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53º ENCONTRO DO GS 58, NO RETIRO DAS ROSAS
Acima: Detalhe do teto do Presbitério da Matriz de Nª Sª de Nazaré, em Cachoeira do Campo, MG
Abaixo: Após a Santa Missa, dia 10/1/2017, na Matriz de Cachoeira do Campo. Veem-se, na frente:

Felipe, Mons. Terra, Mons. Raul. Atrás: Dr. Mendonça, Geraldo Meirelles, Mons. Luís Arantes,
Ilma, Pe. Cordeiro, Saulo, Pe. Luís Duque e Pe. Ruimar.

Conversando com os amigos
Caríssimos Colegas
e/ou Amigos(as).

Ficou muito bom, dizem
todos que o receberam. Estamos mandando só para
aqueles que assinarem.
Com a pequena taxa anual
de R$ 50,00, a gente pode
pagar a impressão e as despesas do Correio dos dois
exemplares. Quem achar
difícil enviar o pagamento,
se se interessar receber e
pedir, enviaremos também de graça. Porque, como podem
ver no Balancete, muitos contribuem
com quantias bem superiores.
Neste número, temos também
como de costume: a “Correspondência/Notícias”, com a mensagem do
nosso querido Dom José Maria Pires,
o Bispo mais idoso do Brasil; pessoas
que nunca tinham escrito para o GS e
que, agora, após receberem o GS58
impresso, deram o ar de sua graça,
como o nosso colega de curso, José
Moreira Costa, o Costinha, celebrando
suas Bodas de Ouro; e o Mons. Aldorando, de Goiás, também nosso colega
no Menor! E, no “Necrológio”, o já
saudoso Mons. Luís Arantes, passando à nossa frente, sem pedir licença,
indo para a Casa do Pai.
O próximo Encontro do nosso
Grupo Sacerdotal, o 54º, ficou marcado para Mariana, no Seminário São
José, de 8 a 11 de janeiro de 2018, o
ano do nosso Jubileu de Diamante!
Vamos lá?

No 53º Encontro do
GS 58, no Retiro das Rosas,
nas reflexões matinais, o
Papa Francisco nos falava
da Alegria do Sacerdote.
Vejam que beleza: “Deus
está «cheio de alegria» (Lc
15, 5): a sua alegria nasce
do perdão, da vida que
ressurge, do filho que respira novamente o ar de casa. A alegria de Jesus
Bom Pastor não é uma alegria por Si,
mas uma alegria pelos outros e com os
outros, a alegria verdadeira do amor.
Esta é também a alegria do sacerdote.
É transformado pela misericórdia que
dá gratuitamente. Na oração, descobre a consolação de Deus e experimenta que nada é mais forte do que o
seu amor. Por isso permanece sereno
interiormente, sentindo-se feliz por
ser um canal de misericórdia, por aproximar o homem do Coração de
Deus. Nele a tristeza não é normal,
mas apenas passageira; a dureza é-lhe
estranha, porque é pastor, segundo o
Coração manso de Deus.”
Este número 131 do GS 58 nos
traz notícias no nosso 53º Encontro.
Foi muito bom. Vocês vão ver na descrição pormenorizada desse encontro,
com várias fotos, logo à frente.
Uma novidade, é a publicação do
GS 58 impresso. A pedido de vários
participantes, já fizemos o último número (130) impresso. É o mesmo texto
publicado na Gens Seminarii, que
agora só sai em formato eletrônico.

Em Jesus e Maria,
Mons. Raul Motta de Oliveira-
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Reunião do Grupo, na manhã de 10 de janeiro

O 53º Encontro do GS 58,
em Cachoeira do Campo
9 a 12 de janeiro de 2017
Antecedentes
Na Revista Gens Seminarii, nº 19,
de junho de 2016, na secção do GS 58 (nº
129), eu já anunciara o 53º Encontro do
GS 58, em Cachoeira do Campo (Retiro
das Rosas), de 9 a 12/1/2017.
Mons. Fallabela, Gérson e o Diácono Paulo (Juiz de Fora) foram os primeiros a se inscreverem (5 de julho), mas, a 15
de novembro, me comunicaram que, por
motivo de doença, não poderiam ir. Pe.
João Batista Ferreira (Mairiporã) e sua tia
Therezinha se inscreveram dia 6 de agosto. Saulo, dia 28 de agosto. Mons. Terra,
dia 14 de outubro. Em seguida, Pe. Luís
Duque e o Felipe. Pe. Ruimar e eu (Caratinga). Mons. Chámel iria com um padre
de Leopoldina. Dia 13 de dezembro, éramos 12 inscritos, sem contar os de Pouso
Alegre e Campanha. – Recebo então carta
do Pe. João Batista que foi transferido de
Paróquia e não poderia ir mais. Dia 30 de
dezembro, Mons. João Faria, de Pouso
Alegre, me telefona, dizendo que torceu o
pé num tombo e não poderia ir,
juntamente com a Therezinha. Dia 31, Pe.

Messias também ligou, dizendo que não
poderia ir, porque um irmão dele estava
doente. Pe. Jésus passou e-mail que não
iria. Dia 3 de janeiro, Mons. Chámel também me comunica que não poderia participar do encontro deste ano. E Dom
Eurico: “Pensei em ir ao Encontro do GS,
mas me enchi de compromissos”.
9 de janeiro, segunda-feira
Graças a Deus, que sobraram ainda
11 participantes: Mons. Pedro Terra Filho
(BH), Casal Geraldo de Souza Meirelles e
Ilma Maria Fernandes Meirelles (Itajubá), Pe. Luiz Alberto Duque Lima e Felipe
de Castro Costa (Juiz de Fora), Antônio
Saulo Carneiro Garcia (Niterói), Mons.
Luís Vieira Arantes (Aiuruoca) e Pe. Antônio José Cordeiro (Dom Viçoso), Dr. José
Mendonça de Morais (Patos de Minas),
Pe. Ruimar Lopes Machado e Mons. Raul
Motta de Oliveira (Caratinga). Durante o
encontro, participaram também: Dom
Francisco Barroso Filho e Dr. Marino
Costa e Silva.
Jantamos às 19 horas e, às 20 h, nos
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Missa na Matriz de Cachoeira do Campo, dia 10, presidida por Mons. Pedro Terra

reunimos para fazer a programação de
terça-feira. E ficamos batendo papo, dando notícias dos colegas.

ristas, em Patos de Minas. Como ele e sua
esposa ajudaram e ajudam na formação
de padres. Comentou-se sobre o Terço
dos Homens. Foi uma manhã muito rica.
Muita reflexão e participação. Concluímos com a bênção mútua e o Ângelus.
Na hora do almoço, falei aos padres
do 2º Encontro de Atualização, promovido pela CNBB, que estavam presentes,
nos apresentando, como Grupo de Sacerdotes ordenados em 1958 e falando sobre o segredo da nossa união, um jornalzinho do grupo, depois revista “Gens Seminarii”. Mendonça também falou.
Às 16 horas, Café e nova reunião.
Mons. Pedro Terra apresentou-nos um
texto: “A narração da história de Jesus”,
do livro: “Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre”. 1. Jesus e a História. Jesus é uma
personagem histórica, no sentido pleno
do termo; 2. Confiabilidade histórica e
caráter biográfico dos Evangelhos; 3. Evangelização como narração da história
de Jesus. (10 páginas). Uma verdadeira
aula de Sagrada Escritura.
19 horas: Missa na igreja Matriz de

10 de janeiro, terça-feira
8h – Café. 9h – Laudes e Reunião.
Ajudou-nos muito o texto do Papa Francisco, no Dia Mundial de Orações pela
Santificação dos Sacerdotes, solenidade
do Sagrado Coração de Jesus (3/6/2016):
Para onde aponta o coração sacerdotal.
Refletimos: O Coração do Bom Pastor; O
nosso coração de pastores; e Os tesouros
insubstituíveis do Coração de Jesus (o Pai
e nós). E sugeriu-nos três ações: Procurar
(a ovelha perdida), Incluir (ninguém fica
excluídos do seu coração, da sua oração e
do seu sorriso); e Alegrar-se (com a alegria de Jesus: uma alegria pelos outros e
com os outros, a alegria verdadeira do
amor).
Pe. Luís Duque lembrou-nos as
palavras do Pe. Elias Saleh: “A melhor
pastoral é a bondade” e “A melhor luz para
o Padre é a luz do sacrário”. – Mendonça
falou-nos das “madrinhas” dos semina04

Missa na Capela do Retiro das Rosas, dia 11, presidida por Dom Barroso

Cachoeira do Campo. Presidiu o Mons.
Terra. No final, o Sub tuum praesídium.
Vejam as fotos. Quanto ouro nos altares!

outro lado, o Bom Pastor que o leva
consigo. Na face do Bom Pastor, os lábios
de um lado estão tristes, mas do outro
fazem um sorriso. É o mistério da misericórdia divina. É o remédio que o Papa
Francisco receitou para nós: a “Misericordina Plus”.
Ao falar-nos sobre a economia
líquida e a idolatria do dinheiro, os comentários foram para as TVs, protestantes e católicas, com a teologia da prosperidade, curas fantásticas...
A Missa foi às 11 horas, com a presidência de Dom Barroso. Durante a Missa, chegou o Dr. Marino Costa e Silva, com
a esposa e o filho caçula.
Na reunião da tarde, às 15h30, após
o café, muito bate-papo. Comentamos:
Muitas comunhões e poucas confissões...
Tudo é relativo... Namorados como se fossem esposos...

