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CONFRATERNIZAÇÃO
AEXANA
Reencontros, alegria, prazer
e muitos abraços.
25 de janeiro de 2020
Belo Horizonte – MG

PALAVRA DO
PRESIDENTE
Aos aexanos de todos os tempos!
Muito me agrada aquela
analogia de um grande saco de
moedas de tempo que nos é entregue
ao nascer e que vamos usando (às
vezes, desperdiçando) no decorrer da
vida. Nós hoje, naturalmente, não
temos muitas delas. Por isso são
muito valiosas, o que nos deve levar a
investi-las apenas em coisas que
valham seu real desembolso.
E que atividades na nossa vida
hoje
são
merecedoras
desse
investimento?
Aprendemos
que
certos
acontecimentos tomam as rédeas e
terminam por se revelar surpresas
agradáveis, como devesse ter sido
assim desde sempre. Eis porque digo
isso: vários fatores contribuíram para
não fazermos nossa confraternização
no fim do ano. E, por ser a 1ª vez que
experimentamos o encontro em
pleno janeiro, mês de férias e viagens,
não estávamos seguros do sucesso.
Todavia, realizadores, como o
Helvécio, têm a certeza do timing, a
segurança do know-how e a confiança
do feeling, e por isso o restaurante do
PIC Cidade ficou ao nosso inteiro
dispor, durante a agradabilíssima
tarde de sábado do dia 25/01/2020.
O cardápio, com preço
moderado, farto e delicioso, e servido
durante todo o tempo, deixou todos à
vontade.

A adesão foi de surpreender:
fomos quase 50 pessoas, contentes,
divertidas. Houve até, como sempre,
reencontros emocionados após mais
de 5 décadas.
Impressiona muito notar que
esta nossa reunião aconteceu na
exata semana das maiores chuvas da
história que, assustadoras, impediram
até alguns colegas de comparecer.
Saímos de lá, contudo, com
várias certezas:
1ª) Por nenhuma razão externa
devemos perder as oportunidades de
nos encontrar.
2ª) O restaurante do PIC Cidade é
muito bom espaço para nossas
reuniões.
3ª) Realizar nosso congraçamento em
janeiro se mostra muito melhor
fórmula do que em final de ano.
4ª) O fato de esse encontro ter-se
dado em BH facilita a realização de
outros mais.
5ª) Etc. etc.
Desta forma, já entramos no
clima para o próximo Encontro da
AEXAM, de 31 de julho a 2 de agosto,
que tem tudo para se tornar
memorável.
Então, todos a Mariana!
Antônio Dinilton C. de Rezende
Presidente
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COMO FOI A
CONFRATERNIZAÇÃO
AEXANA

O mês de dezembro
tradicionalmente se tornou o
tempo em que as pessoas se
encontram para comemorarem o
final de mais um ano, partilhando
essa alegria com grupos de
amigos, de ex-colegas de escola e
de trabalho e de familiares. Mas,
implicitamente, têm o propósito
de mostrarem as suas presenças
na jornada da vida com aquelas
pessoas
que,
direta
ou
indiretamente, dela fizeram e
continuam fazendo parte.
Assim, é comum participarem de
diversas comemorações, tendo um
calendário intenso e, às vezes,
excessivo.
Por isto fez-se em novembro uma
pesquisa entre os aexanos, cuja
resposta seria o melhor mês para
fazer-se a “Confraternização
Aexana”: em dezembro/2019 ou
janeiro/2020.
O resultado, quase unânime,
apontou a segunda opção.
E assim foi feito!

Em Belo Horizonte, sem
dúvida, está o maior contingente
de aexanos participativos, motivo
natural para a escolha de um local
nesta cidade que oferecesse as
melhores condições à realização
do evento, desde que atendendo a
algumas condições básicas e
funcionais:
 restaurante e com fácil
acesso
 espaço, se não exclusivo,
pelo menos reservado ao
grupo
 atendimento num tempo
mínimo de três (3) horas
 cardápio de qualidade e
num valor promocional
 sistema
de
comanda
individual para pagamento
Escolheu-se o restaurante
“Abbraccio” do Pampulha Iate
Clube, unidade Pic Cidade, não
só por atender a todas as
condições acima mencionadas,
como também por oferecer um
ambiente acolhedor e muito
bonito.
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Como o evento
no
restaurante terminaria às 15h30 e
para que a emoção daqueles
momentos se esticassem um
pouco mais, foi apresentada a
possibilidade de uma visita ao
Palácio da Liberdade, por sua
proximidade.
Ao meio-dia chegou o
primeiro participante. Daí pra
frente o hall social do PIC Cidade
foi-se enchendo de reencontros,
abraços, risadas e alegria.
Os aexanos habituais,
aqueles que sempre apoiam,
valorizam e comparecem aos
eventos da Associação, e a nova
presença (José Moreira) juntaramse para fazer prazeroso aquele
momento. Ei-los
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todos nomeados e alguns com seus ótimos apelidos: Afonso, Campainha,
Carlos Senra, Dadinho, Dinilton, Ildefonso, Fábio Madureira, Furquim,
Guido, Helvécio, Hemétrio, Irineu, Josué, José Moreira, Lisboa, Márcio
Diduia, Pacheco, Padre Célio, Tomé, Vicente Gonçalves,Vital e Walter.
Acompanhavam-nos as esposas
e/ou familiares. Os que não as
levaram, justificavam por seus
impedimentos.

Viçosa, o Gabriel Cordeiro e a
esposa Sueli em Congonhas, o
José Flávio Pimenta em Sabará e
o Olavo Camelo em Mariana.

Alguns aexanos confirmados

Há outros que igualmente
estariam presentes, mas que não
puderam comparecer por terem as
suas residências distantes de Belo
Horizonte ou por compromissos
sociais, profissionais ou familiares
assumidos, conforme atenciosas
manifestações com antecedência.

também estiveram presentes, se
não fisicamente, pelo menos “em
espírito”, já que o dilúvio pluvial
em Minas Gerais e especialmente
em Belo Horizonte no dia
anterior, com os consequentes
problemas rodoviários, os reteve
em suas residências nas cidades
onde moram. Assim, o Emanuel
Paulo Rocha, a esposa Regina e a
filha Marina ficaram em Ipatinga,
o Rogério e a esposa Melide em

As mesas do restaurante
estavam dispostas de tal maneira
que cada um pode escolher os
5

vizinhos do bate-papo. Depois
houve trocas de lugares e
movimentações
para
outras
conversas.
Descontração total!

Graça (Walter), Solange
(Afonso) e Geralda (Josué)

O bufê exposto estava
delicioso e variado, fazendo o
prazer gastronômico de todos, que
puderam servir-se diversas vezes
e do que lhes agradava.
As presenças das esposas e
dos familiares fizeram o encontro
mais alegre e charmoso.

