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Mons. Miguel Falabella de Castro
“PERTRANSIIT BENEFACIENDO”
“PASSOU FAZENDO O BEM!”
(Cf. At 10, 38)

GS 58

AEXAM

GENS

Páginas 1 a 10

Páginas 11 a 13

Páginas 14 a 16

Conversando com os amigos
Caríssimos irmãos, colegas e amigos(as) do GS 58.
Que o Senhor Jesus esteja com
todos nós!
Estamos ainda vivendo a pandemia do coronavírus. De quarentena,
preso aqui no Seminário Diocesano
Nª Sª do Rosário, não tive condições de fazer a edição de junho do
nosso GS. Mesmo com dificuldade,
com meus 91 anos de idade (5 de junho) e com uma trombose
na perna direita, que me atingiu em setembro mas, agora, desde o dia 2 de dezembro, já está vencida,
estava recolhendo todas as
matérias para lançar o GS
nº 137, em dezembro. Consegui juntar muita coisa.
Mas, no final de novembro, logo após as eleições,
quando já me preparava
para iniciar a diagramação, que
exigiria minha ida à Gráfica Dom
Carloto muitas vezes, vem nova invasão da Covid-19, com aumento
considerável de casos, aqui em Caratinga. E me aconselham não sair
de casa.
Resolvi então fazer o número 137
pequenino, poucas páginas, lembrando o primeiro ano deste nosso
jornalzinho, em 1965: começou com
4 páginas só. A finalidade é convidar todos vocês para o 57º Encontro do GS58. Vamos explicar tudo o
que aconteceu.
Em janeiro deste ano (6 a 9), fizemos o nosso 56º Encontro anual da
turma do GS 58, no nosso querido

Seminário São José, de Mariana.
Foi o último encontro nosso no
Seminário São José! Por quê? Pe.
Valter, o Reitor (agora, Bispo Eleito), reuniu-se conosco e nos explicou: ano que vem, o Propedêutico se
transferirá para o Seminário São
José, e ficará nesta área da Filosofia
do nosso tempo, onde costumamos
fazer nossos encontros. Por isso, ano que vem, nem o GS 58 nem a AEXAM poderão mais fazer seu Encontro aqui no Seminário
Maior. Explicado. Este
foi, portanto, o nosso último Encontro, no nosso
querido Seminário São
José. E talvez, como veremos, tenha sido também
o último encontro presencial da nossa turma!
Como a AEXAM já fez
este ano, decidimos fazer
também nosso encontro
de 2021, no Hotel do Colégio Providência. Fomos logo ver a data do
próximo Encontro. Combinamos,
como sempre, a primeira semana
íntegra de janeiro: 4 a 7 de janeiro
de 2021.
No dia seguinte, alguns deram a
ideia de fazermos o encontro em
Juiz de Fora, pensando na dificuldade que o Mons. Falabella está tendo para andar; e que a frequência
maior aqui é a turma de Juiz de Fora. Poderia ser na Casa de Encontros dos Redentoristas, no Bairro da
Floresta. Feita ligação para o Provincial, Pe. Nélson Antônio Linhares, CSSR, não pode ser na 1ª semana de janeiro. Sugerimos na semana

após a festa de São Sebastião: 25 a
28 de janeiro. Aceito. Ficou então
marcado o nosso próximo encontro
do GS 58, para Juiz de Fora, Casa de
Encontros dos Redentoristas, no
Bairro da Floresta, de 25 a 28 de janeiro de 2021.
Em março, vem a pandemia! E
nos enclausuramos.
Em abril, Mons. Falabella e Pe.
Luís Duque me telefonaram: estão
achando muito caro o preço lá da
Casa de Retiros da Floresta. Estava
aparecendo outras dificuldades. E,
além disto, a Rose está agora com
um carrão. Não haveria problema
do próximo Encontro do GS 58 ser
em Mariana, lá no Providência. E
toco a telefonar para Mariana. Explicaram-me que a data, 4 a 7 de janeiro, não dá, porque coincide com
o Retiro das Irmãs Vicentinas. Seria
mesmo na outra data: 25 a 28 de janeiro de 2021. Liguei um punhado
de vezes: o Antônio, responsável,
nunca estava lá. Maio, Junho, Julho, não consegui marcar.
Dia 7 de agosto, às 20 horas, a
AEXAM fez sua Assembleia Geral
ordinária, virtual, ou como se diz,
on-line, sem a nossa presença física.
Com eleição e posse da nova Diretoria, aprovação de contas, etc. Participei, aqui do meu quarto. Elegemos o Helvécio Trindade, para presidente, nos dois anos próximos.
Tomou posse. Tudo ao vivo! Conversando entre nós! Vendo-nos uns
aos outros! Uma beleza!
Dia 21 de agosto, foi a minha vez:
dirigi o Encontro on-line da Equipe
do Roteiro, que se compõe de 4 Dioceses: Caratinga, Valadares, Gua-