11 de janeiro, quarta-feira
Dom Barroso chegou durante as
Laudes. Ficou conosco até o almoço. Refletimos o texto do Papa Francisco ao episcopado, em Cracóvia (27-7-2016). Felipe foi a Cracóvia, no encontro mundial
da juventude! Durante a leitura do texto,
quando o Papa falou sobre a idolatria do
dinheiro e a corrupção, choveram os comentários. Lembramos as corrupções dos
nossos políticos, descobertas na LavaJato. Se não fossem as corrupções, quanto
o Brasil estaria melhor: salário mínimo de
5 mil reais! Mais escolas que presídios!
Hospitais atendendo melhor os nossos
doentes...
O Felipe encontrou na internet a
Basílica de Santa Maria Madalena em
Vézelay (França), a que o Papa aludiu,
com a pintura do Judas enforcado, com os
olhos abertos, a língua para fora e, do

Data e local do 54º Encontro do
GS 58
Ainda na reunião da tarde, foram
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Dom Francisco Barroso Filho, com seu sorriso acolhedor
lançadas as propostas de locais para o
Encontro de 2018, ano do nosso Jubileu
Sacerdotal de Diamante: Coqueiro d'Água, Retiro das Rosas e Mariana. À noite,
foi feita a votação: Todos votaram em
Mariana, no Seminário São José. A data
seria de 8 a 11 de janeiro, de segunda a
quinta-feira, como este ano. Liguei na
mesma hora ao Pe. Válter, o Reitor. “Tudo
bem. Com muito prazer. Marcado!” E as
palmas de alegria puderam ser ouvidas
pelo Pe. Válter ao telefone.
Na reunião da noite, ouvimos alguns depoimentos dos participantes, sobre a sua vida. Padre Luiz Duque: Belmiro Braga, 17 anos; Mundo Novo, 17
anos; Coronel Pacheco...; hoje, Vigário do
Piau. – Mons. Terra: 50 anos de residência em BH. Lecionava lá desde 1958.
Hoje é aposentado, Capelão Militar, Diretor do Colégio. – Mons. Luís Arantes:
Itanhandu, Aiuruoca 18 anos, Cruzília 10
anos, de novo Aiuruoca. Fez testamento
em 2012. – Geraldo Meirelles e Ilma:
Pastoral litúrgica na Paróquia São José de
Itajubá; vicentinos. – Padre Cordeiro:
Jesuânia 5 anos, Lambari, Três Corações,

Pedralva, agora administrador paroquial
de Dom Viçoso. – Mendonça: 58 anos
de casado. Empresário. Ajuda muito a
Diocese. Vive com a Família, de acordo
com a Igreja. Líder dos Ministros da Eucaristia: prepara todas as homilias. Ajuda
aos ex-Padres. Precisam de carinho...
12 de janeiro, quinta-feira
Após o café e as Laudes, refletimos a
Palavra do Papa Francisco sobre o Presbítero hoje: O Espírito Santo suscita a alegria evangelizadora dos sacerdotes. O segredo que preserva o Presbítero é a relação de amizade com Jesus. A comunhão
do Presbitério. Gratuidade, humildade e
alegria.
Ficamos longo tempo lembrandonos de padres dedicados e santos que
tivemos em nossas dioceses. Mons. Sebastião Paiva, Padre Othon, Mons. Almir,
Pe. Lustosa... E cada um se recordava de
fatos da vida deles. Lembramos muito o
Padre Avelar, a LUS (Laço de União
Sacerdotal), inspiração para o GS 58.
Pedimos ao aluno de teologia Felipe, que
tem frequentado muito as nossas reu06

Foto após a Missa de Dom Barroso, dia 11 de janeiro
niões, que continue esse trabalho do GS58, com seus colegas.
Na última reunião, às 1oh45, comuniquei-lhes o sonho acordado que tive
esta noite: Vou digitalizar todos os jornaizinhos do GS 58 e todas as fotos dos
meus álbuns, deixando tudo em um site,
que poderá ser visitado ou copiado por
quem quiser. Tenho um secretário que
poderá fazer isso. Começarei este ano, se
Deus quiser. – Outra coisa: Como me pediram, vou imprimir o GS nº 130, de
dezembro de 2016 e mandá-lo para a nossa turma e mais alguns. A cópia colorida é

cara. Seria como uma assinatura de
revista: R$ 50,00 por ano (dois números). – Falei-lhes também do livro de Latim que estou preparando para imprimir:
“Latim Fácil” – Aprenda Latim em 30 dias! (Cada dia = 5 aulas = 1 semana).
Os mais de longe saíram mais cedo.
Ficamos apenas 6 para a última Missa, às
11h15. Foi presidida pelo Pe. Luís Duque.
Durante a Missa, após a comunhão, recebemos telefonema do Jorge Ponciano, de
Brasília. Prometeu ir a Mariana ano que
vem!

Depoimentos sobre o 53º Encontro do GS 58
Mons. Pedro Terra Filho
Nosso Encontro no Retiro das Rosas, nos dias 9, 10, 11 de janeiro de 2017, se
constituiu para mim em momentos de intensa emoção, em razão de me proporcionar oportunidade ímpar para saborear
o calor de amizades puras, antigas e duradouras. É sempre causa de emoção o
abraçar antigos alunos, companheiros
leais e irmãos no Sacerdócio, que estavam
geograficamente distantes.
As horas passam na oração, na

recitação do Ofício Divino, na Celebração
da Eucaristia, nas reuniões para meditação da mensagem do Papa Francisco,
endereçada aos bispos e seus sacerdotes.
As conversas se prolongam, as lembranças e recordações dos momentos de nossas vidas que já se foram... e o entusiasmo
renasce em nossas almas... Voltamos aos
nossos lares, mas voltamos rejuvenescidos, para continuar implantando o Reino de Deus.
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Dr. Marino Costa e Silva, do GS 59, esposa e filho
Mons. Luís Arantes
Estivemos reunidos de 9 a 12 de
janeiro, em nosso encontro do GS, pela
53ª vez. O Encontro contou com onze participantes, sendo 5 padres e 6 leigos do
nosso tempo de Seminário de Mariana.
No segundo dia, fomos concelebrar
na Igreja Matriz de Cachoeira do Campo,
igreja linda, de uma riqueza maravilhosa.
A Praça da Igreja foi o local onde, no passado, o inconfidente Filipe dos Santos
morreu martirizado, arrastado por um
cavalo, por trabalhar pela Independência
do Brasil do jugo português.
No terceiro dia, a Missa foi no Retiro das Rosas, local do nosso Encontro.
Durante o dia houve vários encontros em
que lemos e meditamos trechos dos escritos do Papa Francisco e, por último, tratamos da data e local do nosso próximo encontro, que deverá ser de 8 a 11 de janeiro
de 2018: ano do nosso Jubileu Sacerdotal
de Diamante.
Foi muito bom o Encontro e agradecemos a Deus. Aos colegas que vieram,
a nossa gratidão eterna.

Geraldo de Souza Meirelles
No dia 9 de janeiro de 2017, vim,
com a minha esposa Ilma, Pe. Antônio
José Cordeiro e Mons. Luís Vieira Arantes, ao Retiro das Rosas. Trata-se de um
antigo educandário salesiano de jovens
meninas, hoje, local de encontros e retiros. Fiquei encantado com a chegada toda
florida, principalmente, rosas de várias
cores. O prédio é bem aconchegante e
acolhedor, bem apropriado para a finalidade a que se propõe.
Foram dias maravilhosos, embora
com poucos participantes. O que é bom,
dura pouco. Foram dias favoráveis, que
me proporcionaram momentos de lazer e
de oração.
Que Deus abençoe as Irmãs que são
responsáveis por esta casa!
Ilma M. F. Meirelles
Pelo segundo ano, tenho a graça de
participar deste maravilhoso encontro
com os padres e leigos engajados na Igreja
e experientes na missão que assumiram;
fiéis sacerdotes que não medem esforços
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Grupo que ficou para a última reunião, 5ª feira
para continuarem sendo servos fiéis.
A experiência deste encontro foi
maravilhosa. O local não poderia ser melhor: além de acolhedor, lindo, com suas
flores.
As reuniões e as reflexões dos textos
do Papa Francisco foram ricas e muito me
ajudaram para continuar meus trabalhos
na Paróquia. Continuarei rezando para
que esses encontros aconteçam por muitos anos. Que Nossa Senhora interceda ao
Bom Deus pela vida, saúde e santidade
destes piedosos sacerdotes.

vários grupos distintos reunidos.
Queira Deus que os três ausentes:
Faria, Pogetto e Geraldo Costa, possam
voltar a reunir-se com o Grupo.
Por razões óbvias, não pudemos
ouvir o nosso tradicional Coral do GS,
mas pudemos, ao menos, matar a saudade do “Sub tuum praesídium” e do
“Juravit Dóminus”.
José Mendonça de Morais
Como vivi o 53º Encontro do
GS 58, em Cachoeira do Campo.
Tudo é questão de comunicação,
tanto para o bem como para o mal. Em 18
de dezembro de 2016, recebi uma carta do
nosso colega de seminário e eficiente
coordenador do GS-58, Mons. Raul Motta
de Oliveira, comunicando-me que a
Revista “Gens Seminarii” e as informações do nosso grupo, de agora para frente,
vão ser “on-line” e que a 53ª reunião do
GS-58 estava confirmada para os dias 09
a 12 de janeiro de 2017, no Hotel Retiro
das Rosas, em Cachoeira do Campo.
Vim – vi – participei – dei algumas opiniões e senti o “esvazia-

