muita chuva, na
Catedral do Divino Espírito Santo; noite que ﬁcou muito marcada para os
ﬁéis: “Naquela noite caiu uma chuva
famosa que os ﬁéis apelidaram com
'chuva do bispo'. Foi muito forte e quebrou os vidros das janelas da Catedral,
derrubou árvores, enﬁm, foi um alvoroço”; diz o bispo.
Com certeza, Dom José escreveu
novo capítulo na história da Diocese de
Divinópolis, nestes vinte anos como
Pastor Maior da nossa Igreja.
Sempre preocupado e zeloso para
com as coisas de Deus, acompanhou e
levou às paróquias palavras de esperança. Cuidou com carinho do Seminário e, durante seu trabalho pastoral,
foram ordenados mais de cinquenta
padres e criadas dezesseis paróquias.
Outra conquista para a Diocese,
que, segundo Dom José, “foi um milagre de Deus”, pois era humanamente
impossível a aquisição das Rádios Divinópolis AM e Candidés FM, em Divinópolis e as Rádios Santa Cruz AM e Stilo
FM, em Pará de Minas.
Dom José Belvino faleceu no dia 08
de janeiro de 2019.
(Dados colhidos no site da Diocese
de Divinópolis)

Locais e Datas
dos 55 Encontros do GS 58
01. Aparecida (1º)...............11 e 12/12/1963
02. Belo Horizonte (1º).......12 a 14/07/1966
03. Três Corações (1º)....... ..18 a 20/07/1967
04. Mariana (1º)..................10 a 12/12/1968
05. Recreio..........................05 a 09/01/1970
06. Angra dos Reis (1º)......08 a 12/02/1971
07. Caldas (1º)....................08 a 11/02/1972
08. Caratinga (1º)................05 a 08/02/1973
09. Bragança Paulista.........04 a 07/02/1974
10. Tiradentes......................03 a 06/02/1975
11. Itamonte.........................12 e 13/02/1976
12. Angra dos Reis (2º).......07 a 11/02/1977
13. Mariana (2º)...................09 a 13/01/1978
14. Pouso Alegre.................08 a 11/01/1979
15. Aiuruoca.........................07 a 10/01/1980
16. Barbacena (1°)...............06 a 08/01/1981
17. Juiz de Fora (1º)............02 a 07/01/1982
18. Mariana (3º)................ ...22 a 27/01/1983
19. Angra dos Reis (3º).......02 a 05/01/1984
20. Montes Claros................07 a 10/01/1985
21. Viçosa............................06 a 09/01/1986
22. Taubaté..........................05 a 08/01/1987
23. São Lourenço................04 a 07/01/1988
24. Mariana (4º)..................10 a 12/01/1989
25. Barbacena (2º)..............08 a 11/01/1990
26. Angra dos Reis (4º)......07 a 10/01/1991
27. Atibaia (1º).....................06 a 09/01/1992
28. Ponta da Fruta (1º)........04 a 08/01/1993