nhães e Araçuaí. Todas tiveram participantes. Programamos o temário
e os encarregados das reuniões do
1º semestre de 2021. Sem nenhum
problema.
Participei ainda de uma meia dúzia de Encontros 0n-line e interroguei-me. O nosso Encontro do GS
não poderia ser on-line? Consultei
Mons. Falabella, que achou possível. E firmamos: o 57º Encontro
do GS 58 será on-line, se Deus quiser!
Dia 24 de novembro, recebo telefonema do Mons. Chámel me comunicando de primeira mão; e, logo
em seguida, o e-mail do Pe. Felipe:
“Monsenhor Falabella teve Covid e
ontem partiu para a Casa do Pai!”
Caí das nuvens!
Resolvi, agora em dezembro, como falei acima, por causa da minha
situação de idade avançada, ainda
em meio à pandemia do coronavírus, fazer um GS minúsculo, com
poucas páginas, dando as notícias
resumidas e explicando como será o
nosso próximo encontro on-line, remarcado para os dias 5, 6 e 7 de janeiro; e o que se deve fazer para dele
participar. Pensamos em fazer duas
horas cada dia, em horários diferentes, para facilitar todos a participarem ao menos em um dia: dia 5, das
9h às 11h; dia 6, das 15 às 17 h; e dia
7, das 20 às 22h.
Então, até lá, 5 de janeiro, das 9
horas as 11 horas, se Deus quiser!
Meu abraço a todos vocês. Em Jesus
e Maria,
Mons. Raul Motta de Oliveira.

O 56º Encontro do GS 58,
em Mariana!

À frente: Rose e Pe. Felipe. Assentados: Pe. Luiz Duque, Gérson, Pe. Vicente de Paula Silva (?), Pe. José
Messias e Francisco Silvério Moreira; em pé: Ilma e Geraldo Meireles, Pe. João Batista Ferreira, Pe.
Antônio Cordeiro, Mons. Chámel, Mons. Falabella e Dr. José Mendonça; atrás, à esquerda: Pe. Rodney e
Pe. Thomás; (batendo a foto: Mons. Raul).

Nesta edição compacta, vamos
dar uma versão resumida do nosso
encontro deste ano. Se Deus quiser,
no próximo número 138, nós voltaremos ao 56º Encontro, com mais detalhes e os depoimentos da turma.
O 56º Encontro do GS 58 aconteceu no Seminário São José, em Mariana, dias 6 a 9 de janeiro de 2020.
Foi o 12º e o último encontro do GS,
no Seminário São José.

Dia 6, segunda-feira
À tarde do dia 6, segunda-feira,
chegaram: Mons. Antônio José Chá-

mel (Leopoldina), Pe. Luís Alberto
Duque Lima (Juiz de Fora), Pe. Thomas Andrade Gimenez Dias (Petrópolis), Pe. Rodney Francisco Reis da
Silva (Tabuleiro), Pe. Felipe de Castro
Costa (Juiz de Fora), Mons. Miguel
Falabella de Castro (Juiz de Fora),
Gérson Rodrigues de Oliveira e Rosemary Cássia de Oliveira - Rose (Juiz
de Fora), Pe. Antônio José Cordeiro
(Dom Viçoso), Geraldo de Souza Meirelles e Ilma Maria Fernandes Meirelles (Itajubá), Dr. José Mendonça
de Morais (Patos de Minas), Mons.
Raul Motta de Oliveira (Caratinga),

José Vicente de Paula Cupertino (Governador Valadares). E os de Bragança Paulista: Pe. João Batista Ferreira,
Pe. José Messias Moreira e seu irmão,
Francisco Silvério Moreira. Esteve
conosco um dia o nosso colega do GS
57, que reside em BH: Pe. José Jésus
Gomes de Araújo. Também: Dom
Francisco Barroso Filho e Cônego Agostinho Lourdes Coimbra de Oliveira (em Ouro Preto). E ainda o seminarista: Bruno Gomes Silva. Ao todo: 21
participantes.