Pe. Antônio José Cordeiro
Pela “enésima” vez (não me lembro
quantas), participo do Encontro do GS,
em Cachoeira do Campo. Na realidade, do
Grupo de 58, apenas 2 participaram, mas
a convivência sempre nos faz crescer.
Além das concelebrações, para
mim, o ponto alto consistiu nas reflexões
do Papa Francisco, incluindo o neologismo “misericordina”, já que, além de outros exemplos fantásticos, como a simplicidade, o grande destaque é mostrar
que “o nome de Deus é Misericórdia”.
O local é aprazível e acolhedor, com
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Missa do dia 12, presidida pelo Pe. Luís Duque
mento” do nosso GS-58. Só compareceram 3 elementos originais, Mons. Raul,
Mons. Luís Arantes e José Mendonça de
Morais, ex-seminarista de Mariana, mais
8 aderentes ao GS-58. – Senti a realidade
do “TUDO PASSA”. Só Deus fica. Só a
verdade fica. Só o amor fica, como ficou a
beleza da Igreja construída em 1710, em
Cachoeira do Campo. Toda de ouro e já
restaurada. Uma maravilha. – O crepúsculo do GS-58 foi verificado e seu encerramento será em 2018, após 60 anos da
ordenação dos padres, em 1958. É a
realidade. – Este 53º Encontro nosso foi
bom e participativo, como os anteriores,
mas nostálgico e próximo do final da
corrida. Muitos colegas já se foram para a
eternidade. Rogo a Deus que os tenha
acolhido na sua misericórdia de Pai,
Pródigo em amor.
Na realidade, estamos além dos 80
anos. Revivi os tempos do aprendizado
para a vida, no Seminário de Mariana,
tendo sido três anos no Menor e dois anos
no Maior. Só louvo e agradeço a Deus e a
Maria, Mãe de Jesus, pelas graças que me

foram concedidas, nos 85 anos, bem
vividos.
Neste 53º Encontro, apreciamos e
aprendemos as lições do Papa Francisco,
sobre o papel dos sacerdotes e leigos engajados, nos tempos atuais. Foi muito útil
para nós, como Igreja, pois ficamos sabendo que existe um remédio espetacular, criado por Deus, para nossa época:
a “Misericordina plus” – na fala do Papa
Francisco, em Cracóvia, em 27 de julho de
2016, que combate a doença da idolatria
do dinheiro, no mundo hoje. – Há muitos
vivendo e explorando a boa-fé dos outros,
para tomar-lhes “dinheiro”, em nome de
Jesus, para uso pessoal, tanto em seitas,
como no comércio nacional ou internacional, com a concentração de dinheiro
nas mãos de poucos, com prejuízo para
muitos. Se houvesse partilha, pela circulação do dinheiro, não haveria tanta guerra, tanta corrupção, tanta pobreza, tanta
depressão, tanta miséria, tanto sofrimento no mundo, tão rico e tão pobre. Rico de
bens materiais, de dólares, de moedas
nacionais e de tecnologias. Pobre de feli10

Mons. Luís Arantes, com seu sobrinho e esposa
cidade, pobre de alegria, pobre de alimentação, pobre de calorias espirituais e
físicas, pobre de vida, pobre de Deus,
pobre de fé.
O 53º encontro valeu a pena, pois é
sempre bom reencontrar colegas, amigos
e companheiros de jornada, como o Terrinha, com 63 anos de sacerdócio, ainda
ativo e cabeça boa; como o Arantes, cada
vez mais santo; como o Raul, sempre
organizado, atualizado e afável com todos; como o Meireles e esposa engajados

na Igreja, como leigos atuantes; como o
Saulo, buscando entender o mundo com
seus desencontros; como o Ruimar, jovem e alegre; como o Luiz Duque, sempre
propagando a devoção a Maria Santíssima, como padre auxiliar de paróquias;
como o Cordeiro, padre mais novo, cheio
de musicalidade e amor à missão sacerdotal; como o “quase” padre, Felipe,
na teologia, uma esperança para os tempos vindouros, com seus 24 anos de vida.
Por tudo isto. VALEU.

Monsenhor Luís Arantes e Mons. Raul
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A Revista GS 58 impressa!
pletar a coleção. Comprometi-lhes imprimir o nosso “GS 58”, com os textos publicados na Gens Seminarii, de tamanho um
pouco menor (tamanho 18; a Gens Seminarii é tamanho 16), para facilitar e baratear a impressão em xerox.
Dia 30 de janeiro último, enviei aos
membros do Grupo Sacerdotal 1958 e a
outros amigos, o GS 58, nº 130, impresso, colorido, com a data de dezembro de
2016. Vantagem: fotos bem mais nítidas
do que a edição eletrônica.
Custo: Para imprimir uma revista
como esta, aqui em Caratinga, cobramme R$ 45,00 (ou seja: R$ 2,50 por página
ofício colorida). Consegui um preço quase
pela metade, na Gráfica Dom Carloto.
His dictis: Caso você deseje
receber os exemplares do GS 58, impressos, coloridos, normalmente duas vezes
por ano, se você puder, mande-me a contribuição anual de R$ 50,00. É para pagar
as impressões e o correio. Quem já deu
alguma oferta para o GS 58, em 2016 ou
2017, não precisa pagar. Já está pago. Se
lhe for difícil contribuir financeiramente,
escreva-me assim mesmo, ou me telefone, ou passe um e-mail, que deseja receber o GS 58 impresso, e lho enviaremos, se Deus quiser, mesmo sem pagamento. Veja meu endereço no cabeçalho
do “GS 58”.

A majestosa escadaria da Recepção do Seminário Maior São José, Mariana, MG.

Capa do GS 58, nº 130, impresso
No 53º Encontro do GS 58, os participantes me pediram imprimir a nossa
revista do GS 58 separada da Gens Seminarii e enviá-la pelo correio a um grupo
que dela se interessa mais. Alguns alegaram não saber mexer com internet, outros
desejariam ter o GS impresso, para com-
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Balancete do GS 58 – junho de 2017
RECEITA (Assinaturas do GS 58 Impresso e Ofertas)
Saldo credor: 12/12/2016 (GS 58, Nº 130, dezembro 2016, página 09)...
R$ 459,87
11/2/2017: Pe. Efraim Solano Rocha.........................................................
50,00
Henrique Rodrigues de Vasconcellos Neto.............................
500,00
13/2/2017: Joaquim de Almeida Soares....................................................
100,00
14/2/2017: Dom Eurico dos Santos Veloso...............................................
50,00
21/2/2017: Pe. José Jésus de Araújo.........................................................
150,00
22/2/2017: Pe. Sebastião Jorge Corrêa.....................................................
100,00
Humberto Cotta Araújo..........................................................
200,00
Cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho.............................
100,00
23/2/2017: Vicente Néri Soares.................................................................
100,00
24/2/2017: José Vicente Cupertino...........................................................
50,00
02/3/2017: Mons. José Hugo de Resende Maia........................................
50,00
07/3/2017: Côn. João Francisco Ribeiro...................................................
50,00
10/3/2017: Mons. Antônio José Chámel...................................................
100,00
13/3/2017: Mons. Aldorando Mendes dos Santos....................................
300,00
27/3/2017: Mons. Waldyr Henrique Mancini...........................................
100,00
30/3/2017: Henrique Rodrigues de Vasconcelos Neto.............................
500,00
05/5/2017: Felipe de Castro Costa.............................................................
50,00
Pe. Luiz Alberto Duque Lima...............................................
200,00
16/5/2017: José Moreira Costa / Cleide....................................................
500,00
17/5/2017: Mons. Antônio Gonçalves Rocha.............................................
100,00
18/5/2017: Mons. João Aparecido de Faria...............................................
100,00
Therezinha Rita Alves...........................................................
100,00
15/6/2017: Total da Receita...................................................... R$ 4.009,87
DESPESAS
12/1/2017: Desconto de 5 almoços no Retiro das Rosas...........................
250,00
20/6/2017: Diagramação do GS 58, nº 131...............................................
500,00
20/6/2017: Saldo credor............................................................................ R$ 3.259, 87

13

Dom Viçoso, o Santo do Império
Pe. Luís Duque Lima – ex-aluno do Seminário de Mariana

Dom Antônio Ferreira Viçoso, CM

e respeito. Ninguém, nem os
Ministros, nem os Barões do
Império ousavam contestar. A santidade
fulgurava e refulgia no olhar azul do semblante de Dom Viçoso! Foi eleito o 7º Bispo de Mariana (1844), um cavaleiro intrépido do Evangelho, que viajava por muitas léguas pelas estradas de chão, trilhas,
vales e serranias, nos sertões longínquos
da Província que a Divina Providência lhe
confiara. Chegava até à Vila dos Confins,
onde moravam filhos de Deus. Eis que
surgia, bem longe, no horizonte daquelas
serras, a Comitiva Episcopal, como um
novo dia de Fé, Esperança e Amor Divino.
É verdade! É o Senhor Bispo de Mariana.
É o Sr. Dom Viçoso, o nosso Santo! Imensa alegria cristã! Acompanhavam-no dois
zelosos sacerdotes e fâmulos, cavalgando
por longos dias... Salvar almas, salvar o
homem todo e todo o homem!...