Cátia (Tomé) e Márcia (Ildefonso)

Dadinho, Luís Eduardo e Zazá

Alessandra e Fábio Madureira
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Elmás (Vital), Geralda (Josué), Rosana
(Helvécio) e Merania (Roque Camêllo)

Delci (Lisboa) e Cátia (Tomé)

Outras esposas e familiares
igualmente participativos:

Geralda (Josué), Rosa (Campainha)
Pedro, Cláudia e Sônia (Guido)
***

Merania, Marcelle e Tiago (Roque
Camêllo), Marília e Cássi (Furquim),
Márcia (Ildefonso) e Gertrudes(Vicente)

Rosa (Campainha), Geralda (Josué),
Pedro, Cláudia e Sônia (Guido)

Ao encerrar o animado
encontro, o presidente Dinilton,
agradecendo as presenças, propôs
consolidar o mês de janeiro para a
realização da “Confraternização
Aexana”, sendo muito apoiado.
O aexano José Moreira
Magalhães, primeira vez presente,
teve dos seus contemporâneos de
Seminário manifestações efusivas
de boas-vindas. Emocionado, ele
propôs a formação de grupos de
estudos e de conferências sobre
filosofia, teologia etc..
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Enfim, dar continuidade ao que se
aprendeu lá no Seminário.
O presidente Dinilton
passou ao Helvécio, organizador
do evento, a tarefa de prestar
informações sobre os projetos da
AEXAM. Ele informou que o
XXIX Encontro Anual da
AEXAM estava previsto para os
dias 24, 25 e 26 de julho deste
ano, lá em Mariana. (*)
Tal como no ano passado,
haveria o apoio logístico do Hotel
Providência, a partir dos acertos
administrativos, operacionais e
financeiros a serem negociados
com a gerência daquele hotel.
Neste momento houve uma
contundente manifestação positiva
dos presentes.
Justificando essa decisão,
ele informou que as hospedagens
nas dependências do Seminário
Maior São José tinham sido
canceladas, conforme constava no
email de 09/12/2019, enviado
pelo seu reitor, padre Válter M. de
Carvalho. (Ver páginas 16 e 17)
Nele também foi sugerida uma
data para o Encontro, bem como
estabelecidos horários e normas
para a utilização dos outros
espaços
(refeitório,
salões,
instalações sanitárias e capela).
Como tal proposta não atendia,
dispensou-se aquele local.

(*) Enquanto se fazia este texto, o
gerente, Sr. Antônio, então
consultado, informou que, no
período de 18/07 a 30/07, o Hotel
Providência estaria fechado para
o Retiro Anual das Irmãs de
Caridade.
Por este motivo a Diretoria da
AEXAM alterou a data do XXIX
Encontro Anual para o período de
31 de julho a 02 de agosto.
O Helvécio informou ainda
que o projeto de colocar-se o
“Encontro Anual da AEXAM” no
calendário cultural da cidade de
Mariana estava em andamento e
que, no mês de fevereiro, seria
votada pela Câmara Municipal a
proposta
encaminhada
pelo
Prefeito, Dr. Duarte Júnior, tal
como prometera no final do
Encontro Anual do ano passado.
Como de costume cantouse o Hino da AEXAM, cuja
composição tem letra do Dinilton
e música do Rogério Moreira, este
impedido de vir pelos perigos da
chuva.
Em seguida, cantada na maior
empolgação, foi a vez da música
“Amigo”, de Roberto Carlos e
Erasmo Carlos.
Com emoções afloradas,
encerrou-se o evento.
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Um evento para começar o
“Feliz Ano Novo” e uma prévia
do nosso Encontro Anual em
Mariana nos dias 31/07, 01/08 e

02/08 (sexta-feira, sábado e
domingo).
*****

OUTRAS FOTOS DA
CONFRATERNIZAÇÃO
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AS 44 PESSOAS QUE FORAM À
CONFRATERNIZAÇÃO
Afonso Mariano e Solange
Campainha, Rosa e neto
Carlos Senra
Dadinho, Zazá e Luís Eduardo
Dinilton
Edison Ildefonso e Márcia
Fábio Madureira e Alessandra
Furquim, Marília e Cássia
Guido, Sônia, Cláudia e Pedro
Helvécio e Rosana
Hemétrio
Irineu

José Moreira
Josué e Geralda
Lisboa e Delci
Márcio Diduia
Merania, Michelle e Tiago
Pacheco
Padre Célio Dell’Amore
Tomé e Cátia
Vicente Gonçalves e Gertrudes
Vital e Elmás
Walter e Graça

e fizeram aquele momento ser tão especial.

DIRETORIA DA AEXAM
Presidente:

Antônio Dinilton Carvalho de Rezende
antoniodinilton@gmail.com
(31) 99134-7787 e 2526-2686
Vice-Presidente: Antônio Pacheco dos Santos
Secretário:
Walter Araújo de Freitas
Tesoureiro:
Josué de Abreu Silva

11

Visitação ao Palácio da Liberdade
O Palácio da Liberdade, situado a duas quadras do local do evento, foi
visitado por um grupo de aexanos, que, acompanhados por estagiários, recebiam
informações e esclarecimentos. Inicialmente eram somente três os inscritos, mas,
na saída do restaurante “Abbraccio” no PIC Cidade, o grupo aumentou para 12.
Muito bom!
Conheceram-se não só os detalhes de sua construção, focalizando seus
elementos arquitetônicos e estilísticos nos salões, quartos e varandas, bem como a
história da mudança da capital do Estado de Minas Gerais, de Ouro Preto para Belo
Horizonte, num vídeo muito interessante.
A seguir, o passeio pelos jardins. Quem foi gostou muito.
Que o digam o Helvécio, a Cássia, a Marília, o Hemétrio, a Rosana, a
Marcelle, o Tiago, a Merania, o Furquim, o Dadinho, a Zazá e o Luís Eduardo.
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Palácio da Liberdade
O Palácio da Liberdade é o principal elemento articulador do Conjunto
Arquitetônico da Praça da Liberdade, protegido como patrimônio cultural do estado
em 1975. Concebido como residência oficial e sede do governo do estado no projeto
da Nova Capital de Minas Gerais, o Palácio representa as características da
arquitetura eclética, proposta em fins do século XIX, para a nova cidade. Projetado
por José de Magalhães, o prédio de arquitetura neoclássica possui afrescos de diversas
influências como o art nouveau e arte árabe. Há também pinturas simbolizando as
quatro estações e os ideais de fraternidade e liberdade. A escadaria em ferro batido é a
peça de maior destaque. Ela foi fabricada na Alemanha sendo trazida para o Brasil e
montada em Belo Horizonte. O mobiliário, no que diz respeito às cadeiras e móveis de
muitas das salas e a sala de jantar, é em estilo Luís XVI. Também compõe o
tombamento estadual, o conjunto do mobiliário de época e os jardins, com
elementos remanescentes do paisagismo original, como a fonte, quiosque,
orquidário. Os jardins do Palácio, originalmente sem o fechamento com grades,
integravam toda a sede do governo à Praça da Liberdade, que por sua vez
propiciava a articulação com as secretarias de estado e com a população.

Hall da escadaria do 2º piso

Salão de banquete
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MENSAGENS RECEBIDAS SOBRE A EDIÇÃO
EXTRA DA Revista da AEXAM,
postada em 08/08/2019
Lisboa:
08/08 – 16h47 –
Helvécio, li com a
Delci todos os
acontecimentos e
vimos todas as
fotos do nosso
último encontro.
A edição extra do
jornal virtual da AEXAM está
ótima, graças ao seu esforço e
dedicação.Obrigado.
Grande abraço.
Lisboa
Tomé:
08/08 – 18h39
Parabéns
Helvécio, ficou
ótimo!
José Marcos Mendes:
08/08 - 18H53
Helvécio, ficou ótimo! Li e reli
tudo outra vez.
Sem dúvida foi
o
melhor
encontro
que
tivemos!
A
comissão
organizadora
está de parabéns! Nota 1000.