Dia 7, terça-feira
As Laudes foram cantadas, dirigidas pelo Pe. Antônio Cordeiro. Logo
depois, refletimos na palavra do Papa
Francisco aos Sacerdotes da Lituânia
(23/9/2018): “Viver o Sacerdócio na
alegria”.
Às 15 horas, de van, fomos dar um
passeio pela cidade. Dom Airton não
está em Mariana. Visitamos a Igreja
do Carmo e a Igreja de São Pedro.
E, às 18 horas, tivemos a Missa na
Capela do Seminário Maior, presidida pelo Padre Thomas Andrade Gimenez Dias, de Petrópolis, que faz hoje um mês de Padre. E com Padre Cordeiro dirigindo os cânticos.
À noite, na sala da televisão, com o

trabalho técnico do Pe. Felipe, assistimos ao filme DOIS PAPAS, de Fernando Meirelles.

Dia 8, quarta-feira
Laudes. Palavra do Papa Francisco: Viver o chamado do Senhor.
A turma de Juiz de Fora contounos que lá tem havido o que eles
chamam “Missa do Impossível”, do
Padre Pièrre Maurício, 38 anos, atingindo a juventude. Junta 30 mil pessoas na praça, dia de semana!
À tarde, visita ao Cônego Agostinho, que no próximo dia 4 de abril,
com as bênçãos de Deus, completará
100 anos de idade! Sabendo que Cônego Agostinho é grande musicista e
regente de coral, logo o Pe. Cordeiro
entoa um cântico polifônico de saudação. E outros e outros vão saindo,

Após a Missa presidida pelo Padre Luís Duque, jubilando de diamante

improvisados, com o nosso coral do
GS 58 desfalcado. Até o “Searas Lourejantes”, a três vozes, saiu! Visitamos também Dom Barroso.
Pe. Luís Alberto Duque Lima, celebrou seu Jubileu de Diamante, no
último dia 19 de dezembro, há poucos
dias. Em homenagem ao jubilando,
foi-lhe dada a presidência da Missa de
hoje, às 18h30.

Último dia do Encontro: dia 9
Rezamos as Laudes, às 8 horas,
com a direção do Padre Filipe. E refletimos na palavra do Papa Francisco,
na sua mensagem para o Dia Mundial
do Oração pelo Cuidado da Criação.
Colhemos testemunhos escritos de
cada participante.

O Encontro próximo seria em
Juiz de Fora!
Ontem, havíamos pensado na data
do 57º Encontro do GS 58: de 4 a 7 de
janeiro de 2021; e no local: o Hotel do
Colégio Providência, aqui em Mariana. Como já lhes falei, esta manhã,
alguns deram a ideia de o fazermos
em Juiz de Fora. Seria na Casa de Encontros dos Redentoristas, no Bairro
da Floresta, de 25 a 28 de janeiro de
2021. Mas não deu!
Celebramos a Santa Missa, às 10
horas, com a presidência de Pe. Rodney. Almoçamos às 11 horas. E, ao
meio dia, nos dispersamos. Deo grátias!

Visita à Igreja do Carmo

Dom Barroso

O 57º Encontro do GS 58 será on-line!
temos de fazer, para participarmos do
57º Encontro do GS 58, isto é, para
entrarmos na reunião on-line do GS
58. A Alba tenha a palavra:
“Faremos nossa reunião virtual
pela plataforma Google Meet. Esta
plataforma, dentre todas as que pesquisei, é a ideal para nossa reunião,
pois aceita um número maior de participantes e, segundo a pesquisa, além de ser gratuita, é a que tem gerado menos transtorno, na hora das
reuniões online.
Para participar da nossa reunião
on-line, é necessário que cada um tenha um computador, ou um notebook, ambos com câmera; ou um celular, com tecnologia iOS ou Android. Quem for utilizar o computador ou o notebook não precisará de
nenhum aplicativo. Mas quem for utilizar o celular, precisará baixar o aplicativo do Google Meet no celular,
disponível no Play Store.