1. A SANTA SÉ Apostólica
declarou VENERÁVEL o Sr. Dom Antônio Ferreira Viçoso, CM. Conforme o Sr.
Dom Belchior da Silva, CM, o Sr. Dom
Viçoso foi o Apóstolo de Minas, no Brasil
Imperial. Foi Missionário, educador da
juventude, defensor dos direitos da Igreja, protetor dos escravos e dos órfãos.
Irradiava santidade e sabedoria. “A Diocese de Mariana estava vacante há nove
anos. O Sr. Dom Viçoso, em pouco tempo,
realizou uma restauração assombrosa”,
relatou o exímio historiador, Cônego Raymundo Trindade. A Sé Catedral de Mariana, Diocese Primaz da Província de Minas
Gerais, tornou-se famosa e influente no
Império do Brasil. Quando o oráculo de
Minas, o Sr. Dom Viçoso, falava, do áureo Trono Episcopal de Mariana, a Corte
Imperial escutava com a máxima atenção

2. O SR. DOM VIÇOSO nomeou o
BEATO PADRE VÍTOR – o santo da Diocese da Campanha – nestes termos: “Meu
compadre, Sr. José Rabelo de Campos.
Fico muito antecipado do que V. M. me
diz sobre pretendentes à vigararia de Três
Pontas, ainda que não me indique os
nomes. Deus lho pague, seja Ele bendito.
Aí vai, pois, um que não é pretendente. É
verdade que não atrai pelo exterior, mas
quanto ao interior me parece que é ótimo.
O Pe. Francisco de Paula Vítor, com o seu
exterior escuro, encobre uma alma pura.
Quero que, com suas palavras, V. M. desfaça qualquer reparo que esta boa gente
faça das cores dele. No sobredito fará V.
M. muito serviço a Deus. Rogate Dóminum messis ut mittat operários in messem suam. Servo e Compadre. † Antônio,
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Bispo. Mariana, 24 de maio de 1852”
(Mons. Flávio Carneiro). Os santos conhecem os santos.

rer santamente com felicidade. Foge cuidadosamente de todas as ocasiões perigosas, como são as más companhias, livros
indecentes e profanos, espetáculos perigosos (Internet imoral). Quem ama o perigo perecerá nele – diz a Escritura.
Guarda os teus sentidos, não desprezes as
faltas pequenas. Foge da ociosidade. São
Paulo diz: Ou comais, bebais ou façais
alguma outra coisa, tudo fazei para a
glória de Deus. Na oração de toda a noite,
quando te deitares com lágrimas de penitência e arrependimento... Quem sabe será a tua última noite? Lembra-te da sepultura e entrega-te nas mãos de Deus. Tem
grande devoção à Paixão de Cristo. Sê
devoto de sua Santíssima Mãe, tu a tens
por tua Mãe; pede-lhe seja a tua protetora
e advogada em tudo”.

3. O VENERÁVEL DOM VIÇOSO,
CM “nasceu em Portugal (13/05/1787),
onde fez os primeiros estudos e se ordenou padre. Chegou ao Brasil com 32 anos
(1819), identificou-se com o povo brasileiro, que amou extremosamente. Foi um
lusitano-brasileiro. Consagrou-se mais
ainda à glória de Deus, empenhando-se
heroicamente pela exaltação da Igreja e
dignidade do Clero. Plantou em todo o
solo mineiro fecundas sementes de fé
cristã católica e de temor de Deus. Viveu
de forma exemplar e morreu com 88
anos, em odor de santidade, aos 07/07/
1875. Seu túmulo se encontra na cripta da
Catedral Basílica de Mariana” (Cônego
Lauro Versiani).

5. MONSENHOR RAUL: Todos
nós apreciamos seu sorriso de paz e
felicidade. Os santos nunca ficam tristes.
A alegria prolonga a vida. Gaudéte semper in Dómino (São Paulo). Ad multos
annos!

4. CONSELHOS do Sr. Dom Viçoso: “Assenta, na tua alma, esta firme resolução de não consentires, por motivo algum, em pecado mortal, para viver e mor-

Correspondência - Notícias
Pe. João Batista Ferreira (Atibaia - SP, 12/12/2016): Mons. Raul. Desejo a você e ao Grupo GS 58 um bom Encontro. Infelizmente, não poderei participar, pois, na Diocese houve 21 mudanças
de Padres nas Paróquias. Saio de Mairiporã e vou para a Paróquia de São João
Batista, em Atibaia – SP. Vou trabalhar
como Vigário Paroquial, juntamente com
Padre Eugênio. Tomaremos posse dia 1º
de janeiro. Ore por mim. Um abraço a
todos os participantes do Encontro do GS
58. Feliz Natal a todos. E um Ano Novo de
muita paz.

Dom José Maria Pires, Arcebispo Emérito da Paraíba (BH, 25/12/
2016): Minhas amigas, meus amigos,
quero permanecer fiel ao louvável costume de, nessa época, cumprimentar os
amigos desejando-lhes Feliz Natal e próspero Ano Novo. Todavia as perspectivas
não são animadoras. Como ter um bom
Natal com ameaça de congelamento do
desenvolvimento escolar em todos os
níveis; de cortes nos investimentos em
pesquisas que gerem despesas; com o fim
do Programa de Aquisição de Alimentos
da Agricultura Familiar, impedindo os
pequenos agricultores de venderem seus
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produtos; com operários perdendo seus
postos de trabalho a cada dia e salários
congelados por 20 anos... Só os ricos terão
o direito de crescer!
Nós, cristãos, sabemos como responder a essas ameaças: Emanuel! DEUS
está conosco! Ele nos mostrará caminhos
para superar, sem violência, os riscos de
um sistema inimigo dos pobres. Nessa fé,
podemos dizer: FELIZ NATAL! Nessa
esperança, podemos cantar: FELIZ ANO
NOVO!
Mons. Waltencyr Alves Rodrigues (Pirapetinga, 26/12/2016): Feliz e santo Natal para o senhor também.
Que pena! Lia a Gens Seminarii com um
prazer tão grande e as saudades sempre
vinham com intensidade enorme. Anexo
um cheque pelas despesas que sempre
tiveram comigo. O meu e-mail é o mesmo
da Paróquia: paroquiasantana@hotmail.
com. Mais uma vez, obrigado e um Ano
Novo realmente novo de seu: Monsenhor
Waltencyr Alves Rodrigues, ou Waltencyr
Rosa, apelido de seminário, como eu sempre recebia a Gens Seminarii. (Enviounos um cheque de R$ 400,00).
Mons. José Hugo de Resende
Maia (Lagoa Dourada, 27/12/2016).
Saúde e Paz! E o mesmo lhe desejo durante todo o ano de 2017. A você, seus familiares e amigos. – Recebi ontem, 26, sua
carta. Já lhe enviei o e-mail da Paróquia
para não deixar de receber o GS 58. Mas,
olhe que hoje já 27 de dezembro, e até hoje
não recebi a revista de dezembro. No ano
passado, só recebi um exemplar; me faltou um outro; geralmente são dois por
ano... não é? – Há um ou dois meses atrás,
lhe enviei uma carta e anexo um cheque
de R$ 150,00. Nem sei se você recebeu.
Não me deixe sem a Revista de dezembro.
Quem sabe o meu nome sumiu entre os
amigos do GS 58? – Não uso computador:
é ainda aquela máquina de escrever, de

1952. Revista é melhor para se ler, arquivar, etc. – E-mail, já é uma folha maior,
mais difícil de ser lido, e imprimir a Revista, como? Não sai como as antigas.
Mas, faça-se cf. a modernidade. Já estou
velho e com a mala preparada para quando Deus chamar! Não poderei ir ao Retiro
das Rosas, infelizmente. O nosso Retiro
do Clero é lá. Parece um Hotel 5 estrelas!
Bons trabalhos e boas realizações a você
que é o homem pra tudo, como vi no seu
livro. – Cordialmente, o servo amigo.
Mons. Geraldo Vicente Costa
(Três Corações, 02/1/2017): Meus votos
de saúde e paz, que esperamos nos conceda Dominus Omnípotens. – Não estou
participando de qualquer ato mais
demorado. – Vamos “caminhando” com a
orientação de novo Bispo, Dom Pedro
Cunha Cruz. Deus o ajude no novo encontro. Meu abraço.
Mons. Miguel Falabella de
Castro (Juiz de Fora, 8/1/2017): Como já
lhe escrevi, não tenho condições de
participar do nosso querido GS 58. – Nosso Arcebispo está ausente, em sua terra
natal. O segundo Vigário Geral saiu de
férias e eu fiquei encarregado dos despachos da Cúria, que são muitos, em vista de
várias transferências que ocorrerão ao
longo do mês. – Em sua digna e honrada
pessoa, saúdo todos os participantes do
GS e, querendo Deus, estarei presente no
GS 2018. Anexo a quantia de R$ 300,00,
para pagamento do seu livro “O Filho de
Maria” e também renovação da assinatura da revista “Diretrizes”. Algum saldo,
revertido ao GS. – Para receber por e-mail
as publicações, será melhor enviar no
endereço: saogeraldoparoquia@yahoo.
com.br. Disponho de um aparelho smartphone com whatsapp e meu celular é número (32) 9.9887-1295. Peço que rezem
por mim, colocando-me à disposição de
todos.
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Côn. José Geraldo Vidigal de
Carvalho (Viçosa, 8-2-2017): Recebi sua
honrosa correspondência e o exemplar do
GS 58 impresso, colorido, numa impressão de primeiro mundo. Gratíssimo por
tudo. Desejo continuar recebendo o
exemplar do GS 58 impresso; e segue
minha contribuição. Tudo para glória de
Deus e bem das almas! (Enviou R$
100,00).