29. Mariana (5º)..................03 a 06/01/1994
30. Cruzília (1º)................. ..02 a 05/01/1995
31. Angra dos Reis (5º).....08 a 12/01/1996
32. Caldas (2º)...................06 a 10/01/1997
33. Caratinga (2º)...............05 a 08/01/1998
34. Terra Santa e Roma......14 a 29/10/1998
35. Cachoeira do Campo...04 a 07/01/1999
36. Cruzília (2º)..................03 a 06/01/2000
37. Ponta da Fruta (2º)......08 a 12/01/2001
38. Formiga........................07 a 10/01/2002
39. Juiz de Fora (2º)..........06 a 09/01/2003
40. Mariana (6º)..................05 a 08/01/2004
41. São João del Rei.........03 a 06/01/2005
42. Três Corações (2º).......02 a 05/01/2006
43. Atibaia (2º)...................08 a 11/01/2007
44. Aparecida (2º)..............07 a 10/01/2008
45. Mariana (7º).................05 a 08/01/2009
46. Belo Horizonte (2º)......04 a 07/01/2010
47. Mariana (8º)................03 a 06/01/2011
48. Ouro Preto...................02 a 05/01/2012
49. Juiz de Fora (3º).........28 a 31/01/2013
50. Araxá............................06 a 10/01/2014
51. Mariana (9º).................05 a 09/01/2015
52. Santa Luzia (Coqueiro D'Água).................
............................................04 a 08/01/2016
53. Retiro das Rosas........09 a 12/01/2017
54. Mariana (10º)..............08 a 11/01/2018
55. Mariana (11º) .............07 a 10/01/2019
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Dando continuidade à Revista GENS SEMINARII
Durante o 55º Encontro do Grupo
Sacerdotal 1958 (GS 58), de 7 a 10 de
janeiro de 2019, em Mariana, surgiunos a preocupação pela continuidade
da nossa revista “Gens Seminarii”, ou
seja, a Família do Seminário, que,
mesmo em edições eletrônicas, on
line, não foi publicada em 2018. E
que, desde 2017, lamentavelmente,
não está tendo mais a participação do
Seminário São José, de Mariana. A
parte dos padres idosos, o GS 58, tem
sido publicada, semestralmente, on
line e também impressa, para os “assinantes” (quem colabora com R$
50,00 por ano).
O tema foi colocado e debatido,
logo no primeiro dia deste 55º Encontro (8 de janeiro 2019). O que estaria
precisando mudar, para que a nossa
tão sonhada revista do Seminário de
Mariana pudesse interessar aos padres mais novos e aos nossos seminaristas?
Uma das sugestões que apareceram foi modiﬁcarmos parte do conteúdo da revista. Não deixando de ser
histórica, lembrando nosso tempo de
seminário (GS 58 e AEXAM) e acontecimentos atuais do Seminário São

José e dos outros seminários da Arquidiocese, darmos um passo à frente, acrescentando nela temas vocacionais e eclesiais, artigos teológicos e
pastorais sobre a Igreja e o ministério sacerdotal, testemunhos vocacionais, entrevistas, etc. A cargo,
principalmente do Seminário São José, acolhendo contribuições dos padres formadores e dos seminaristas.
Consultamos ao seminarista do
curso teológico, Bruno Gomes, que
nos acompanha neste 55º Encontro, e
ele achou possível essa participação
deles. Também Pe. Valter Magno,
atual Reitor, ouvindo nossa proposta,
pediu-nos colocá-la por escrito, a ﬁm
de apresentá-la na próxima reunião
dos Formadores, em fevereiro.
Na Gens Seminarii nº 1 (junho
2007), o Helvécio Antônio da Trindade, então Presidente da AEXAM,
nos relatou o acontecido dia 15 de
março de 2007, em Mariana, com a
presença de Pe. Lauro, então reitor do
Seminário São José, Dom Hélio, Dom
Barroso, dele, Helvécio, e minha,
dando início oﬁcialmente a esta nova
revista. Lembramos também, pela
mesma revista, a grande caminhada

para se chegar a este nome: GENS
SEMINARII, Família do Seminário.
Até hoje, foram publicados os números de 1 a 17 da Gens Seminarii, em
edições impressas e eletrônicas
(2007 a 2015). O nº 18 foi apenas eletrônico (dezembro 2015).
O nº 19 (junho 2016), foi impresso
e eletrônico. O nº 20 (dezembro
2016) foi apenas eletrônico. O nº 21
(setembro de 2017), que saiu erroneamente com o nº 33, também apenas eletrônico (não consegui abri-lo).
A sequência seria agora o nº 22.
Sugerimos que, a partir deste ano,
nossa revista entre em uma segunda
fase, talvez continuando sua numeração (nº 22), mas com o acréscimo
de “Marianense”, ou seja: “Gens
Seminarii Mariannensis”.
No mesmo dia 8 de janeiro, recebemos a visita de um grupo da AEXAM, aos quais apresentamos a nova
proposta. Colocaram algumas diﬁculdades, mas ﬁcaram também de estudá-la. As despesas com a nova revista
seriam mínimas: apenas o custo da
diagramação. E continuaríamos com
os dois números anuais: junho e dezembro.
Sendo apenas edições eletrônicas,
on line, não haveria limitação de
páginas. Tanto o Seminário, como a
AEXAM e o GS 58 poderiam ter
quantas páginas quisesse. E fotos coloridas em abundância.
Fica então aqui o nosso pedido à
Direção do Seminário São José: Que
se forme no Seminário São José, de
Mariana, uma equipe da Revista Gens
Seminarii Mariannensis, sob a orientação do Padre Reitor ou outro formador, para colaborar e para suscitar
colaboradores entre os seminaristas e
professores. Também se recolheriam