“On-line” (em linha): na Internet,
é sinônimo de acessível, conectado,
disponível, em conexão, em rede. É
uma reunião virtual, isto é, sem a presença física das pessoas. Como disse
acima, nessa reunião online, a gente
vê as pessoas e todos veem a gente,
ouve as pessoas falando e conversa
com elas normalmente! Maravilhoso!
O 57º Encontro o GS 58 será online, se Deus quiser, dias 5, 6 e 7 de
janeiro de 2021. Serão duas horas
diárias, em horários diferentes, a fim
de mais pessoas poderem participar,
ao menos um dia: dia 5, terça-feira,
das 9 às 11 horas; dia 6, quarta-feira,
das 15 às 17 horas; e dia 7, quintafeira, das 20 às 22 horas. O bom será
se todos puderem participar, nos três
dias!
Pedimos ao Padre Cordeiro que
entoe os cânticos e dirija as orações
do Ofício Divino: terça-feira, as Laudes; quarta-feira as Vésperas; e quinta-feira as Completas. E que todos tenham o seu Breviário em mãos, para
acompanhar as orações.
Vamos ouvir também o Papa Francisco. Enviarei a todos os textos, antes, por e-mail.
Cada participante, especialmente
se não costumava estar nas nossas
reuniões anuais, poderia dar-nos
suas notícias, o que anda fazendo; notícias de sua Família e/ou Paróquia.
Notícias dos colegas de seminário...
Batermos aquele papo!

Os três Links: Dou-lhes abaixo o
Link de cada encontro. (Link é como
que um endereço, para se entrar na
reunião. Consta do nome da empresa, seguido de várias letras e sinais).
Estou enviando aqui os links para os
3 dias de reunião:
1º dia: Dia 05/01/2021, das 9 às
11 horas: meet.google.com/jsdvtee-iru
2º dia: Dia 06/01/2021, das 15 às
17 horas: meet.google.com/yzgzckf-cdo
3º dia: Dia 07/01/2021, das 20 às
22 horas: meet.google.com/ndszadz-foy
Para se conectar à reunião pelo
computador, basta copiar o link do
dia e hora, que mais se encaixar em
sua agenda, e colar ou digitar em seu
computador na plataforma meet,

Orientações da Alba
Vou dar a palavra à Alba da Silva
Soares. Ela é editora da revista “Diretrizes”, da Diocese de Caratinga.
Nós, idosos temos muita dificuldade
com internet. Temos mesmo de pedir
ajuda aos mais jovens. Peça alguém
que o ajude. Ela vai nos explicar o que
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meu telefone e WhatsApp (33)
99929-3032. Peço a todos que não se
preocupem. Estarei à disposição, para ajudar e esclarecer as dúvidas sobre esta nova modalidade de reunião. Tudo é novo para todos nós e,
juntos, vamos aprender. O mais
importante é não deixar de participar das reuniões do GS. (a) Alba.”

que pode ser acessada pelo e-mail, ou
direto no site do meet.
Se for acessar pelo e-mail: Do
lado esquerdo da página principal
do seu e-mail, encontra-se o botão
Meet. Logo abaixo, em uma segunda
opção, você deve clicar no botão
“Participar de reunião”. Depois,
digitar o código da reunião. E clicar
em: “Participar”. Em seguida, permita que o meet utilize a câmera de
seu computador e o microfrone.
Pelo site do meet: Na barra de
pesquisa do seu computador, digitar: http://meet.google.com e logo
você verá uma janela: Depois é só
digitar ou colar o link da reunião e
clicar em “participar”.
É importante que todos entrem na
reunião no horário determinado, para que não ocorra erros. Nunca entrem antes do horário previsto.
Qualquer dúvida, me coloco à disposição para esclarecimentos pelo

Precisamos do número do seu
Whats-App e/ou do E-mail
Pedimos, então, com insistência, a
todos os que desejam participar do
57º Encontro do GS 58, online, que
enviem ou confirmem, com urgência,
para a Alba ou para mim, o seu telefone WhatsApp ou seu E-mail, para
vocês poderem receber qualquer comunicação sobre o Encontro, ou mudança de Link, se for o caso.
Nosso grande abraço a todos. Em
Jesus e Maria, Mons. Raul.