“Gens Seminarii” que tenho recebido,
estou lhe enviando uma ajuda. Abraços. –
Estou aproveitando a oportunidade e lhe
envio um exemplar do jornal “L'Osservatore Romano”, que trouxe a minha
filha, que participou de uma romaria ao
Santuário de Aparecida. Também lhe envio um exemplar o livro do “Papa Francisco, o Papa do Povo”. Ela me trouxe também um exemplar de “Devocional do
Papa”, com ensinamentos e orações diárias, para todo o ano de 2017. Abraços.
(Enviou-nos R$ 500,00).
Humberto Cotta Araújo (Ipatinga, 14/2/2017). Enviou-nos R$
200,00.
Pe. Luís Duque Lima (Juiz de
Fora, 17/2/2017): Achamos excelente a
nova edição impressa do histórico GS 58.
Monsenhor, sua longevidade é uma
bênção divina, como dizia o sábio
psicólogo, pastoralista e místico Dom
Corrêa. “Ad multos annos!” – Um breve
relato: Nasci em Santa Bárbara do Rio
Verde (1935). Fui coroinha do Sr. Pe.
Caetano Navasio (italiano), que viajava só
a cavalo. Com onze anos, mudamos para
Rio Preto, onde fui coroinha do Sr. Pe.
Corrêa (Dom José Eugênio Corrêa). No
Seminário Maior de Mariana, consagreime a Nossa Senhora. Minha Ordenação
Sacerdotal foi em 1959, por Dom Geraldo
Penido. Fui Vigário Cooperador ou
Pároco em dez Paróquias e em dois Curatos. Enviei três coroinhas para o Seminário. Um perseverou e será ordenado
neste ano. Te Deum laudamus! A vocação cristã é para todos os povos. A vocação
sacerdotal é uma vocação de especial
consagração. É uma inspiração mística do
Espírito Santo a algum jovem, bem disposto, para viver no amor e no serviço
exclusivo do Senhor Deus. O Senhor Jesus viu Mateus sentado na Coletoria e
disse-lhe: “Segue-me! Mateus se levantou
e seguiu o Senhor” (Mt 9, 9). O Matrimô-

Selo Postal em homenagem ao Jubileu de Ouro
de Pe. Sebastião Jorge

Pe. Sebastião Jorge Corrêa
(Juiz de Fora, 10/2/2017): Paz e Bem! Almocei hoje com Dom Célio, no Lar Comunitário. Felizmente está se recuperando
bem da cirurgia. Encaminhei 1 revista
para Arnaldo Penna. Segue pequena contribuição para o GS 58. Com meu fraterno
abraço. (Enviou cheque de R$ 100,00). E
uma cópia do selo dos Correios, em homenagem aos seus 50 anos de Sacerdócio
(ver foto acima).
Henrique R. Vasconcellos
(Vespasiano, 11/2/2017): Louvados sejam Jesus e Maria! Espero que o senhor
esteja bem de saúde para continuar nos
ensinando os caminhos de Deus. Recebi a
sua carta e a nossa revista GS 58. Muito
obrigado. Conforme sua proposta, prefiro
continuar recebendo os exemplares
impressos. Revendo os meus guardados,
encontrei um exemplar da revista
“Diretrizes”. Esta revista ainda está em
circulação? Se estiver, qual o preço de
assinatura? Para compensar as revistas
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nio é um grande Sacramento, disse São
Paulo, mas a Virgindade consagrada é
superior (1Cor 7). Nós, vocacionados,
somos muito felizes com o grande mérito
e as motivações do nosso Celibato e
Virgindade consagrada, “Por causa do
Reino dos Céus” (Mt 19, 12) – Propter
Regnum Coelórum. O Sacerdote tem um
poder que não foi dado aos Anjos. “O
maior presente que o Senhor Deus pode
dar a uma Família é um filho Sacerdote”
(São João Bosco). “Habitarei no Santuário do Senhor por toda a minha vida” (Sl
27).
Pe. José Jésus Gomes de Araújo (BH, 17/2/2017): Aqui lhe envio um
cheque de R$ 150,00, para ajudar nas
despesas do jornalzinho GS 58. Alegria
por ter ele recuperado sua autonomia de
vida. A lei que preside sua existência deve
ser o famoso Donec consumetur, isto é,
ele circulará enquanto houver nesta vida
um Sacerdote 58, irradiando para as
outras turmas do presente e, como esperamos, superando esse prazo; sua mensagem de fraternidade e espiritualidade
sacerdotal não pode desaparecer. Deus
multiplique suas graças sobre você, para,
enfrentando os desafios da velhice, continuar seu belo ministério que santifica a
tantos. Abraço fraterno.
Vicente Neri Soares (João
Monlevade, 21/2/2017): Pela presente,
acuso o recebimento de sua correspondência última e lhe agradeço, “ex corde”,
pela sua prestimosa e carinhosa atenção;
e sirvo-me do ensejo para lhe enviar uma
ajuda de R$ 100,00, para eu continuar a
receber o GS 58 impresso, como antes.
Sem mais, um abraço e votos de muita
saúde e paz, em Cristo Jesus. O amigo de
sempre.
Mons. José Hugo de Resende
Maia (Lagoa Dourada, 22/2/2017): Parabéns aos que participaram do último

Encontro do GS 58, em Retiro das Rosas,
pedindo a edição impressa do GS 58.
Muito melhor e preferível. – Já lhe enviei
R$ 150,00, aos 10-11-2016, mas, mesmo
assim, lhe envio os R$ 50,00, cf. seu
pedido, uma modalidade de lhe dar esta
pequena cooperação e assim força ao
mesmo GS 58, para que não deixe de ser
editado, quando preciso. Em anexo, o
cheque de R$ 50,00, do Banco Sicoob.
Votos de saúde e bons trabalhos.
Mons. Aldorando Mendes dos
Santos (Goiânia, 8/3/2017): Meu fraterno abraço. Recebo com alegria sempre
o GS 58 que me envia com regularidade.
Leio tudo, de ponta a ponta. É como
receber notícias de família. Muito obrigado. – Envio uma pequena contribuição
para as despesas com o mesmo. Junto, vai
o impresso da Missa de 7º dia de Dom
Antônio Ribeiro de Oliveira. Também ele
fez a Teologia no Seminário Maior São
José, Mariana. (Enviou-nos um cheque
de R$ 300,00).
Mons. Waldyr Henrique Mancini (Luminárias, 24/2/2017): Minha visita e meu abraço. Gostei do: “His dictis”.
O puxão de orelhas foi oportuno. Nós, velhos, nem sempre é relaxamento. A gente
protela, aí vem a falha. Sou da turma de
56, mas sempre me pautei no GS 58. Foi
ele que me trouxe a notícia de morte de
padres, colegas e até professores, como
Pe. Avelar. – Grato pela reportagem de
minhas Bodas de Diamante. Juntamente
com os que estão celebrando. Também
pude falar com eles: Dom Belvino, Chámel, Geraldo Vidigal. Éramos 6 na Ordenação. Hoje sobrou somente eu. E sou o
mais velho da nossa Diocese. Sou Emérito, apelidado de “padre estepe”: só serve
para quebrar galho... Não dirijo mais. Não
sei o que ainda estou fazendo. Achei que
se fizesse a sepultura o CHEFE iria me
chamar... nada. – Raul, quero continuar a
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receber as notícias. Estou enviando uma
“ajudinha”. Aguarde! Raul, parabéns pelo
seu trabalho. Abraço. Mons. Jair não está
bem. – (15 de março): Feliz Páscoa!
Desculpe-me a demora. Correio superlotado todos os dias, poucos funcionários.
Um abração para você. (Enviou-nos R$
100,00).
Henrique Vasconcellos Netto
(Vespasiano, 28/3/207): Espero que a
sua saúde esteja 100 %, para continuar o
seu trabalho de evangelização. Recebi a
Revista Diretrizes e ajudou muito à minha
família. Estou aproveitando para lhe enviar um livro que espero possa lhe auxiliar
ou a alguns seminaristas. Segue também
uma ajuda para o seu trabalho pelo menos
na gasolina do seu veículo. Saúde e paz!
(Enviou-me de novo R$ 500,00!!!).
Pe. Luís Duque Lima (Juiz de
Fora, 1º/4/2017): Segue este artigo para o
excelente e edificante GS 58, que o Sr.
fundou há meio século, sob inspiração do
Divino Espírito Santo! Sabemos que os
Padres leem e releem este jornalzinho –
revista, com muito gosto, edificação e
proveito. Dom Eduardo Benes Rodrigues,
Arcebispo Emérito de Sorocaba, está
residindo aqui no “Lar Sacerdotal” Mater
Christi. Enviarei, em breve, a contribuição do Felipe (quase Diácono). – (Envioume por Vale Postal eletrônico, R$ 250,00,
sendo R$ 50,00 pelo Felipe).
Pe. Sebastião Aparício de Rezende (Santana de Jacaré, MG): A Paróquia Senhora Sant'Ana, eu, Padre Sebastião Aparício de Rezende e meus familiares, convidamos você e sua ilustríssima
família, para a Celebração Eucarística em
Ação de Graças pelos dez anos de Vida
Sacerdotal. A celebração acontecerá no
Santuário Diocesano de Nª Sª da Conceição Aparecida, em Santana do Jacaré,
MG, situada à Rua 13 de Maio, 391 –
Centro. – Dia: 22 de abril de 2017, 18

horas. Contato: (11) 99963-8788. “Quem
vos chamou é Fiel, é Ele que vai agir”
(1Tess, 5, 24).
Antoninho Cipriano de Freitas
(Itabira, 26/5/2017): Que Nosso Senhor
Jesus Cristo e a Virgem Maria façam repetir, por muitos anos ainda, o dia 5 de junho, feliz dia do nascimento de um grande
incentivador da pregação e anúncio da
Palavra de Deus. Parabéns! Felicidades!
Antoninho e Família. Obs.: Estou adiantando o envio do cartão, porque os Correios estão bem devagar com as entregas.
José Moreira Costa e Cleide celebraram Bodas de Ouro! (BH, maio
2017): Sou esposa do José Moreira Costa.
Ele gostaria de continuar recebendo os
exemplares impressos do GS 58. Guardamos com carinho a coleção quase completa. Que Deus lhe conserve saúde e força para que continue a exercer seu Ministério Sacerdotal. – Transferimos ontem a
quantia de R$ 500,00 para ajudar nas
despesas do nosso GS 58. – Comemoramos, com as bênçãos de Deus, com nossos
familiares e amigos (quatro filhos casados
e cinco netos), no dia 8 de abril, com uma
Santa Missa, na Serra da Piedade, nossos
50 anos de Matrimônio. Contamos sempre com sua bênção. Nosso Abraço. Cleide. (Veja foto).