todos os endereços eletrônicos (emails) de todos os seminaristas, seus
familiares, padres, etc. que desejariam receber a Revista on line, enviando-os para a AEXAM (Aos cuidados do Helvécio <helveciotrindade
@yahoo.com.br> ou do Josué
<josueabreuabreu@ gmail.com>).
A diagramação da parte do Seminário poderia ser feita na Editora
Dom Viçoso, para ter toda a assistência e orientação da Equipe do Seminário.
A AEXAM reunirá as três partes:
Seminário, AEXAM e GS58. As capas
poderiam ter também a participação
do Seminário. A revista completa, em
PDF, seria então publicada no site da
AEXAM e enviada para todos os
interessados, sem nenhuma despesa,
duas vezes por ano. Omnia ad maiorem Dei gloriam!

Respostas a essa
Proposta para a
nova fase da revista
Gens Seminarii
Josué de Abreu Silva
Recebi, com prazer, seu e-mail e li
o texto sobre nossa Gens Seminarii,
agora a ser denominada "Gens Seminarii Mariannensis". Quero adiantar
que já discutimos o assunto e estamos
aguardando, apenas, a resposta do
Seminário para deﬁnir a nossa que,
acredito, será positiva, considerando
o papel que ela representa para o exaluno dos Seminários de Mariana.
Como o Senhor disse, ela será eclética, contemplando todas os períodos
dos Seminários, além de temas acadêmicos e de incentivos vocacionais,
tendo a certeza de que agradará a todos. Ademais, na forma eletrônica,

teremos um baixo custo e poderemos
fazê-la impressa para uma faixa etária que não tem acesso ao meio eletrônico. Gostaria, portanto, de saber
qual foi a posição do Seminário a
respeito da proposta.
Com um forte abraço, Josué.
José Amilar da Silveira
Proposta muito interessante,
Mons. Raul. Tem o meu apoio. Abraços.
Helvécio Trindade
Acho que a sua proposta é factível,
na medida em que o Seminário faça a
sua parte. Aguardemos a manifestação do Reitor. Pelo que entendi,
manteremos o "teor" da nossa parte,
podendo incluir depoimentos e relatos de nossas participações na Igreja,
enquanto leigos.
Pe. Lauro Palú, C. M.
Querido Monsenhor Raul, trabalhando também nos informativos de
nossa Província lazarista e no Caraça,
sei da diﬁculdade de manter os impressos em papel. Mas são mais manuseáveis que os eletrônicos e, por
isso, muitos os preferem impressos,
coloridos, com cheiro de tinta. O
melhor, para satisfazer a todos os
gostos é publicar em papel e enviar
eletronicamente.
Acho que a grande tarefa é interessar os mais novos, padres ou ainda seminaristas, nas coisas, nos assuntos, nos textos dos mais idosos...
As lembranças nem sempre agradam
a todo mundo. Alguns só querem as
novidades, não toleram saudosismos.
Mas, por outro lado, colocar reportagens, artigos teológicos, pesquisas
vocacionais, etc., para mais gente se

interessar, é meio arriscado, pois
alguns acham que já têm publicações
suﬁcientes e vão pedir à GENS SEMINARII assuntos mais leves, mais
interessantes, sem grandes compromissos, mas que chamem a atenção e
sejam lidos com relativo gosto.
Faço votos, sinceramente, caro
Monsenhor Raul, para que as decisões provoquem novo zelo pelo Informativo e suscitem e mantenham os
leitores. Um abraço amigo de um velho admirador do seu trabalho.
Caraça, 24-2-2019.

Resposta do Reitor,
Padre Valter
Mariana, 15 de março de 2019.
Caríssimo Mons. Raul Motta de
Oliveira.
Recebi a carta enviada pelo senhor
ao Conselho de Formadores do Seminário Maior São José, solicitando o
apoio para a edição da revista "Gens
Seminarii Mariannensis". Apresentei
a solicitação na reunião do Conselho,
realizada no dia 14 de março, na Casa
Retiro das Rosas, em Cachoeira do
Campo. A reunião contou com a
presença de 11 formadores e foi presidida pelo Sr. Arcebispo Metropolitano, Dom Airton José dos Santos.
Depois de lermos a carta, analisamos o pedido e fazemos algumas
ponderações:
1. O Seminário Maior São José
dispõe de uma página no facebook
onde são lançadas, diariamente, todas as notícias e informações das
nossas quatro casas de formação.
Acreditamos que este meio virtual de
comunicação agiliza o acesso à informação, o que dispensa uma versão
impressa que é dispendiosa, traba-