Márcio Araújo:
08/08 – 19h06
Parabéns,
caro Helvécio!
Espetacular!
Não poderia ser
melhor.
Nossos agradecimentos por tanto
carinho dedicado a todos nós,
Aexanos. Agradecimento a todos
os colaboradores.
Você e Rosana fizeram acontecer
de maneira Ímpar.
Nos dias em que antecedeu o
evento, não mediram esforços
para que tudo fosse tão perfeito,
clima de verdadeira irmandade;só
irradiava amor e muito carinho
entre os presentes.
Graças a Deus.
Grande abraço!
João Alberto
08/08 – 19h12
Prezado
Helvécio,
Com
grande
alegria li e reli a
edição extra da Revista da
AEXAN. Com muita saudade
"degustei" as fotos. Confesso que
senti uma "invidia" em poder
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estar junto para fortalecer ainda
mais
nossa
amizade
e
companheirismo.
Ano que vem espero estar junto .
Um forte abraço .
Nilton Landi
08/08 – 19h58
Helvécio,
tão
bom como o
nosso encontro, a
narrativa feita por
você, as fotos, os
comentários dos
colegas, enfim tudo o que
envolveu nosso encontro, ficará
marcado
indelevelmente
em
nossos corações!!!
Dadinho
09/08 – 19h13
Helvécio,
impecável
seu
relato e, como
você ressaltou,
focando os fatos
enquanto estão
recentes em nossas retinas e em
nossos ouvidos e, por isso mesmo,
"in pectore". Grande Abraço.

edição extra, nº 36. Parabéns!
Muito boa! Abraços à minha irmã
Rosana! Em Jesus e Maria, Mons.
Raul.
Rogério Moreira
10/08 – 14h52
Parabéns,
Helvécio!
Excelente
a
revista
digital
sobre o Encontro
e em tempo
recorde de edição. Fechando com
chave de ouro seu trabalho na
realização do evento que, sem
duvida alguma, foi aprovado no
novo formato por todos que lá
estiveram. Agora é contar os dias
para 2020.
JD Vital:
12/08 – 12H38 –
Monsenhor,
apreciei muito a
cobertura
do
encontro
em
Mariana. Você é um grande
repórter. Abraço.
Mário Camilo

Monsenhor Raul
10/08 – 19h48
Helvécio.
Meu abraço.
Acabo de ler a
Revista da AEXAM,

12/08 – 14h36
Parabéns,
Helvécio, pela
Revista. É
sempre uma
bela recordação.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1ª) Como já mencionado anteriormente, o XXIX Encontro Anual
da AEXAM será realizado em Mariana, com a logística no Hotel
Providência, de 31 de julho a 02 de agosto de 2020 (sexta-feira, sábado
e domingo).
2ª) A programação do Encontro bem como as tarifas de
hospedagem e alimentação negociadas com aquele hotel serão
divulgadas com bastante antecedência, para que todos se preparem.
3ª) Em Assembleia Geral Ordinária haverá a eleição do presidente
da AEXAM, a quem caberá compor a sua diretoria, para o biênio
07/2020 a 07/2022.
4ª) E-mail recebido do Padre Valter, Reitor do Seminário São José,
em que ele estabelece as condições para eventual utilização das suas
dependências:
Padre Valter Magno de Carvalho <v.magno@uol.com.br>
Para: Helvécio Trindade seg., 9 de dez. de 2019 às 18:58
Caro Helvécio,
Desculpe-me pela demora em responder ao e-mail, uma vez que
me encontrava em um retiro espiritual.
Quanto às questões assinaladas, ressalto o seguinte:
1. Quanto à sede da AEXAM, de minha parte, não há nenhum
inconveniente em se manter o endereço da Comunidade da Teologia do
Seminário Arquidiocesano São José como sede desta Associação.
2. Quanto à acolhida do encontro da AEXAM em nossa casa, também
não vejo problema.
No entanto, para viabilizar o encontro neste novo contexto de
ocupação da nossa casa, precisaremos fazer alguns ajustes:
1. Não hospedaremos nenhum dos participantes do encontro em nossa
casa;
2. O encontro poderá acontecer no sábado e domingo, sugerimos a data
de 18 e 19 de julho de 2020;
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3. A casa ficará à disposição da AEXAM de 7h00 a 18h00 (não será
possível o uso da casa do período noturno), no sábado e de 7h00 a
13h00, no domingo;
4. A alimentação será oferecida pelo seminário, inclusive com cardápio
fornecido pela nutricionista que presta serviços à formação (infelizmente,
não será possível o acesso dos participantes à cozinha);
5. As taxas (por pessoa) referentes à alimentação oferecida durante o
encontro de sábado às 7h00 da manhã (café da manhã) ao domingo às
12h00 (almoço), serão estas:
- Café da manhã: R$ 15,00 / Coffee break: R$ 10,00 (opcional) / Almoço:
R$ 30,00 / Café da tarde: R$ 15,00 / Jantar: R$ 30,00
- Taxa do sábado, por pessoa: R$ 100,00 e Taxa do domingo, por
pessoa: R$ 55,00 - Total: R$ 155,00 por pessoa (os negritos são da
redação).

6. Estes valores incluem o uso dos espaços da casa: capela, refeitório,
sanitários, sala de reunião e a remuneração aos funcionários;
7. O controle de entrada na casa será feito pela secretaria do seminário,
com o apoio da AEXAM;
8. O pagamento poderá ser feito pela direção da AEXAM diretamente
com o administrador do seminário ou por cada participante na chegada
à casa;
9. Para melhor organização do encontro será necessário a confirmação
de presença (número de participantes) até o dia 15 de junho de 2020, na
secretaria do seminário.
Esta confirmação deverá ser feita pela diretoria da AEXAM.
Tudo colocado, me disponho a conversar, sempre que necessário,
com a diretoria para chegarmos a um acordo que seja viável para a
AEXAM e possível para o seminário.
Ainda algumas questões: o material que se encontra na Sala da
AEXAM já foi acondicionado. Existem algumas peças sacras, como não
conheço a procedência, pergunto: seriam do seminário? Outra questão:
este material está catalogado? Aguardo os esclarecimentos e a devida
destinação dos objetos para eu fazer o termo de entrega e repassar os
objetos ao presidente da AEXAM, quando ele puder vir a Mariana.
Em Cristo Jesus,
Padre Valter Magno de Carvalho – Reitor do Seminário Maior São
José (31) 3557-1140/ 98583-8197
***
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Alguns esclarecimentos importantes sobre este e-mail
1º) O Seminário São José receberá o Propedêutico, vindo de Barbacena,
e, após as reformas em curso, utilizará as áreas anteriormente destinadas a
hospedagens (Carmelo). Esta é a razão de não haver hospedagens.
Há que se as ter em outros estabelecimentos.
2º) A disponibilidade oferecida – sábado e domingo e somente horários
diurnos – não atende às conveniências do Encontro, já que as noites de
sexta-feira e sábado são utilizadas para atividades gastronômicas, sociais
e recreativas.
3º) Os custos de alimentação propostos pelo Reitor devem ficar acima do
que possivelmente serão os do Hotel Providência, que também oferecerá
boas condições de hospedagem.
4º) A confirmação do número de presenças com um (1) mês de
antecedência é difícil, já que este é um problema que sempre se teve para
a preparação do Encontro.
5º) Se só não bastassem estas dificuldades logísticas, há ainda o fato
incontestável da experiência do ano passado no Hotel Providência, em
que a unanimidade dos presentes referendou e recomendou a sua
continuidade.
Com base nestas considerações, achou-se por bem não acolher a
proposta do Padre Valter, a quem se fizeram os agradecimentos pela
gentileza e o interesse.
Ficou, no entanto, combinado que a Missa de Domingo continuará na
Capela do Seminário, o que, sem dúvida, é um ponto muito importante do
Encontro.
Ainda se informa que o material da “Sala da AEXAM” já foi
retirado e aguarda um novo local, onde se possa remontar um pequeno
museu histórico das coisas do Seminário.
*****
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MINAS COMPLETA 300 ANOS
Mauro Werkema
Jornalista e historiador