Bodas de Ouro do Costinha e Dª Cleide
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Publicações Recebidas
Baú de Reminiscências (nova
et vétera). Editora Gráfica Matos, 74
páginas. Conta a história de um arcebispo, Dom José Andreoli. Seus trabalhos
apostólicos e seus grandes sofrimentos.
Sofremos com o autor. Eu o recebi de
presente, dia 10/2/2017.

A Revoada dos Anjos de Minas
(Ou A diáspora de Mariana): de J.D.
Vital. Editora: AUTÊNTICA, 2016. 203
páginas. Na capa: Orquestra e prédio do
Seminário São José. O autor, jornalista,
faz deste livro uma verdadeira reportagem, entrevistando 16 pessoas que participaram ao vivo dos acontecimentos de
1966, ou seja, do fechamento do Seminário Maior São José, de Mariana, naquele tempo pós-Concílio. Leitura leve, agradável, não nos deixa sonolentos, intercalando as notícias com os depoimentos, o
noticiário da época e as lembranças. –
Obrigado, Vital, por mais esta sua obra
maravilhosa. Obrigado, Mons. Terra, pelo valioso presente que me deu, dia 9/1/
2017, no Retiro das Rosas.

Fatos e Fé: Jornal da Paróquia São
José Operário, de Itajubá. Janeiro de
2017, 239ª edição, 20 anos. Muito rico:
Mensagem do Papa Francisco, da CNBB
por ocasião do Ano Novo, Notícias de
Curso sobre o Evangelho de Lucas na
Paróquia, sobre Dom Paulo Evaristo
Arns, sobre confraternização do Clero da
Arquidiocese de Pouso Alegre, Dízimo,
Saúde, tendo até um Cantinho da Criança.
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Diplomacia & Turismo: Temos
recebido, por e-mail, esta Revista, editada
pelo aexano Antônio Claret de Rezende,
em Curitiba. Completou 12 anos de publi-

cação ininterrupta. Antônio Claret é também um dos seus fundadores. São 144
revistas produzidas! Parabéns ao nosso
amigo.

Oração pela Beatificação de Dom Othon Motta
“Ó Trindade Santa, fonte de toda
santidade, nós vos louvamos pela vida
de vosso servo, Dom Othon Motta,
Pastor do vosso rebanho, que a todos
mostrou a vossa ternura e misericórdia. Dai-nos a graça de viver a caridade
fraterna, dando especial atenção aos
mais necessitados e frágeis. Concedei,
também, que por sua intercessão alcancemos a graça especial de que tanto
necessitamos (em silêncio, apresentar
a intenção), se for para o nosso bem e
nossa salvação, e que um dia possamos
vê-lo inscrito entre os vossos santos.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.
Favor comunicar as Graças
alcançadas à: Secretaria da Causa de
Beatificação do Servo de Deus Dom
Othon Motta. Rua Maestro Pompeu, 150 – Centro – CEP 37400-000
Campanha – MG. Tel. (35) 3261-1217,
Cúria Diocesana da Campanha.
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Mons. Luís Vieira Arantes
Geraldo Meirelles e Padre Cordeiro
é que me informavam da doença, até a
morte do nosso já saudoso Mons. Luís
Arantes. 15 de março: “Agora à tarde,
soube pela minha irmã Eudóxia, que
mora no município de Aiuruoca, que o
Mons. Luís Arantes está no Hospital de
Cruzília, em tratamento de saúde. Vamos
rezar por ele”. – 16 de março: “Foi encaminhado para o Hospital de Baependi”
(Meireles). – 18 de março: “Mons. Luís
Arantes está hospitalizado no CTI do
Hospital de Baependi. Teve pneumonia e
foi internado no Hospital de Cruzília,
mas, posteriormente, veio um AVC (derrame). Eu o estive visitando na quartafeira última, quando lhe dei a Unção dos
Enfermos, que ele recebeu consciente,
acompanhando as orações, ainda que
com dificuldade. Ainda agora, liguei para
o sobrinho dele, em Aiuruoca: está sem
fala e com a boca bastante ferida” (Pe.
Cordeiro). – 23 de março: As notícias não
são animadoras: para complicar as coisas,
hoje faleceu a irmã dele Jacinta. Ele está
inconsciente e com infecção generalizada.
Tinha sido falado que ele sairia do hospi-

tal hoje, para ir para casa se tratar, com
cama hospitalar e balão de oxigênio, mas
agora isso está descartado. Agora, é só
oração e "fiat voluntas Domini" (Pe. Cordeiro). – 27 março: Venho comunicar o
falecimento do Mons. Luís Vieira Arantes, ocorrido hoje, dia 27 de março, às
13:30h, no hospital de Baependi. Mais um
do GS58 a interceder por nós junto de
Deus. Meu abraço (Pe. Cordeiro). – “Lamento comunicar-lhe o falecimento do
querido Mons. Luís Arantes. O enterro
será amanhã em Aiuruoca, às 14 horas”
(Geraldo Meirelles).
Comuniquei, imediatamente, por
e-mail, à turma da AEXAM. -- “Deus o
tenha acolhido em seu Reino de Glória!”
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(Dom Diamantino). – “Meu querido e
respeitoso aluno deixa saudade. Amanhã,
terça-feira, rezo missa por alma do monsenhor Arantes, do dom Marcelo Carvalheira, arcebispo emérito de João Pessoa
e meu contemporâneo em Roma e de minha mãe, Rosina, falecida em 28 de abril
de 1965, em São João del Rei. Oremus ad
ínvicem” (Monsenhor Terra). – “Sintome feliz, por participar desta rede de encontros e orações, que faz a nossa Igreja
ser um sinal do amor de Cristo libertador.
Rezo pelo descanso de mais este sacerdote, que realizou a sua Páscoa definitiva
e por todos vocês, que tanto bem fazem
por nós!” (Francis). – “Mais um anjo que
revoou, para a casa do Pai, que o acolheu
como seu sacerdote fiel até o fim. Que ele
reze por nós lá no céu e que nós fiquemos
unidos na fé, no amor e no serviço aos
irmãos em nome do Senhor Jesus.” (José
Mendonça de Morais). – “Agradeço a comunicação do falecimento do Mons. Luís
Vieira Arantes! Unidos na oração!” (Cônego Lauro Sérgio Versiani Barbosa).

diferente até no nascimento, saiu do mês
de outubro e foi nascer num dia lindo, de
Nossa Senhora da Luz, das Candeias, no
dia 2 de fevereiro. Estava predestinado a
ser luz para muita gente... E sua mãe,
prevendo talvez o futuro que o aguardava,
guardou, com todo amor e carinho, toda a
sua roupinha de batizado, seu primeiro
cachinho de cabelos, seu primeiro
dentinho, coisa que não fizera com
nenhum dos outros filhos.
Fez o curso primário no Colégio
Santa Edwiges, em Aiuruoca, dirigido por
Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, que
vieram diretamente da Alemanha para o
Brasil e aqui foi o berço das mesmas. De
março de 1942 a dezembro de 1945, fez
seu curso primário. Sua mãe perguntoulhe, quando terminou o curso primário,
onde ele queria estudar, pois seu irmão
mais velho já estudava em Varginha, e ele,
prontamente, respondeu-lhe: “Quero ir
para o Seminário”.
Entrou para o Seminário Nossa Senhora das Dores, em Campanha, no dia
22 de fevereiro de 1946, lá permanecendo
até 1952, tendo ido para o Seminário
Maior São José, de Mariana, no dia 05 de
março de 1953.
Em Mariana, fez os Cursos de Filosofia e Teologia, de 1953 a 1958. A distância de Aiuruoca a Mariana, naquele tempo, sem asfalto, em estrada de terra, não
impediu sua mãe de ir visitá-lo três vezes,
coisa única na história do Seminário... o
que o amor de mãe não faz?...

DADOS BIOGRÁFICOS: Mons.
Luís Arantes nasceu no dia 2 de fevereiro
de 1934, na Fazenda do Angaí, no município de Aiuruoca - MG. Filho do coronel
José Justiniano Ribeiro de Arantes e de
Dª Laudelina Vieira Arantes. O Monsenhor Luís é o caçula de uma família de 8
irmãos, entre eles, Santinha Arantes, a
quem enviamos nosso grande abraço de
pêsames. Uma observação interessante:
todos os 5 filhos anteriores nasceram no
mês de outubro, mas o Luís, para ser
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Dr. Oiliam se dedicou muito à religião e à literatura. Na literatura, publicou
34 livros e muitos artigos em jornais e revistas, fez o prefácio de vários livros. Seus
livros versavam sobre história, religião,
poesia e sociologia. Era membro da Academia Mineira de Letras, Academia Riobranquense de Letras, Patrono de uma
das cadeiras da Academia de Letras e Artes, de Leopoldina, membro de vários Institutos Históricos em São Paulo, Minas
Gerais e Bahia.
No plano religioso, foi Presidente
da Federação Diocesana das Congregações Marianas, Presidente da Ação Católica da Diocese, Secretário de Dom Delfim, Redator do Jornal oficial da Diocese,
intitulado “O Leopoldinense” por 14 anos,
Advogado voluntário da Diocese de Leopoldina por 10 anos, Responsável pelo
Retiro Espiritual dos Homens, em Visconde do Rio Branco, por 68 anos.
Exerceu o magistério em Leopoldina, no Colégio estadual, onde lecionou
História e Filosofia. Foi professor de Literatura na Faculdade Santa Marcelina, de
Muriaé. Professor do Colégio São Paulo,
Muriaé.
Na Política, foi secretário da Prefeitura de Visconde do Rio Branco, Chefe
de gabinete da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Segurança Pública de Minas
Gerais, Chefe do Serviço de Redação do
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
por 25 anos, e Chefe do Serviço Jurídico
da Prefeitura de Leopoldina, por 10 anos.
O GS 58, juntamente com a Diocese de Leopoldina, manifesta seu pesar
ao Mons. Antônio José Chamel e a seus
familiares. A fé na ressurreição de Cristo,
que nos garante a certeza de nossa ressurreição, os reconforte.