lhosa na sua edição e disponível a um
pequeno grupo de pessoas.
2. Quanto aos textos mais reﬂexivos, artigos dos alunos e professores, sobre temas de ﬁlosoﬁa e teologia, dispomos da revista "Inconﬁdentia", parceria entre o Seminário e a
Faculdade Dom Luciano Mendes. Tal
iniciativa tem sido levada à frente,
com enormes diﬁculdades, por parte
dos nossos alunos e professores.
Diante disso, o Conselho agradeceu o convite apresentado pelo GS 58
e chegou à conclusão de que, no

momento, o Seminário Maior São
José não dispõe de condições de assumir a responsabilidade da edição
de uma outra revista.
Manifesto os mais sinceros votos
de reconhecimento pelo belo trabalho do GS 58 e do senhor em particular, na divulgação dos fatos históricos e hodiernos da vida dos exalunos do nosso Seminário.
Em união de preces,
Pe. Valter Magno Carvalho,
Reitor do Seminário Maior São José.

Seminário Maior São José, neste ano de 2019
Bruno Gomes Silva

Após o período das férias, o quase
tricentenário Seminário Maior São
José da Arquidiocese de Mariana retomou suas atividades formativas. No
dia 04 de fevereiro, aconteceu a abertura oﬁcial, com a celebração da
Santa Missa, presidida pelo Arcebispo Emérito de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha.
Na primeira semana letiva, aconteceu um “Simpósio Acadêmico”,
tratando da história da Igreja Particular de Mariana, proporcionando
aos seminaristas uma oportunidade

ímpar de conhecer um pouco mais da
História da Arquidiocese. Em meio a
debates, palestras e comunicações,
tratou-se da criação da Diocese, a
história dos bispos e arcebispos,
criação do Seminário e de paróquias
que compõem o território da Arquidiocese.
No dia 11 de fevereiro, memória de
Nossa Senhora de Lourdes, o Seminário se reuniu ao seu Pastor, Dom Airton José dos Santos, que, por compromissos pastorais, não se fez presente nos primeiros dias do semestre

letivo. Durante a homilia, o Sr. Arcebispo apresentou a alegria do retorno
dos seminaristas, acolhendo, de um
modo especial, aqueles que ingressam na caminhada formativa. Pontuou ainda a necessidade de um aprofundamento cada vez maior, para que
no futuro a Igreja conte com mais
servidores, para o serviço ao povo de
Deus.
Atualmente, o Seminário conta
com 120 seminaristas, em suas quatro etapas de formação, a saber: 36,
na etapa da Teologia, tendo como
Reitor o Pe. Valter Magno de Carvalho; 51, na etapa da Filosoﬁa, tendo
como Diretor o Pe. Euder Canuto; 18,
na etapa do Propedêutico, tendo
como Diretor o Pe. Sérgio José; e 25,
na etapa do Grupo de Orientação
Vocacional, tendo como Diretor o Pe.
Adilson Couto. Vale ressaltar que o

Seminário de Mariana acolhe alguns
seminaristas das Dioceses de Januária e Governador Valadares.
Ao longo da semana, os seminaristas vivem a experiência dos estudos, bem como a convivência com os
colegas de Seminário. Momentos
marcantes do dia são os de oração comunitária: Liturgia das Horas, Santa
Missa, Adoração ao Santíssimo e Espiritualidade Mariana. Aos ﬁns de semana, são enviados às Comunidades
e Paróquias, para a realização do estágio pastoral.
Roguemos insistentemente ao Senhor da messe e Pastor do rebanho,
para que dê ao Seminário de Mariana
numerosas e santas Vocações, seminaristas de coração aberto, para que
se preparem com dignidade, para que
no futuro possam auxiliar na ediﬁcação da Igreja de Cristo.