Ofertas e despesas do GS 58
Eduardo Benes 500,00, Côn. José
Geraldo Vidigal de Carvalho 200,00,
Antônio Baêta Ávila de Assis 200,00,
José Henriques, mais 50,00.
Despesas: Diagramação do GS
58, nº 136 R$ 600,00; Impressão do
GS 58, nº 136 (120 exemplares) R$
1.800,00; Despesas postais 330,85;
Gratificação ao seminarista Delvair
150,00.
NB: As ofertas ou assinaturas do
GS 58, quem preferir pode depositálas na minha conta corrente: Raul
Motta de Oliveira, Banco do Brasil
(001), Agência de Caratinga (177-5),
Conta corrente (5.662-6). Meu CPF
nº 115 987 006/34, meu WhatsApp
(33) 9.9124-4900.

Ofertas: José Henriques Júnior
50,00, Dr. Marino Costa e Silva
800,00; Fernando Granhin Cavalcanti 100,00, Carlos Nunes Senra
50,00, J. D. Vital 500,00, José Antônio Pessoa 50,00; Geraldo F. Madureira 50,00, Antônio Baêta Ávila de
Assis 500,00, Mons. José Hugo Rezende Maia 100,00, Mons. Miguel
Falabella de Castro 300,00, Pe. Luiz
Duque Lima 100,00, Pe. José Messias
Moreira 100,00, Pe. Antônio José
Cordeiro 100,00, Pe. João Batista
Ferreira 100,00, Pe. Geraldo Meireles e Ilma 150,00, Pe. Felipe de Castro
Costa 50,00, Pe. José Jésus Gomes de
Araújo 150,00, Pe. José Crispim Filho
50,00; Wilson Moreira 400,00, Dom
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Bispos que estudaram em Mariana

Bispos ex-alunos de Mariana, na Assembleia da CNBB de 1987

Francisco Barroso Filho; 10. Dom
Raymundo Damasceno Assis; 11.
Dom José Lima; 12. Xxxxx – não sei
quem é! – Terceira fila: 13. Dom José
Belvino do Nascimento; 14. Dom Frei
Estevão Cardoso de Avelar, OP; 15.
Dom José Eugênio Corrêa; 16. Dom
José Heleno; 17. Dom Tito Buss; 18.
Dom Antônio Felippe da Cunha,
SDN.
Eu também não consegui descobrir quem é aquele Bispo nº 12. O
rosto não me é estranho. Talvez algum nomeado naquele ano. Era jovem. Estava até de camisa comum.
E aqui fica o nosso pedido para que
alguém que reconhecer aquele Bispo
nº 12 da foto de 1987: ou ele próprio,
nos comunique, ou fale diretamente a
Dom Eurico.

Dia 9 de março deste ano, recebi email de Dom Eurico, enviando-me
esta foto batida na 23ª Assembleia
Geral da CNBB, em Itaici, Indaiatuba,
SP, em maio de 1987. Era dos Bispos
que estudaram em Mariana. Dom
Eurico me pedia uma ajuda para
descobrir o nome de um daqueles
Bispos. “É um irmão bispo, o único
que está sem camisa clerical”, disseme Dom Eurico. E colocou os nomes
de todos os outros:
Da direita para a esquerda: Primeira fila: 1. Dom Geraldo Majela
Reis; 2. Dom Antônio Ribeiro de
Oliveira; 3. Dom Oscar de Oliveira; 4.
Dom José D'Angelo Neto; 5. Dom
José Martins da Silva; - Segunda fila:
6. Dom Hélio Gonçalves Heleno; 7.
Dom José Costa Campos; 8. Dom
Eurico dos Santos Veloso; 9. Dom
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NECROLÓGIO (resumido)
Padre Efraim Solano Rocha:
Faleceu dia 13 de maio de 2020, no
Hospital Márcio Cunha em Ipatinga
(MG). 72 anos de ministério sacerdotal.