Dr. Oiliam José
O Dr. Oiliam José, irmão do Mons.
Antônio José Chámel, faleceu, em Belo
Horizonte, no dia 23 de fevereiro e, depois
de ser velado na Academia Mineira de
Letras, seguiu para Visconde do Rio Branco, sua terra natal, onde foi sepultado no
dia seguinte. Ele havia completado 96
anos, no dia 9 de fevereiro.
Ele nasceu em Visconde de Rio
Branco, em 9 de fevereiro de 1921. Fez o
curso secundário no Colégio Rio Branco,
em sua terra natal; o de contabilidade em
Miracema, RJ, e em Leopoldina, MG; e o
superior na Faculdade de Direito de Juiz
de Fora, MG, pela qual se bacharelou em
1963. Fundou e dirigiu os jornais O Ginasiano e O Escoteiro.
24

Dom Antônio Ribeiro
de Oliveira

a Nosso Senhor por toda a minha vida e,
na verdade, reconheço que tudo de bom
que nela aconteceu foi dom de Deus. Se
algum bem eu pude realizar, foi a graça de
Deus que o operou. O que houve de errado
em minha vida aconteceu por minha fragilidade e maldade. De todo o mal que fiz e
de minhas muitas omissões, peço perdão
a Nosso Senhor e aos irmãos e irmãs. Rogo a meus irmãos sacerdotes e bispos que
me ajudem, rezando pela minha salvação
eterna. Às pessoas a quem ofendi, a quem
escandalizei e, de qualquer modo, prejudiquei, peço que me perdoem e se voltem
para Deus, nosso Senhor, e que rezem por
mim. Sou devedor a Nossa Senhora, Mãe
de Deus, pela sua materna proteção, durante toda a minha vida. A ela me consagrei na juventude. Não fui sempre fiel,
mas procuro ser sempre seu devoto, e
agradecido à querida Mãe do Céu. Peçolhe que me proteja e socorra, sobretudo
na hora da morte, alcançando do Senhor o
perdão de meus pecados e a salvação eterna”.

Mons. Aldorando, que foi colega do
GS 58, no Seminário Menor de Mariana,
nos enviou esta lembrança. Nascido em
10 de junho de 1926, na fazenda Pontinha,
em Orizona, interior de Goiás, dom Antônio era filho de José Ribeiro Oliveira e
Luíza Marcelina de Castro. Iniciou seus
estudos em uma escola rural e, em 1936,
ingressou no Seminário Preparatório Jesus Adolescente, estudando dois anos no
Seminário Menor de Mariana (19381939), onde também fez o curso de Teologia (1945-1948). Com 23 anos foi ordenado padre por dom Helvécio Gomes de
Oliveira, em 1949, na Catedral de Mariana. Foi sagrado Bispo, aos 29/10/1961.
Participou do Concílio Vaticano II. Em
2002, aos 75 anos, renunciou. Faleceu aos
28/2/2017.
Do Testamento de Dom Antônio:
“Recebo das mãos de Deus o gênero e a
hora de morte que Ele designar. Agradeço
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Pe. Adão, na Academia Cabista de Letras

Adão Antunes de Castro

tória de Arraial do Cabo. Português, ele
chegou ao município na década de 1960,
bem antes da emancipação política de
Cabo Frio, e fundou a Escola Pio XII, a
primeira a oferecer o ensino médio ao então distrito cabofriense. E foi nesse momento que deu adeus ao sacerdócio, por
amor. Ele se apaixonou pela Professora
Cleide Viana, com quem foi casado até o
último dia.
Apesar de abandonar a batina, o
dom sacerdotal nunca o deixou. Tanto
que o prefixo ex nunca foi incorporado ao
nome dele, que desde que pisou em solo
cabista foi chamado de Padre Adão –
mesmo casado e com dois filhos. Boa parte dos cidadãos nativos foram educados
por ele, diretamente, ou, pelo menos, na
escola que fundou e hoje recebe o nome de
Sociedade Cooperativa Educacional Cabista Pio XII (Socec).
A despedida foi tomada pela emoção e o sentimento de saudade. Professora Cleide, a viúva, estava inconsolável e

Foi a sua esposa, Cleide Castro, que,
respondendo à minha carta ao lhe enviar
o GS 58, nº 130, disse-me: “Adão exerceu
o sacerdócio até 1974. Pediu dispensa de
seus votos e casou-se em 1975. Veio a
falecer em 27 de abril de 2014”. Consegui,
no Google, estes dados sobre ele, escritos
por Diogo Reis:
“Arraial do Cabo amanheceu de luto
para o último adeus a Adão Antunes de
Castro. Centenas de pessoas acompanharam a missa de corpo presente, na Igreja
Sagrado Coração, na Prainha, e seguiram
para o cortejo, pela Avenida Getúlio Vargas, até o cemitério municipal Princesa
Izabel, no Centro. Ele morreu na noite de
domingo (27), devido a uma infecção generalizada, depois de 35 dias de internação em um hospital em Niterói.
Os 80 anos de vida foram marcados
pelo trinômio: fé, amor e educação. Combinação essa que fez o ex-padre para a his26

recebia o carinho da família, amigos, exalunos e fiéis. "Ele foi peça fundamental
na educação do município. Foi uma grande pessoa, vai deixar saudades", disse o
ex-aluno Miro Galo, que acompanhou to-

do o cortejo, que contou com a presença
de autoridades como o vereador Renatinho Viana e o deputado estadual Jânio
Mendes.”

Enveredou pelo magistério e pela
advocacia, deixando aflorar sua verdadeira vocação, embora jamais tenha se afastado dos princípios e dos ensinamentos
recebidos no Seminário. Ao contrário,
sempre esteve presente e muitas vezes à
frente de grandes iniciativas ligadas à fé e
à cultura, em sua cidade, mesmo quando
passou a residir na Capital mineira. Foi
assim que teve papel fundamental na
segunda reforma do Órgão Arp Schnitger
da Catedral de Mariana e no restauro do
Santuário de Nossa Senhora do Carmo,
destruído por um incêndio em 1999, dentre outras de igual vulto.
Incansável, Roque Camêllo presidia a Comissão de Defesa do Patrimônio
Histórico, da OAB-MG; a Casa da Cultura
e a Academia Marianense de Letras, ocupando ainda a diretoria executiva da Fundação Cultural e Educacional de Mariana,
instituição responsável por desenvolver
projetos de preservação e restauração do
patrimônio cultural existente em cidades
históricas como Mariana, Ouro Preto,
Congonhas, Santa Bárbara, Catas Altas e
outras. Tudo isso, sem deixar de lado a
atividade empresarial no meio imobiliário. Ele também era membro atuante do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais.
Roque também foi vereador, viceprefeito e prefeito de Mariana, cidade em
que nasceu e pela qual tinha verdadeira
paixão. Foi dele a proposição, em 2002 e
2004, do projeto de certificação e inscrição do acervo do Museu de Música de
Mariana no programa “Registro Memorial del Mundo”, da UNESCO, como Patrimônio Cultural da Humanidade. “

Roque José de Oliveira
Camêllo
Cultura histórica mineira perde
grande batalhador
Antônio Claret de Rezende,
Diplomacia & Turismo (18-4-2017)

“Minas Gerais e o Brasil ficaram
mais pobres e mais tristes com o falecimento, em Belo Horizonte, dia 19 de março, do advogado, professor, historiador e
grande figura humana Roque José de
Oliveira Camêllo. Aos 74 anos, ele deixou
a esposa Merania e milhares de amigos
espalhados pelo País. – Roque foi seminarista, meu colega de turma no Seminário Menor Nossa Senhora da Boa Morte, ícone do ensino religioso e da cultura
clássica e humanística na velha e histórica
Arquidiocese de Mariana (MG). Formado
em Letras e Direito pela UFMG, também
fez curso na Universidade de Harvard
(EUA) e de Francês na renomada France
Langue Paris. Era um homem culto, mas
extremamente simples e fiel à sua origem
marianense.
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Mais ainda: foi ele proponente, em
1979, do projeto que instituiu o Dia do
Estado de Minas Gerais, comemorado
dia 16 de julho em todo o território mineiro. A data coincide com o aniversário
de Mariana, primeira Vila e primeira Capital de Minas. Nesse dia, tradicionalmente a cidade torna-se Capital das Alterosas, reunindo lá as principais autoridades do Estado e do País em grande solenidade cívica.
Estudioso e grande conhecedor do
barroco mineiro e de sua história, Roque
Camêllo deixou a esposa Merania, jornalista, que lhe devotou carinho e atenção
em todos os momentos, além de se constituir em autêntica guardiã de sua reputação, de seus conhecimentos e de seu
amor por Mariana e pelo patrimônio histórico-cultural da cidade. Mas deixou

também um vazio muito grande e uma
saudade imensa no coração e na alma de
quantos o conheceram. Foi o que ficou
patente nas homenagens póstumas realizadas em Mariana, Belo Horizonte, Recife, São Paulo e outras localidades de Minas e do Brasil.
Ao amigo e grande batalhador Roque Camêllo, com certeza, um lugar de
merecido destaque foi reservado na
Mansão do Pai, pois lhe cabem muito bem
as palavras de Paulo na carta a Timóteo:
“Quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida.
Combati o bom combate, terminei a
minha carreira, guardei a fé. Desde já
me está reservada a coroa da justiça, que
me dará o Senhor, justo juiz, naquele
dia...”.