Em 2020 Minas Gerais
completa 300 anos da criação da
Capitania de Minas do Ouro, com
autonomia administrativa, separada
da Capitania de São Paulo, que
integrava desde 1709. A criação da
Capitania ocorre em meio a
acontecimentos
históricos
que
marcam os primórdios de Minas
Gerais e que devem ser lembrados.
Em 1717, o rei de Portugal,
dom João V, nomeou Dom Pedro de
Almeida Portugal e Vasconcelos,
Conde de Assumar, governadorgeral da Capitania de São Paulo e
Minas do Ouro.
Assumar
instala-se
em
Mariana, então Vila de Ribeirão do
Carmo, e ocupa o casarão anexo à
Igreja de São Francisco, conhecido
como Palácio de Assumar, que

começa a ser restaurado após anos de
abandono.
Assumar trazia como principal
missão organizar e disciplinar a
cobrança do quinto do ouro, o
imposto que Portugal cobrava da

Colônia e que teria que ser pago por
todos os que realizavam a extração
do ouro.
A data enseja discussão
sobre os três séculos da História de
Minas, desde a ocupação pioneira
dos territórios interiores do Brasil
Colônia, os conflitos políticos e a
rebeldia dos mineiros, a evolução
econômica, social e cultural, as
dificuldades
ao
pleno
desenvolvimento até os nossos dias,
a contribuição de Minas à
nação brasileira.
Como
também
seria
importante para estudo sobre as
dificuldades por que passa o Estado,
embora com rica história e um
cobiçado subsolo mineral, que gerou
a ocupação do seu território e lhe deu
o nome. Minas originou-se da
mineração e até hoje debate a
presença desta atividade no Estado e
seus aspectos econômicos, sociais e
ambientais.
Do Ciclo do Ouro, que se
inicia nos anos finais do século
XVII, ao Ciclo do Minério de Ferro,
Minas Gerais tem uma longa
trajetória histórica que merece
estudo e reflexão. Importante ainda
é discutir o futuro desejável e as
grandes dificuldades por que passa
no momento.
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O Conde de Assumar
encontrou forte resistência dos
habitantes quanto à cobrança do
imposto. Em 1720, rebelam-se os
moradores de Ribeirão do Carmo
(Mariana) e Vila Rica (Ouro Preto),
que chegaram a ameaçar Assumar.
Refugiado em Vila Rica, o
governador armou sua reação,
enfrentando severa resistência.
Um dos líderes, Felipe dos Santos,
português, mas habitante de Minas,
minerador e comerciante, foi preso
em Cachoeira do Campo e foi
executado por ordem de Assumar,
transformando-se no primeiro mártir
mineiro, morto na luta por
autonomia.
As condições do assassinato de
Felipe dos Santos, se em Cachoeira
ou Vila Rica, ainda geram
controvérsias.
Assumar teria também incendiado as
encostas da Serra de Ouro Preto,
onde trabalhavam e residiam
centenas de mineradores, e que
passou à história como “Morro da
Queimada”, até hoje assim citado.
Os acontecimentos de 1720
levaram o rei de Portugal, dom João
V, por solicitação e indicação do
conde de Assumar, a criar a
Capitania das Minas, separando-a de
São Paulo, o que ocorre por Alvará
datado de 2 de dezembro, data
oficial da nova capitania.
Por esta época a Capitania já tinha
numerosa população e vários núcleos

urbanos,
quase
todos
com
ocorrências de rebeliões e conflitos,
dos quais o mais famoso, e mais
aguerrido, com muitas mortes e
combates, foi a Guerra dos
Emboabas, entre 1708 e 1709, entre
paulistas, pioneiros na ocupação do
território das minas, e portugueses e
outros emigrantes que acorreram à
região em busca do ouro.
Assumar mudou-se para Vila
Rica onde se instalou no Palácio
Velho, de que hoje só restam alguns
paredões em ruínas, em região que
tem esse nome, próximo ao Bairro de
Antônio Dias. O Palácio dos
Governadores, hoje pertencente à
Escola de Minas da UFOP, só foi
construído a partir de 1747, na atual
Praça Tiradentes.
Vila Rica tornou-se então a capital
da Capitania e o Palácio da Praça
Tiradentes sediou os governos
mineiros por todo o regime colonial,
até a Independência de 1822, no
período imperial até a República
proclamada em 1889, e até 1897,
quando a capital transferiu-se para
Belo Horizonte.
Em 1823, com a Independência, dom
Pedro I deu a Vila Rica o nome de
Imperial Cidade de Ouro Preto.
Atribui-se ao Conde de
Assumar, que permaneceu em Vila
Rica por apenas mais um ano, a
publicação de um depoimento
dominado “Discurso histórico e
político sobre a sublevação que nas
Minas houve no ano de 1720” .
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Ele procura explicar a sua conduta,
considerada excessiva, dizendo que
se viu obrigado a “proceder
sumariamente ao castigo”, como a
execução de Felipe dos Santos e a
prisão de outros sediosos, alguns
ricos mineradores e proprietários na
região.
Diz Assumar que nas Minas
“o clima é tumba da paz; berço da
rebelião; a natureza anda inquieta
consigo e amotinada por dentro; é
como no inferno”. É documento de
elevado valor histórico para a
compreensão dos primórdios de
Minas Gerais e a gestão colonial
portuguesa nos seus primeiros anos e
o esforço da Coroa por implantar as
casas de fundição para cobrar o
quinto
do
ouro,
enfrentado
sucessivas sublevações em várias
vilas.
O tricentenário da criação da
Capitania das Minas requer vários
programas
comemorativos.
É
também particularmente importante
para as cidades históricas, como
Ouro Preto e Mariana, que sediaram
os
principais
acontecimentos
relativos à criação da Capitania,
como para todas as que surgiram e se
consolidaram como núcleos urbanos
naqueles anos. Em enfim, uma data
magna de Minas Gerais que permite
rever e relembrar seus três séculos
de história atuante.

Para marcar o pioneirismo da
cidade, a Prefeitura, em parceria com
organizações culturais do município,
lançou, no dia 13 de fevereiro
último, a iniciativa “300 Anos de
Minas: as Gerais começaram aqui”.
Foi uma noite emocionante,
em que a história de Mariana foi
repassada aos presentes no “Teatro
Mariana”,
enquanto
slides
ratificavam a agradável e concisa
apresentação da professora Adalgisa
Arantes Campos (UFMG, Faculdade
Dom Luciano Mendes e outras
instituições).
Após a apresentação da sua
logomarca (acima), foi lançada a
agenda de atividades do Calendário
Cultural da cidade, que, ao longo
deste ano, pretende mobilizar a
sociedade para resgatar e fortalecer
os legados históricos, culturais e
artísticos do município:

***
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Carnaval: 300 anos de Minas
Centro de Referência das
Bandas de Música
Projeto Dobrados de
Mariana para Minas
Semana Santa em Canto
Seminário de Musicologia
Iron Biker
Encontro Internacional de
Palhaços
Série de colóquios: Mariana
nos trezentos anos de Minas
Lançamento da Bienal da
Música
Cartografia Musical Mariana Viva - Canta
Mariana
Exposições Artísticas:
lançamento do Distrito
Criativo Passagem de
Mariana,
e outros.