Fotos e dados de suas vidas e do
seu falecimento serão publicados no
nosso número 138, se Deus quiser.
Padre José
Geraldo Fontana:

Antônio Saulo
Carneiro Garcia:

Residia em Niterói.
Participava normalmente dos nossos encontros. Faleceu dia 9
de julho de 2020. A
pedido da sua filha,
Maria Amélia, neste
tempo de pandemia,
fiz a encomendação do corpo dele, às
14 horas, por telefone.

Faleceu dia 25 de fevereiro de 2019, em Itatiba, SP.

Pedro José da
Silva:
Pedrão faleceu no dia
02 de março de 2020,
aos 86 anos, em Caratinga.

Monsenhor Miguel Falabella
de Castro: Seu falecimento ocorreu
dia 23 de novembro de 2020, em Juiz
de Fora.

Dom Sebastião Roque Rabelo
Mendes: Faleceu dia 11 de março de
2020, aos 90 anos, no Hospital Madre Tereza, em Belo Horizonte, onde
foi Capelão. Foi sepultado em Itapecerica (MG). Antônio Carlos Faria Paz
fez o relato.

Mauro de Queiroz: Faleceu dia
3 de dezembro de 2020, às 14 horas.
Ele estava com Alzheimer, há vários
anos.

VAMOS DEIXAR PARA O Nº 138:
Complementação do 56º Encontro (Palavra do Papa, Testemunhos, fotos)
Publicações recebidas
Correspondência – Notícias
O valor do Celibato Consagrado na Igreja (Pe. Luís Duque)
Textos dos Evangelhos sobre a Eucaristia (4)
Necrológio completo
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(Associação dos Ex-Alunos dos Seminários de Mariana)

Ano XXI - Nº 37 - Fevereiro 2020
Endereço funcional: Avenida Prudente de Moraes, nº 290,
sala 1101 – Cidade Jardim – CEP 30380-002
BELO HORIZONTE/MG – Tel. (31) 3296-7985

CONFRATERNIZAÇÃO
AEXANA
Reencontros, alegria, prazer
e muitos abraços
25 de janeiro de 2020
Belo Horizonte – MG
11

Editorial
No Editorial, o então Presidente
da AEXAM, Antônio Dinilton, escrevia: “Realizadores, como o Helvécio,
têm a certeza do timing, a segurança
do know-how e a confiança do feeling,
e por isso o restaurante ABBRACCIO,
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.”

AEXANOS PRESENTES

Afonso

Campainha

Carlos Senra

Dinilton

Ildefonso

Fábio Madureira

Guido

Helvécio

Hemétrio
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Dadinho

Furquim

Irineu

Afonso

José Moreira

Pacheco

Padre Célio

Lisboa

Tomé

Márcio Diduia

Vicente Gonçalves

Elenco dos Participantes:

Vital

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; He-

métrio; 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.

Walter

A Revista da AEXAM nº 37 trouxe ainda muitas outras matérias interessantes,
totalizando 38 páginas, que não podemos reproduzir neste número reduzido do GS58.

Eleição e posse da nova Diretoria
checo dos Santos; 2º Secretário: Antônio
Dinilton C. de Rezende; 1º Tesoureiro:
Marco Túlio Vieira Torres; 2º Tesoureiro:
Camilo José Rodrigues Pereira; Diretor Social: Josué Silva Abreu. Conselho Fiscal:
Conselheiros Antônio Ribeiro Martins
(Furquim), João Alberto Pereira e Mário
Camilo Alvim; Suplentes: Gabriel Afonso
Cordeiro de Santana, José Guido Ribeiro e
José Eustáquio Hemétrio de Menezes.
Parabéns ao Helvécio e a todos os
eleitos.