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ
ARQUIDIOCESE DE MARIANA
Recebemos de Pe. Valter este folder sobre os Seminários de Mariana
FORMANDO DISCÍPULOS
MISSIONÁRIOS!
O SEMINÁRIO
O Seminário de Mariana foi fundado, aos 20 de dezembro de 1750, por
Dom Frei Manuel da Cruz. Posteriormente, desmembrou-se em dois institutos: Seminário Menor Nossa
Senhora da Boa Morte e Seminário Maior São José. Teve seu
período áureo a partir do episcopado
de Dom Viçoso, que conﬁou a direção
do Seminário de Mariana aos seus
confrades da Congregação da Missão.

Os Lazaristas se dedicaram a este
trabalho durante cento e treze anos.
Desde 1967, com a saída dos Padres religiosos, o funcionamento do
Seminário de Mariana, por iniciativa
de Dom Oscar de Oliveira e com seu
apoio, foi garantido pelo clero diocesano. Em 1991, o Arcebispo Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida decidiu criar uma casa de formação distinta para os seminaristas do Curso
de Filosoﬁa, de maneira a facilitar o
acompanhamento personalizado dos
vocacionados e dar uma identidade
maior aos estudos ﬁlosóﬁcos.
PROCESSO FORMATIVO
O Processo formativo se desenvolve em quatro etapas.

1ª – A primeira é chamada de
GOV (Grupo de Orientação Vocacional), que acompanha os vocacionados no período de ensino médio,
tanto os da comunidade interna (Comunidade Vocacional Nossa Senhora
da Assunção), como os do grupo externo, com encontros mensais.
2ª – A segunda é o Ano PROPEDÊUTICO, instalado junto à Paróquia do Bom Pastor, em Barbacena,
após os estudos de ensino médio. Esta
etapa destina-se a uma intensa experiência de vida comunitária, à suplência dos estudos, ao aprimoramento
integral, a um maior discernimento
vocacional e a um conhecimento da
realidade sócio-econômico-religiosa
da Arquidiocese de Mariana, a partir
das cinco regiões pastorais.

de Jesus Cristo. Trata-se de uma etapa propícia para a formação espiritual própria do presbítero. A etapa da
Teologia tem duração de quatro anos.
ORAÇÃO VOCACIONAL
Jesus, mestre divino, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem,
continuai a passar pelas nossas Famílias, pelas nossas escolas e continuai a
repetir o convite a muitos de nossos
jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas.
Dai força para que vos sejam ﬁéis
como Apóstolos Leigos, como Diáconos, Padres e Bispos, como Religiosos
e Religiosas, como Missionários e
Missionárias, para o bem do povo de
Deus e de toda a humanidade. Amém.
SAV (Serviço de Animação
Vocacional)

3ª – A etapa da FILOSOFIA é a
etapa do Discipulado. O objetivo do
estudo Filosóﬁco é educar a pessoa à
verdade do próprio ser, à liberdade e
ao domínio de si, com vista à superação das diversas formas de individualismo, e ao dom sincero de si, que dá
lugar a uma generosa dedicação aos
outros. O curso de Filosoﬁa é feito na
Faculdade Dom Luciano Mendes e
tem duração de 3 anos.

Acompanhamento: Procure
seu pároco, manifeste seu desejo e
peça a ele que o encaminhe para o
Seminário.

4ª – A etapa da TEOLOGIA é a
etapa da Conﬁguração a Jesus Cristo.
Nesta etapa exige-se um mergulho
profundo na contemplação da pessoa

Discernimento: Desejoso de
entrar para o Seminário, faça os encontros vocacionais propostos pelo
SAV ou a Semana Vocacional.

Oração: “As vocações nascem na
oração e da oração e só na oração
podem perseverar e dar fruto” (Papa
Francisco).

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ – Rua Cônego Amando, 57 –
Chácara – Mariana/MG - Tel.: (31) 3557 1140.
E-mail: teologiassj@gmail.com.