A iniciativa “300 anos de Minas: as
Gerais começaram aqui” objetiva
também criar pontes que unam a
importância do passado de Mariana,
com as ações do presente e uma
visão de futuro, a partir dos diversos
legados e atributos históricos
advindos do início da mineração, da
produção artística, da educação, da
religiosidade, da formação política
do Estado, entre outros aspectos.
Em 2020 Minas Gerais comemora
300 anos.

E, desde 1696, antes da constituição do
Estado, Mariana, antiga Vila do
Carmo, já exercia seu papel de
primazia.
-“Mariana é repleta de
riquezas do período em que começou
a ser escrita a história de Minas
Gerais. Todo esse pioneirismo do
passado do município é um poderoso
combustível para o desenvolvimento
da economia criativa na região, que
está presente no desenvolvimento do
turismo, nos grandes eventos
culturais, nas atividades acadêmicas
e de pesquisa e nos diversos
produtos artísticos e culturais
presentes na cidade e em seus
distritos.”
(Duarte Júnior, Prefeito de Mariana)

-“Mariana coleciona primazias
relevantes como cidade, capital das
capitanias de São Paulo e Gerais do
Ouro, primeiro bispado onde se
exerceu pela primeira vez o direito
ao voto. Ser a primeira cidade
planejada no período colonial e ter a
primeira lei ambiental do país são
outros orgulhos marianenses.
Mas as primazias de Mariana não
remontam apenas ao seu passado
histórico. “Suas riquezas estão
presentes na vocação de produtora
de arte e cultura.”
(Efraim Rocha, Secretário Municipal
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo, Esportes e Lazer).
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Durante o XXVIII Encontro
Anual da AEXAM, realizado em
julho de 2019, o Prefeito e o
Secretário de Cultura e Turismo
designaram
os
aexanos
“embaixadores
de
Mariana”,
solicitando-lhes divulgarem em seus
relacionamentos sociais, religiosos,
profissionais
e
familiares
as
atividades e promoções da nova
Mariana após o desastre ambiental.

A AEXAM, cujo Encontro
Anual
será
oficializado
no
Calendário Cultural de Mariana, foi
representada neste evento -“300 Anos
de Minas: as Gerais começaram
aqui”- pelo Helvécio e a Rosana,
quando receberam gentil e atenciosa
acolhida do Prefeito Municipal, e do
Secretário de Cultura, Patrimônio
Histórico, Turismo, Esportes e
Lazer.

Efraim Rocha, (Secretário Municipal),
Duarte Júnior (Prefeito de Mariana),
Helvécio, Rosana e Ângelo Oswaldo
(ex-Prefeito de Ouro Preto e exSecretário de Cultura de Minas Gerais)

*****

EXPEDIENTE:
Redator e editor desta revista: Helvécio Trindade - 25/02/2020
Av. Prudente de Moraes, 290/1101 – Cidade Jardim – CEP 30380-002
Belo Horizonte/MG – (31) 99976-7500 - 3296-7985
helveciotrindade@yahoo.com.br
Fotos gentilmente cedidas por: Josué, Dinilton, Merania e Tomé
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CONHECIMENTOS QUE POSSIVELMENTE
TENHAM SIDO ESQUECIDOS
Os Três Reis Magos:
. O árabe Baltazar: trazia incenso, significando
a divindade do Menino Jesus.
. O indiano Belchior: trazia ouro, significando a
sua realeza.
. O etíope Gaspar: trazia mirra, significando a
sua humanidade.

As Sete Maravilhas do Mundo Antigo:
No passado, os gregos resolveram criar uma lista com monumentais
obras que deveriam ser vistas por todos. As obras se distinguiam por sua
beleza, grandeza, suntuosidade e magnitude. Mesmo que tenham sido
os gregos a listar as "Ta hepta Thaemata", como eles as chamavam,
apenas uma se localizava na Grécia, a “Estátua de Zeus”, as demais
estavam em outras localidades. O Colosso de Rodhes, na Ásia Menor; o
Templo de Ártemis e o Mausoléu de Helicarnasso, em Éfeso; As
Pirâmides de Gizé e o Farol de Alexandria, no Egito; e Os Jardins
Suspensos da Babilônia, na atual Iraque.
A Grande Pirâmide de Gizé
Construída pelos egípcios há cerca de 4.500
anos, é a única maravilha antiga ainda
existente. Construída por volta de 2.500 a.C.
como monumento funerário ao Rei Queóps,
ela é a maior das três pirâmides de Gizé.
Segundo o historiador grego Heródoto,
100.000 homens trabalharam durante 20
anos na construção da pirâmide. Sua construção revela um grande
conhecimento de geografia, astronomia, geologia, matemática e outras
ciências por parte dos construtores egípcios.
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Jardins Suspensos da Babilônia
Supostamente criado pelo rei Nabucodonosor
em 605 a.C. para presentear sua esposa, a
rainha Amyitis, na cidade da Babilônia, na
Mesopotâmia,
os
Jardins
Suspensos
consistiam em uma estrutura arquitetônica
de terraços que continham uma infinidade de
espécies de fauna e flora. Não se sabe ao
certo se existiram os Jardins Suspensos da Babilônia, entretanto,
escavações arqueológicas realizadas no século XIX encontraram
possíveis indícios de sua existência.
A Estátua de Zeus
Medindo de 10 a 15 metros de altura e
localizada no templo de Olímpia na Grécia, a
estátua foi construída em ouro e marfim
durante oito anos, por volta de 450 a.C. O
escultor Phídias representou Zeus sentado em
seu trono, indicando sua superioridade sobre
os demais deuses do panteão grego. A estátua
foi transportada para o centro do Império Romano do Oriente,
Constantinopla, e lá foi destruída em um incêndio, por volta de 470 d. C.
O templo de Ártemis
O Templo à deusa Ártemis, de Éfeso (atual
Turquia), foi construído, reconstruído e
aumentado várias vezes durante séculos, até
que, por volta de 262 d.C., foi destruído
durante a invasão bárbara dos godos.
Possíveis vestígios podem ser encontrados
hoje no Museu Britânico.
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O Mausoléu de Halicarnasso
Construído por volta de 350 a.C., a mando da
rainha Artemísia, com o intuito de abrigar os
restos mortais do seu esposo e irmão, o rei
Mausolo, o mausoléu também se localizava
na Turquia. Foi destruído por volta do século
XV por constantes terremotos e seus restos
foram utilizados em outras construções.

O Colosso de Rhodes
O Colosso de Rhodes era uma estátua de
bronze de 33 metros, construída na Grécia,
por volta de 300 a.C., para homenagear o
deus Hélios (deus do Sol) devido ao auxílio
na vitória sobre o exército de Demétrio
Pollorcetes. A estátua permaneceu de pé
durante 50 anos, quando foi destruída por
um terremoto que assolou a cidade de Rhodes em 226 a.C.
Farol de Alexandria
Feito de mármore e argamassa, o farol foi
construído pelo arquiteto grego Sóstrato de
Cnido, por volta de 250 a.C., para orientar os
marinheiros em suas viagens noturnas.
Resistiu a vários terremotos, mas começou a
ruir por volta do século IV.