O Presidente da AEXAM (Associação
dos ex-alunos dos Seminários de Mariana),
Antônio Dinilton Carvalho de Rezende, dia
23 de julho de 2020, publicou um Edital de
Convocação para a sua Assembleia Geral
Ordinária, dia 7 de agosto, às 20 horas, para
Eleição e Posse da Diretoria e do Conselho
Fiscal para o biênio 2020-2022. A reunião
foi virtual. Tive a graça de participar.
Ganhou a chapa CONFRATERNIZAÇÃO. Diretoria: Presidente: Helvécio Antônio da Trindade; Vice-Presidente: Carlos
Nunes Senra; 1º Secretário: Antônio Pa-
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Quarentena da Filosoﬁa

Quarentena na Teologia

A FORMAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MARIANA,
EM TEMPOS DE PANDEMIA
Bruno Gomes Silva

colher, pois haveria uma grande possibilidade de contágio. Mas os seminaristas foram acompanhados semanalmente por seus formadores. De início, semanalmente era enviada
mensagem em um grupo do aplicativo do Whats-App, e foram criados
momentos de oração, transmitidos
pelas redes sociais.
Os encontros por turmas, acompanhados pelos formadores, também
foram um recurso que possibilitava
uma inteiração, apesar da distância
física. Nesse sentido, aconteceram
reuniões comunitárias, orações em

Desde o dia 14 de março deste ano,
a formação no Seminário São José da
Arquidiocese de Mariana teve que adaptar o modo de formar os futuros
pastores do povo de Deus, que lá dão
sequência aos estudos da Filosoﬁa e
da Teologia. Os quase 100 seminaristas foram enviados para suas terras
de origem, para viverem o isolamento
social em suas Famílias e Comunidades Paroquiais.
Foram muitos meses de expectativa, angústias e incertezas, pois a
pandemia só aumentava e o seminário prudentemente não poderia nos a-
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Quatro novos Sacerdotes

comum, encontros da dimensão humana, momentos de partilhas e reﬂexão. As aulas também retornaram
de modo on-line, de maneira que, por
meio de leituras de textos e trabalhos, o ano de 2020 não ﬁcasse prejudicado. Também merece destaque a
Semana Vocacional, que acontecerá
no ano de 2021 de modo online.
A partir do mês de outubro, após
um período de quarentena mais rígida, de modo escalonado, as turmas
foram retornando para o Seminário
em Mariana, para darem sequência
ao processo formativo, seguindo as
normas de prevenção à Covid-19. O
semestre será encerrado no dia 20 de
dezembro, com a Celebração Festiva
dos 270 anos do Seminário e a instituição dos ministérios de Leitor e Acólito.
Apesar de um quadro doloroso,
que assola toda a humanidade por
meio desta pandemia, alguns frutos
foram colhidos neste ano de 2020. No
dia 12 de setembro, foram ordenados
no Santuário de Nossa Senhora da
Piedade, em Barbacena, os Padres
Carlos Renato, Fernando Paulo, Gilsimar Tavares e Júnior César. No dia
10 de outubro, foram ordenados em
Mariana, na Igreja de Nossa Senhora
Aparecida, os Diáconos João Luiz,
Leonardo Sérgio, Ronaldo Furtado e
Lucas Muniz. Os novos padres e diáconos já estão exercendo seu minis-

Quatro novos Diáconos

tério em paróquias da arquidiocese e,
mesmo em tempos de pandemia, colaboram para levar esperança ao povo
santo de Deus.
Outra surpresa aconteceu no dia
04 de novembro, dia de São Carlos
Borromeu, dia do seminário, em uma
solene celebração, presidida por Dom
Airton José dos Santos, arcebispo
metropolitano, foi comunicada a nomeação do Monsenhor Valter Magno,
até então reitor do Seminário de Mariana, como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador na Bahia. A
Sagração Episcopal acontecerá no dia
23 de janeiro, na Basílica de São José
Operário, na cidade de Barbacena.
Com a nomeação episcopal, a reitoria
estaria vacante, mas o Sr. Arcebispo
nomeou Monsenhor Celso Murilo,
como o novo reitor do Seminário São
José, assumindo a reitoria no mês de
janeiro de 2021.
Roguemos a Deus que continue abençoando o Seminário de Mariana,
que em seus 270 anos continua oferecendo à Igreja numerosas vocações. E
rezemos para que das nossas paróquias continuem surgindo santas vocações que levem alento e esperança
ao povo de Deus, neste tempo que se
inicia em meio à Pandemia.
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