Enumeração da GENS SEMINARII,
da AEXAM e do GS 58
Procuramos fazer uma pesquisa, para
acertar os anos e os números da GENS
SEMINARII, da AEXAM, e do GS 58.
Conﬁram, por favor.
2007, junho: A GENS SEMINARII, Ano
I, nº 1; a AEXAM: Ano VIII, nº 14; GS 58,
Ano XLII, nº 111.
2007, dezembro: GENS: Ano I, nº 2;
AEXAM: Ano VIII, nº 15; GS 58: Ano XLII,
nº 112.
2008, junho: GENS: Ano II, nº 3;
AEXAM: Ano IX, nº 16; GS: Ano XLIII, nº
113.
2008, dezembro: GENS: Ano II, nº 4;
AEXAM: Ano IX, nº 17; GS: Ano XLIII, nº
114.
2009, junho: GENS: Ano III, nº 5;
AEXAM: Ano X, nº 18; GS: Ano XLIV, nº
115.
2009, dezembro: GENS: Ano III, nº 6;
AEXAM: Ano X, nº 19; GS: Ano XLIV, nº
116.
2010, junho: GENS: Ano IV, nº 7;
AEXAM: Ano XI, nº 20; GS: Ano XLV, nº
117.
2010, dezembro: GENS: Ano IV, nº 8;
AEXAM: Ano XI, nº 21; GS: Ano XLV, nº
118.
2011, junho: GENS: Ano V, nº 9;
AEXAM: Ano XII, nº 22; GS: Ano XLVI, nº
119.
2011, dezembro: GENS: Ano V, nº 10;
AEXAM: Ano XII, nº 23; GS: Ano XLVI, nº
120.
2012, junho: GENS: Ano VI, nº 11;
AEXAM: Ano XIII, nº 24; GS: Ano XLVII,
nº 121.
(Nota: A AEXAM saiu, erradamente,
com o Ano XII).
2012, dezembro: GENS: Ano VI, nº 12;
AEXAM: Ano XIII, nº 25; GS: Ano XLVII,
nº 122.
2013, junho: GENS: Ano VII, nº 13;
AEXAM: Ano XIV, nº 26; GS: Ano XLVIII,
nº 123.
(Nota: A AEXAM saiu, erradamente,
com o Ano XIII).
2013, dezembro GENS: Ano VII, nº 14;
AEXAM: Ano XIV, nº 27; GS: Ano XLVIII,
nº 124.

(Nota: A AEXAM saiu, com o Ano XIII).
2014, junho: GENS: Ano VIII, nº 15;
AEXAM: Ano XV, nº 28; GS: Ano XLIX, nº
125.
(Nota: A GENS saiu com o Ano VII e a
AEXAM saiu com o Ano XIV).
2014, dezembro: GENS: Ano VIII, nº
16; AEXAM: Ano XV, nº 29; GS: Ano XLIX,
nº 126.
(Nota: A GENS saiu com o Ano VII e a
AEXAM saiu com o Ano XIV).
2015, junho: GENS: Ano IX, nº 17;
AEXAM: Ano XVI, nº 30; GS: Ano L, nº 127.
(Nota: A GENS saiu com o Ano VIII e a
AEXAM saiu com o Ano XV).
2015, dezembro: GENS: Ano IX, nº 18;
AEXAM: Ano XVI, nº 31; GS: Ano L, nº 128.
(GENS e AEXAM, saíram apenas em
edição eletrônica. AEXAM saiu nº 32).
2016, junho: GENS: Ano X, nº 19;
AEXAM: Ano XVII, nº 32; GS: Ano LI, nº
129.
(GENS e AEXAM, saíram apenas em
edição eletrônica. GENS saiu, erroneamente, Ano IX e AEXAM saiu Ano XVI, nº
31).
2016, dezembro: GENS: Ano X, nº
20; AEXAM: Ano XVII, nº 33; GS: Ano
LI, nº 130.
(GENS e AEXAM, saíram apenas em
edição eletrônica. AEXAM saiu c/ Ano XVI,
nº 32).
2017, junho: GENS: Ano XI; e AEXAM:
Ano XVIII (não saíram); GS: Ano LII, nº 131
(impresso).
2017, setembro: GENS: Ano XI, nº
21; AEXAM: Ano XVIII, Nº 34, edição
eletrônica;
2017, dezembro: GS: Ano LII, nº 132.
2018, junho: GENS: Ano XII; e AEXAM:
Ano XIX (não saíram); GS: Ano LIII, nº
133.
2018, dezembro: GENS: Ano XII; e
AEXAM: Ano XIX (não saíram); GS: Ano
LIII, nº 134.
PARA ESTA EDIÇÃO:
2019, junho: GENS: Ano XIII, nº
22; AEXAM: Ano XX, nº 35; GS: Ano
LIV, nº 135.

Salão dos Apóstolos: Santo André