As 7 Cores do Arco-Íris:
Na mitologia grega Íris era a mensageira da deusa Juno. Como descia do
céu num facho de luz e vestia um xale de sete cores, deu origem à
palavra arco-íris. A divindade deu origem também ao termo íris, do olho.
. Vermelho . Laranja . Amarelo . Verde . Azul . Anil . Violeta
***
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ANEXO DA “Revista da AEXAM”

Este é um espaço destinado às manifestações literárias que, guardadas nas gavetas
ou na memória do computador, estão à espera de um editor. A arte e a criatividade
de seus autores são aqui expostas para a satisfação de seus “milhares” de leitores.
Envie-nos os seus escritos, sejam crônicas, contos, poemas, críticas, depoimentos
etc., para que possamos publicá-los nesta página, sempre à sua disposição.

AS FILHAS DE FOUCAULD
João Gabriel
Teixeira, o
Japão
(setembro/2019)

Por muitos e muitos anos,
olhei para ele aparentemente
esquecido na prateleira mais alta
da estante. Recentemente o tomei
pelas mãos. Está gasto pelo tempo
e, sobretudo, pelo uso. Vou
revisitando
as páginas do
Fermento na Massa de René
Voillaume, intérprete de Charles
de Foucauld, germes da dupla
família religiosa, os irmãozinhos e
as irmãzinhas de Jesus.
Este mais o pequeno e substancial
livro de Denise e Robert Barrat –
Charles de Foucauld e a
fraternidade – também publicado

pela Agir, foram sorvidos
lentamente por mim como guia de
meditação ao longo de quase dois
anos no Seminário Maior de
Mariana, ainda no tempo dos
lazaristas.
Parece-me que a tradução
do original francês Au coeur des
masses participa do movimento
de renovação da Igreja no Brasil
pelo fomento de ideias. No
mesmo
sentido,
a
grande
novidade no plano institucional
foi a criação da CNBB –
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil. Em comum nas duas
iniciativas, a atuação de Dom
Helder Câmara. Acrescente-se
abertura no quadro internacional,
haja vista a efervescência de
ideias e desafios graças aos ventos
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conciliares que sopraram a Igreja,
mater et magistra, nos meados do
século XX.
As Fraternidades têm suas
singularidades: participam da
missão da Igreja no mundo pela
presença, pelo compartilhamento
da vida e pelo reconhecimento.
Foucauld deseja que “cristãos,
muçulmanos, judeus e idólatras“
(sic) considerassem o Irmãozinho
de Jesus como irmão universal.
Sua primeira missão é, pois, a de
irmãos dos pobres, não só os
amando,
mas
pertencendo
socialmente por meio de toda a
sua vida à classe dos pobres (os
grifos vêm do original de
Voillaume). E pobre trabalha,
trabalha muito. Destaca o valor do
trabalho manual que não é um
tempo roubado à oração, mas
dado à oração.
A semelhança aos mais
pequeninos e a identificação com
eles marca a vida do consagrado:
passa pela casa pobre como as dos
vizinhos, pela frequentação e
procura de contato, visitas e
projetos. O Irmãozinho está
sempre à disposição; é o amigo
que se pode procurar a qualquer
hora; quer conhecê-los porque os
ama. Sem dúvida, é uma das
maneiras de tornar a Igreja de
Cristo mais identificada com os

pobres, ao contrário da maioria do
clero que pertence a estratos
sociais mais elevados.
Ordenado
sacerdote,
Foucauld se empenha em
continuar no Saara. Numa carta a
um amigo confessa que só lhe
resta entrar numa Ordem na qual
encontrasse a mais exata imitação
de Jesus. Não me sentia feito para
imitar sua vida pública pela
pregação; deveria por isso imitar
a vida oculta do humilde e pobre
operário de Nazaré.
No que concerne ao apostolado é
convicto que seus irmãos não
devem aceitar o encargo de
ministério algum como o de
pároco, vigário ou chefe de
missão e de nenhuma obra
propriamente
dita,
embora
ajudando
na
evangelização.
Seguramente há algo de novo,
reconhece Voillaume, na sua
maneira de pregar o Evangelho,
por meio de toda sua vida.
A primeira vez que ouvi
uma
explicação
sobre
o
apostolado pelo testemunho, em
vez do uso da palavra, se deu na
fala da Ir. Georgette Marseille
numa visita que as irmãzinhas de
Jesus, do noviciado em Roças
Novas, Caeté, fizeram a Mariana.
Desta ocasião, retive também as
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ponderações do Pe. Getúlio
Grossi CM: não falar pode ser um
desperdício de oportunidade de
levar a boa nova? Sua
argumentação talvez poderia ser
reforçada por passagens como a
do apostolo para quem “não
podemos deixar de falar “ ou a do
mestre “se não clamam, as pedras
gritarão”?
Que rico debate sobre
liberdade e carismas. Com
certeza, não tem ninguém
engaiolando o Espírito, pois a sua
casa tem muitas moradas. Seria
arriscada mais uma leitura na
ontológica frase de João: e o
Verbo se fez carne e habitou entre
nós?
A simplicidade e o
despojamento têm como modelo a
vida de Jesus em Nazaré, na
solidão, na pobreza e no trabalho
humilde. Foucauld recomenda aos
seus, no trato com as pessoas,
muito esmero: esconde com
cuidado tudo o que te possa
elevar aos olhos do próximo. A
procura da abjeção é expressão de
amor, efeito de uma conformidade
com o mistério da cruz e mesmo
exigência do mistério do amor. A
obediência, a pobreza e a
castidade são, pois, escolhas,
amor e renúncia.

Como que ensinamentos tão duros
se tornam paradigmas duma igreja
dos pobres?
A valorização do simples,
das pequenas comunidades passa
pela construção de um imaginário
dos novos tempos nas mentes dos
jovens forçados a decisões logo
após o fechamento do Seminário
de Mariana.
Éramos jovens para os confrontos
entre o imaginário de uma igreja
encarnada, pobre e comprometida
versus uma igreja triunfante e
distante.
Quando
Dom
José
D’Ângelo, bispo de Pouso Alegre,
fez a pergunta sobre meus planos
de estudo, respondi explicitando
meus desejos e minha falta de
vontade de morar em grandes
comunidades e ficaram criados o
impasse e, na sequência, minha
liberação.
Procurado,
Dom
Marcos
Noronha, bispo de Itabira, me
ouviu e acolheu meus desejos e
apostas, dúvidas e certezas.
Com mais três colegas fundamos
uma república, uma pequena
comunidade que estava longe de
uma fraternidade dos irmãozinhos,
mas
primava
pelos
bons
propósitos,
simplicidade
e
pobreza.
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Aliás, a vida na minha família não
havia sido diferente. Também na
nova casa não havia sequer
geladeira e a gente não sentia
tanta falta. Se as instalações no
bairro Santa Tereza eram simples,
a vida se tornou bem mais
complexa,
considerando
formação, estudo e trabalho, e
vida social.
As aulas do Instituto
Central de Filosofia e Teologia
iniciavam às 7h30 e a gente
pegava uma lotação até o Centro e
depois um percurso a pé até o
Barro Preto; trabalho, que custou
para aparecer, era à tarde ou à
noite – aulas em supletivo –
misturando assim estudo e
subocupação, e o final de semana
era cheio de reuniões, militância
cristã e política. Vida social
intensa era a expressão usada
entre nós, mas de fato, havia
alguma dispersão. Nesse novo
contexto, com relativa frequência,
íamos à casa das irmãzinhas em
Roças
Novas
para
um
recolhimento e meditação.
Foi aí que reencontrei a
irmãzinha
Letícia,
já
que
tínhamos conhecidos e assuntos
em comum. Terezinha Chaves
militara em movimento da Ação
Católica de Belo Horizonte e sua
família tem origem em Mariana,