José Guilherme Alves
Dia 11 de março de 2017, recebi telefonema do “Jiribita”, informando-me:
“Faleceu hoje, às 11 horas. Será sepultado
amanhã, em Sabará.” Seu genro, Érico,
nos forneceu esses dados que publicamos.
“JOSÉ GUILHERME ALVES, filho
de José Nicomedes Alves e Maria do
Carmo Alves; de família simples e humilde, nascido em Itaverava, MG, em
25/06/1934, brasileiro, casado em
primeiras núpcias com Dinahir Machado
Alves, com a qual teve 7 filhos. Viúvo, casou-se com Terezinha Rodrigues das Neves, que também veio a falecer. Casou-se
com Helena Alves, em Dezembro de 2015.
HISTÓRICO ESCOLAR: Após o
curso primário concluído em sua terra
natal, entrou no ano de 1949 no Seminário Menor de Mariana, onde cursou
todo o ciclo colegial até o ano de 1954 (6
anos). Ingressou depois no Seminário

José Guilherme

Maior São José, na mesma cidade, e completou o curso de Filosofia Pura, nos anos
de 1955 a 1957 (3 anos).
Ainda no Seminário, tornou-se
apaixonado pela música. Aprendeu canto
coral e gregoriano, e tocou instrumentos
de sopro e teclado. Foi sempre atento e
preocupado na manutenção da qualidade
da música sacra.
Estudioso dedicado de partituras e
conhecedor de idiomas, foi professor
também de Latim e Historia Geral, já em
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Sabará. Tinha vasto conhecimento da
cultura e história universal. Buscando
sempre aperfeiçoar seu dom musical,
dedicava horas ao estudo e leitura de
partituras (às vezes virava noites), ora
lendo, ora transcrevendo as músicas.
Eclético na leitura, não tinha apego específico a temas, mas tinha maior apreço
pela literatura da religião católica, vida
dos santos, livros consagrados da literatura do Brasil e de grandes personalidades mundiais e religiosas. Sua sensibilidade musical fez dele um grande pai e
maestro, amigo e sensível às dificuldades
do próximo. Era muito caridoso. Sua fé
era inabalável.
Bispos, padres e amigos, colegas do
Seminário, ainda presentes, podem confirmar melhor seu conhecimento. Carinho especial com Dom Geraldo Magela
Reis, in memóriam.
Também sempre atento às notícias
do GS, tão bem publicadas pelo amigo
Monsenhor Raul, ao qual sempre fazia
referência. Carinho também especial,
pois sempre falava no monsenhor Chámel. Lembrava-se do nome de todos os
seus professores e colegas de Seminário.
Sempre que possível, se fazia presente aos encontros dos ex-seminaristas
de Mariana, Diamantina, Caraça.
Teve, dentre muitos amigos e colegas, um apreço especial pelo Geraldo (carinhosamente chamado por ele por Geraldinho), hoje residente no Bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, e contemporâneo nos estudos de Mariana, que decerto pode acrescentar maiores detalhes
sobre a pessoa do José Guilherme. Dentre
outros.
TRABALHOS: Vindo para Sabará,
no ano de 1958, passou a lecionar no antigo Ginásio Castro Alves e Escola Técnica
de Comércio Santa Rita, tendo sido professor de Matemática, Latim, História

Geral e até de História da Filosofia, no
Curso Normal, até meados de 1963.
Foi funcionário do Instituto para
serviços da Previdência Social (antigo
IAPI), por meio de concurso público, no
qual tirou o primeiro lugar para Sabará,
no dia 15/01/1960, tendo, portanto, mais
de 30 anos de serviços prestados à Instituição.
Ingressou na Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Minas Gerais,
em 1967, e nela se diplomou como Bacharel em Direito, no ano de 1972.
Dentro do próprio Instituto, exerceu vários cargos e funções, assim discriminados, de forma sucinta: a) Sempre como substituto eventual, assumiu por várias vezes a direção da Agência local, desde o ano de 1963, durante férias e outros
afastamentos dos titulares; b) Paralelamente, exerceu de 1965 a 1968 as funções
de informante-habilitador; posteriormente, a de Agente Adjunto; e, finalmente, a de chefe de Serviços Gerais, de Patrimônio e Pessoal, até a sua confirmação
como Agente da Previdência Social
Titular, em 16 de novembro de 1976; c) É
portador de vários títulos de cursos de
especialização e de participação de seminários promovidos pelo Instituto, cujos
comprovantes tinha em seu poder; d)
Aposentou-se em 1990 do cargo exercido
de Fiscal de Contribuições Previdenciárias da Receita Federal e do IAPAS, também através de concurso público.
Recebeu o título de Cidadão Honorário de Sabará em 1989/1990; e Homenagem ao Musicista de Itaverava, também em 1989.
MÚSICA: 1. Flós Carmeli: Conhecedor, pesquisador e professor de música
erudita e popular, integrou-se ao coro, como organista e regente, assim que a esta
cidade chegou, pelo ano de 1958. Sempre
se envolveu com carinho e dedicação em
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todos os eventos religiosos e culturais do
município, principalmente na Semana
Santa, em cerimônias e procissões. Além
das participações nas Missas dominicais,
às 8h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo.
Com muito empenho e paixão musical,
participou com seu toque e regência até os
últimos meses de vida.
2. Coral Waldemar Baptista: Fundado em 24 de maio de 1971, por um grupo de pessoas ligadas ao movimento musical de Sabará, lideradas pelo médico e
poeta Dr. Waldemar Gomes Baptista e pelo Regente e Professor José Guilherme Alves. Com grande presença em todos os
eventos realizados no município e em outras cidades, participando de encontros,
festivais, cerimônias religiosas e sociais.
Tinha sua sede à rua D. Pedro II, no Conselho de Arte de Sabará. A partir de 1981,
participou de quase todos os encontros
promovidos pela Federação Mineira de
Corais. O grupo foi reconhecido como entidade cultural de utilidade pública municipal, desde 1992. Após muitos anos de

entrega musical e cultural ao Coral, o projeto sob seu comando finalizou-se por volta dos anos 2002/2003.
3. Coral Créscere: Fundado no dia
15/08/1990, é formado por ex-alunos dos
Seminários de Caraça, Diamantina, Mariana, cantores convidados de outros seminários e cantores laicos convidados. Tem
no repertório litúrgico, quase todo em latim, o ponto de referência. Integrou-se
inicialmente no Coral como cantor e organista. Até o ano de 2016, atuou como 1º
regente, liderando e participando dos
compromissos da entidade, bem como
trazendo o Coral para a Semana Santa da
cidade, com participação no Ofício de
Trevas. Com brilhantismo, o regente José
Guilherme Alves, retornou com a tradição
religiosa secular do 'Ofício de Trevas', na
programação da Semana Santa em Sabará/MG. Após muito estudo e organização
histórica dessa Celebração, conseguiu
reunir vários corais convidados e a orquestra Santa Cecília. O evento cultural e
religioso até hoje encanta turistas e mora-

Coral “Créscere”, com o maestro José Guilherme
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dores, bem como as redes de TV local.
Seu último ensaio teve, dentre outras peças, uma árdua e feliz passagem
pela peça “New Spirit Every Time”.
HOMENAGENS: a) Homenageado
pela Prefeitura de Itaverava/MG, no V
Encontro do Itaveravense em 1989; b)
Título de Cidadão Honorário em Sabará/MG, sancionado pelo ex-prefeito Luiz
Alves dos Santos, em 13 de outubro de
1989 e entregue em julho de 1990; c) Ele

sempre homenageou seu grupo querido:
o Coro de Homens “Créscere” e os amigos
de coração, com seu sorriso e maestria
musical.
José Guilherme Alves faleceu no dia
11 de março de 2017. Deixou Eternas
Saudades. ... “Não é Pausa é Música”.
(Estes dados foram redigidos originalmente pelo José Guilherme e, depois, ajustados pelos filhos, genro e netos).

Esta oração, que inserimos em sua Lembrança, foi encontrada, no seu Missal Romano, pelo seu
querido genro Érico, pessoa que esteve sempre presente em suas atividades e trabalhos. É uma oração
que foi seguida pelo querido José Guilherme, durante sua vida.

Frei Thiago Santiago,
OFM Cap.

Costinha me enviou esta nota da
Paróquia de Nª Sª do Rosário de Pompeia, 26/6 às 21h26, Belo Horizonte: “Faleceu, neste começo de noite de domingo,
nosso irmão frei Thiago Santiago. O velório será na igreja da Pompeia, na segunda-feira, 26/6, a partir das 6 horas. Missas às 7h30 e 15 h. Sepultamento às
17h30, no cemitério da Saudade.
A ele e a todos os nossos irmãos falecidos, nossa sentida prece:
Requiescant in pace!
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Sacrário do Altar mor da Matriz de Nª Sª de Nazaré, Cachoeira do Campo

Pintura na Capela do Seminário São José, Mariana, MG
Pie Pellicáne, Jésu Dómine, Me immundum munda tuo sánguine: /
Cuius una stilla salvum fácere / Totum mundum quit ab omni scélere.
Ó piedoso Pelicano, Senhor Jesus, / Purifica-me, a mim imundo, com teu sangue: /
Do qual uma só gota pode salvar / O mundo todo de todo crime.

O 54º Encontro do GS 58, de 8 a 11 de janeiro de 2018,
será em Mariana! Contamos com a sua participação.
Até lá! Se Deus quiser!
Mons. Raul
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