dois assuntos que me são caros.
Foram parentes dela a Dona
Lindinha e o Seu Ninico, redator
durante décadas da Folhinha
Mariana,
residentes
naquela
praça, na entrada do Seminário
Maior. Mantive inclusive contatos
com a família dela no bairro
Calafate / BH.
Outro registro ainda
de encontros meus,
fortuitos
e
providenciais, com
membros
de
fraternidades
de
Charles de Foucauld
(bemaventurado desde 2005):
No começo dos anos setenta
frequentava o Rio de Janeiro,
onde morava minha namorada,
membro então da equipe nacional
da Juventude Operária Católica.
Morava no Morro São Carlos,
cujo acesso a pé se dava por uma
passagem, na lateral e nos fundos
da Penitenciária Frei Caneca. Por
uma feliz coincidência, num dos
barracos na vizinhança havia uma
fraternidade das irmãzinhas de
Jesus. Uma delas trabalhava nos
correios, o que facilitava a vida
naquele tempo em que se escrevia
carta. Ainda mais que no interior
da favela não havia distribuição e
as
correspondências
eram
centralizadas na casa de um
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morador especial, o Capitão, que
as anunciava por um alto falante.
Num feriadão, esticando o
7 de setembro de 1970 com um
fim de semana, fui ao Rio para
descansar, namorar um pouco,
rever amigos, desfrutar uma praia
e tomar um chope no Amarelinho.
Viajei à noite, peguei um táxi na
rodoviária. Subindo a trilha da
favela a pé me deparei com as
irmãzinhas descendo. Logo me
pararam e, fazendo-me voltar,
relataram
que
agentes
da
repressão estavam na casa da JOC
prendendo todos, moradores

e visitas. Aguardavam novas
presas. Com firmeza a irmãzinha
do correio e uma colega levaramme até a sacristia da Igreja da
Salete, no Catumbi, ali perto,
onde
fiquei
algum
tempo
conversando com o Pe. Mário e
depois fui despachado para BH.
Cerca de dez membros da equipe
nacional,
leigos
e
padres
assistentes, ficaram presos por
quase
quatro
meses
na
Penitenciária do Exército, na
Barão de Mesquita.
****

APRENDENDO A VIVER
Uma síntese dos sistemas da Filosofia Ocidental
(Da Mitologia Grega à Modernidade)
José Moreira Magalhães
2019
APRESENTAÇÃO

Este é um texto que
sempre quis escrever.
Nasci, mas vivi pouco numa
cidade do interior de Minas. Saí
para ampliar minhas chances de
estudar. Pude chegar à graduação
em filosofia e teologia. Depois, a
economia como profissão, que
exerço até hoje, com muito gosto.
Mas não me deixaram as questões
da filosofia, particularmente

aquelas que se relacionam com o
sentido da vida; que amparam o
homem no dia a dia da dor do
sofrimento e da insuperável
perspectiva de sua finitude.
Aquela sensação de que, a cada
minuto, restam menos futuro e
mais passado, sem que haja
certeza de que o seu passado
tenha sido o melhor entre as suas
possibilidades.
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Isso me aflige um pouco,
confesso. Porque não sou um
sábio.
O acaso? A “roda da
fortuna” das Moiras? As minhas
circunstâncias, que contaminaram
as minhas escolhas, como em
Ortega y Gasset ?
E o que nos resta, sobretudo na
pós-modernidade que nos foi dada
a viver hoje, a estrangularmos o
sentido da vida?
O mundo é outro, a partir
do Iluminismo do século XVIII.
E, sobretudo, da desconstrução de
Schopenhauer e de Nietzsche. E
apanhou-nos de cheio, numa
avalanche de cultura nova e de
substituição de valores. Nada, ou
quase nada das promessas do
Iluminismo, que herdamos na
cultura de nossa formação, se
cumpriu. Deixou-nos o vazio, sem
valores e sem respostas.
A felicidade humana não
veio, como prometida, na
modernidade, com a razão, a
ciência, o progresso, a religião e a
liberdade.
Imersos em um mundo em
crise. Crise de valores, crise de
sentido, um certo sentimento de
“desapossamento”
de
nosso
destino.
Nossas gerações dos anos
cinquenta e sessenta ainda se
nutriam de ideais tradicionais e de

“grandes
narrativas”,
ou
espirituais, ou patrióticas, ou
revolucionárias,
que
nos
possibilitavam fazer sentido ao
inspirar nossas vidas.
Lembro-me ainda de minha
prisão em 69, estudante de
filosofia, numa madrugada fria de
inverno, na república de Santa
Tereza.
Perdi meu emprego no Banco
Francês e Italiano, mas não
esmoreci em meus desafios de
viver.
Hoje, no entanto, essas
grandes narrativas perderam força
de convicção. Por quê?
Talvez porque não valha mais o
universal, mas o individual; o
teórico,
mas
prático;
o
imperecível, mas o prazeroso
utilitário, o relativo, o imperativo
dos meios, antes que dos fins.
O que nos anda fazendo
viver em eterna busca, falta atrás
de falta, desejo atrás de desejo,
tédio atrás de tédio.
Como já dizia Epicuro no século
III antes de nossa era:“porque
desejo é falta; falta é conquista;
conquista é tédio e outra falta e
outro desejo, etc., numa espiral
sem fim de ansiedade e busca.”
Ou o sentimento perene e
inquieto de ressentimento e de
nostalgia.
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“Helvécio, vc divulga e põe à disposição pela AEXAM.
Quem se interessar , mando pra vcs, ok? José Moreira.

Nota da redação:
Quem quiser conhecer o texto de “Aprendendo a Viver”, por favor,
entre em contato diretamente com o autor: (31) 99224-7996

***
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MENSAGEM RECEBIDA
DO JOSÉ CELSO CENACHI
Jose Celso Cenachi
<jccenachi@yahoo.com.br>
Para:Helvécio 11 de fev. às 17:10
Caro Helvécio:
Faz algum tempo, encaminhei-lhe
um artigo sobre Pio XII, que você
achou interessante. Creio que
seria oportuno publicá-lo na
Revista da AEXAM, uma vez que
trata de assunto relacionado à
Igreja. O pontificado de Pio XII
ocorreu numa época muito
conturbada (Segunda Guerra
Mundial), sendo ele vítima de
calúnias e difamações. É preciso
minimizar todo esse dano,
fazendo
justiça
a
esse
pontificado.
Outros artigos sobre esse mesmo
assunto:
“ Evento mostrará como a Igreja
Católica salvou milhares de
judeus
do
Holocausto”:
www,acidigital.com/noticias
14/01/2020.
“ Evento na ONU recorda ação da
Igreja para salvar vidas no
holocausto”:
https://noticias.cancaonova.com
>ev...

Caso seja possível a publicação do
artigo supramencionado, penso
que sua leitura será esclarecedora
e proveitosa a todos os leitores.
Um abraço.
Atenciosamente,
Cenachi

NOVA EVIDÊNCIA
HISTÓRICA DERRUBA
LENDA NEGRA SOBRE
PIO XII
Por María Ximena Rondón
ROMA, 15 Mar. 2017

Uma
nova
pesquisa
divulgada recentemente revelou
que muitos locais que acolheram
os judeus durante a perseguição
nazista durante a Segunda Guerra
Mundial
eram
instituições
da Igreja Católica.
Esta informação constitui uma
razão para derrubar a lenda
negra sobre o Papa Pio XII,
através da qual o acusam de
antissemita e “cúmplice” de
Hitler, quando na verdade ajudou
a salvar aproximadamente 800
mil judeus.
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Segundo
informou
o
Catholic Herald, a Fundação
Internacional Raul Wallenberg,
um instituto de pesquisa
histórica, se dedica atualmente a
encontrar
os
locais
que
acolheram os judeus durante a
Segunda Guerra Mundial, para
colocar uma placa comemorativa,
como um gesto de gratidão pelo
seu trabalho de resgate. Esses
lugares são chamados de “Casas
de Vida”.
O presidente da Fundação,
Eduardo Eurnekian, indicou:
“Ficamos
surpresos
quando
soubemos que a maioria das
casas
eram
instituições
relacionadas à Igreja Católica,
incluindo conventos, mosteiros,
internatos, hospitais, etc.”.
Até hoje, o instituto localizou
mais de 500 “Casas de Vida” na
Itália, França, Hungria, Bélgica e
Polônia.
Segundo informou a fundação em
seu site, um dos últimos lugares
católicos a ser reconhecido como
“Casa da Vida”, foi o Colégio San
Giuseppe Instituto De Merode,
em Roma, em 14 de fevereiro.
Este lugar abriu as suas portas
clandestinamente aos judeus e
lhes forneceu comida e remédios
até o final da Segunda Guerra
Mundial.

Atualmente, a fundação está
focada em encontrar mais lugares
como este de acolhida na Itália.
Em um artigo publicado no
Catholic Herald, calcula-se que
somente na cidade de Roma
aproximadamente 4.500 judeus
encontraram refúgio em igrejas,
conventos, mosteiros e internatos.

Isto aconteceu durante
Pontificado de Pio XII.

o

Quando ainda era o
Cardeal, Eugenio Pacelli ajudou
os judeus.
Em 1937 o Papa Pio XI publicou a
encíclica “MitBrennenderSorge”
(Com ardente inquietude), escrita
em alemão, onde condenou o
nazismo. Pacelli, seu secretário, o
ajudou a escrevê-la.
Quatro anos depois, o Purpurado
negociou o acordo entre a Santa
Sé e a Alemanha para garantir a
liberdade religiosa dos católicos
no país.
Ao
contrário
das
afirmações da lenda negra a
respeito do Cardeal Pacelli, os
nazistas os chamavam de
“amante dos judeus” e o odiavam
tanto que queriam evitar que
fosse eleito Papa em 1939.
Nesse então, o Purpurado já havia
realizado mais de 50 protestos
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contra a política nazista.
Inclusive ajudou na libertação de
um músico judeu chamado Ossip
Gabrilowitsch, que fugiu para os
Estados Unidos e alguns anos
depois
se
converteu
ao
catolicismo.
Depois da morte de Pio XI,
o Cardeal Pacelli foi eleito
sucessor de São Pedro e tomou o
nome Pio XII.

Como Papa, aumentou as
atividades para ajudar os judeus.
Calcula-se que através do seu
trabalho conseguiram salvar
cerca de 800 mil pessoas.
O Santo Padre os escondia no
Vaticano, especialmente em
Castel Gandolfo, casa de verão
dos Papas.
Chegou a emprestar a sua
própria cama para que as
mulheres judias pudessem dar à
luz. No total, 42 crianças
nasceram e muitos foram
chamados Eugenio, como um

agradecimento pela ajuda do
Papa.
Também entregou a Israel
Zolli, o então grande rabino de
Roma, uma contribuição em ouro
para completar os 50 quilos que
os nazistas pediram aos judeus,
algo que não impediu uma
grande invasão na qual escondeu
novamente muitas pessoas.
Este e outros gestos
fizeram com que o rabino se
convertesse ao catolicismo e foi
batizado com o nome de Eugenio.
A proteção de Pio XII aos
judeus e a sua firmeza moral fez
com que os nazistas elaborassem
um plano para sequestrá-lo em
1944, quando o regime havia
ocupado Roma. Entretanto nunca
puderam realizá-lo.
A origem da lenda negra
Um ex-espião da KGB, Ion
Mihai Pacepa, denunciou em um
artigo publicado no National
Review Online que o Kremlin e a
inteligência russa fizeram um
plano chamado
“Assento 12” para destruir a
autoridade moral da Igreja
Católica na década de 1960.
Pacepa indicou que o objetivo
principal era o Papa Pio XII,
36

porque havia falecido há dois
anos e, como dizia o então
presidente russo, Nikita
Khrushchev, “os mortos não
podem se defender”.
Pacepa contou que a KGB “queria
apresentá-lo
como
um
antissemita que tinha incentivado
o holocausto de Hitler”. Para isso,
pediu para ele modificar alguns
documentos
originais
do
Vaticano.
O
espião
romeno
enviou
centenas de documentos à KGB
relacionados a Pio XII. Entretanto,
não encontrou nenhum documento

que incriminasse o Papa, então
ele os alterou.
Estes documentos foram a
base para o livro “O Vigário”,
escrito e publicado em 1963 pelo
alemão Rolf Hochhuth. Este livro
apresenta Pio XII como um Papa
partidário
dos
nazistas
e
indiferente ao holocausto judeu.
A obra foi traduzida a 20 idiomas.
“Atualmente, muitas pessoas que
nunca ouviram falar de ‘O
Vigário’ estão sinceramente
convencidas de que Pio XII era
um homem frio e cruel, que
odiava os judeus e ajudava Hitler
a matá-los”, manifestou Pacepa.
Em 1964, o Papa Paulo VI
ordenou fazer uma investigação

sobre a conduta de Pio XII
durante a Segunda Guerra
Mundial. Isto demonstrou que
tanto o Pontífice como a Igreja
Católica ajudaram muito os
judeus durante este período.
Em 1999, o autor John
Cornwell publicou seu livro “O
Papa de Hitler”, que também
defende a ideia de que Pio XII era
antissemita.
Em entrevista concedida
ao
jornal
espanhol
‘La
Vanguarda’, o Papa Francisco
lamentou que as pessoas
tivessem feito uma concepção
errada sobre Pio XII e que
tenham “colocado tudo em cima”
do Pontífice que ajudou a salvar
cerca de 800 mil judeus do
holocausto perpetrado pelos
nazistas.
O Santo Padre recordou que,
depois da morte de Pio XII, o
então primeiro-ministro de Israel,
enviou uma carta dizendo:
“Compartilhamos a dor da
humanidade”.
Quando
o
Holocausto atingiu o nosso povo,
o Papa se colocou em defesa das
vítimas”.
Fonte:www.acidigital.com/noticias
*****
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Prezados aexanos e demais leitores,
ao final desta “Revista da AEXAM” nº 37, que está
apresentada no formato eletrônico, espero que lhes tenha sido
agradável relembrarem acontecimentos e/ou tomarem
conhecimento de assuntos que, direta ou indiretamente,
possam ser do seus interesses.
Por mais que utilizemos a tecnologia dos aparelhos
celulares para as nossas comunicações, ainda somos
convenientemente dependentes do velho e desejável “email”
no computador, que nos permite leituras mais prazerosas dos
textos, facilmente ampliados e visualizados.
Assim, tomei este cuidado para dar-lhes conforto.
E tem mais:
Vocês podem fazer os seus comentários, críticas e
sugestões imediatamente, marcando o que lhes chamou a
atenção, através de email de resposta.
Façam-nas, pois serão ajudas para as próximas edições.
Também no site www.aexam-mg.org.br poderão ter
iguais leitura e vantagens.
Grande abraço a todo e obrigado sempre!
Helvécio.
BH, 25/02/2020.
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