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No dia 28 de agosto de 2013, dia de Santo Agostinho, 
celebrou-se no Instituto de Teologia do Seminário São 
José da Arquidiocese de Mariana a afi liação do Instituto 

de Teologia ao Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus 
no Brasil (CES-SJ). Dom Geraldo Lyrio Rocha presidiu a festiva 
celebração eucarística que contou com a presença do Reitor do CES-
SJ, Pe. Jaldemir Vitório, SJ, além de outros jesuítas e das comunidades 
da Teologia e da Filosofi a do Seminário São José. Foi o coroamento 
de um longo processo e o descortinar de novo horizonte para o curso 
de Teologia do Seminário.

Fundado em 1750 por Dom Frei Manoel da Cruz, o Seminário de 
Mariana foi confi ado aos padres jesuítas até a sua expulsão do Brasil pelo Marquês de Pombal. 
Passou aos cuidados dos padres diocesanos e, com Dom Viçoso, a sua direção foi entregue 
aos padres lazaristas, que dele cuidaram por mais de um século. Desde 1967 encontra-se sob 
a responsabilidade do clero da Arquidiocese de Mariana. Sob o pastoreio de Dom Luciano 
Mendes de Almeida, o Seminário foi reestruturado com a criação de espaços distintos para 
a formação fi losófi ca e teológica. Investiu-se na capacitação do corpo do docente, no acervo 
das bibliotecas e buscou-se o reconhecimento dos cursos de Filosofi a e Teologia. Há dez anos 
foi criada a Faculdade Arquidiocesana de Mariana – FAM, credenciada pelo Ministério da 
Educação e onde é oferecido o Bacharelado em Filosofi a.

Dom Geraldo Lyrio Rocha, visando garantir a identidade do curso de Teologia e o 
reconhecimento do trabalho realizado, ouvido o Conselho de Formadores, orientou o Seminário 
a buscar a afi liação do Instituto de Teologia a uma Faculdade Eclesiástica. O consenso se 
deu em torno do CES-SJ. O curso de Teologia do Seminário São José possui corpo docente 
qualifi cado, em grande parte formado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma ou 
no CES-SJ, em Belo Horizonte – MG. A biblioteca do Instituto de Teologia abriga precioso 
acervo de 21 mil volumes já catalogados, além dos periódicos e obras raras. Desde o ano de 
2000 o Seminário São José e a FAM promoveram quatorze simpósios fi losófi co-teológicos. 
São publicadas ainda duas revistas: Refl exões (acadêmica; pela FAM e pelo Seminário) e 
Gens Seminarii(informativa, em parceria do Seminário com o GS 58 e a AEXAM). Após 
séria avaliação, o CES-SJ e a Congregação para a Educação Católica aprovaram o pedido de 
afi liação que possibilitará aos alunos do Instituto de Teologia a obtenção do título de Bacharel 
em Teologia pelo CES-SJ, com reconhecimento internacional no âmbito eclesiástico.

Acolhendo as Diretrizes para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Seminário São José da Arquidiocese 
de Mariana busca uma formação teológica integrada ao conjunto do processo formativo 
e aberta aos sinais dos tempos: “O programa de formação teológica seja exigente, mas 
particularmente adequado à formação dos futuros pastores, aos quais proponha uma 
teologia profundamente integrada à vida espiritual e ao ministério pastoral, empenhada no 
desenvolvimento e aprofundamento de uma fé cristã participante do mundo e da história” 
(n. 341 do Documento 93 da CNBB).

Assim, ao completar 263 anos de existência, o Seminário de Mariana escreve importante e bela 
página em sua longa história a serviço da formação dos futuros pastores do povo de Deus!

editorial

Cônego Lauro Sérgio 
Versiani Barbosa
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Especial

Um dos mais antigos templos de Minas 
Gerais, a Catedral Metropolitana de 
Nossa Senhora da Assunção em Mariana, 

celebra neste ano de 2013 seus 300 anos de 
edifi cação. O início da construção do venerando 
templo remonta ao ano de 1713, que se tornou 
catedral com a criação da diocese de Mariana, 
em 1745, por Bento XIV pela bula Candor Lucis 
Aeternae. Dessa forma, a primeira vila, diocese, 
cidade e capital de Minas, que tem o seu nome 
em homenagem a Maria Ana d’Áustria, mulher 
de dom João V, que reinou em Portugal de 1706 
a 1750, tem em seu favor o marco histórico de 
ter a primeira catedral do interior do Brasil.

A história da catedral começa em 1704, 
quando o bispo do Rio de Janeiro, dom Frei 
Francisco de São Jerônimo, com jurisdição sobre 
Minas, cria a paróquia – nessa época, havia no 
arraial apenas as capelas de Nossa Senhora do 
Carmo e Nossa Senhora da Conceição. Três anos 
depois, ocorreu a instalação da matriz, transferida 
da Igreja do Rosário Velho, atual Capela de Santo 
Antônio, para a capela de Nossa Senhora da 
Conceição, por oferecer mais espaço e estar no 
centro urbano que não parava de crescer. 

A história da, hoje conhecida, Catedral 
da Sé de Mariana, tem sua origem no começo 
do século 18, quando aquele povoamento se 
chamava ainda vila do Carmo. O atual templo 
era uma capela, até quando a Coroa portuguesa 

Catedral de mariana, 300 anos de 
história e evangelização

determinou que se erguesse ali uma matriz, 
devido a importância da cidade pela extração 
aurífera.  Em 14 de maio de 1714, os “notáveis” 
da Vila do Carmo se reuniram para garantir os 
recursos. A obra é confi ada ao mestre Jacinto 
Barbosa Lopes, então vereador da câmara. Em 
1713, dá-se o início das obras de construção. 
Entre 1716 e 1718, foram concluídas as obras 
da matriz, no sistema construtivo de madeira 
e taipa.  Desde então, a Igreja tem passado por 
vários enriquecimentos artísticos e estruturais 
sem a desfiguração de sua arquitetura e de 
seus elementos artísticos como a colocação 
do forro, pintura interior, construção da capela 
do Santíssimo, assentamento do órgão Arp 
Schnitger, em 1753, doado pelo rei dom José I.

Em 1º de maio de 1906, a diocese 
de Mariana é elevada à arquidiocese e Sé 
Metropolitana pelo papa Pio X por meio da 
bula Sempiternan Humani Generis. Em 1961 
a Catedral é elevada à categoria de Basílica 
menor por Paulo VI. A construção da cripta, onde 
estão sepultados os restos mortais dos bispos e 
arcebispos marianenses se deu no ano de 1963 
e neste mesmo ano foi sagrado o seu altar no dia 
16 de julho. A Sé Catedral de Mariana tem seu 
traçado arquitetônico externo bastante simples, o 
que contrasta com a exuberância de seu interior, 
marcado por um rico douramento e policromia. 

Seminarista Geraldo Trindade 
4º de Teologia
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Possui uma nave central e duas laterais separadas 
pelas arcadas, provocando uma sensação de 
solidez. A leve inclinação das paredes da nave 
central dá a impressão de grandiosidade. As 
laterais são formadas por 10 altares de diferentes 
estilos e o caideral do cabido enfeitado com 
paisagens chinesas. Outros destaques são o tapa-
vento, na entrada, de Francisco Vieira Servas, a 
pia batismal em pedra, cuja tampa também foi 
esculpida por Servas e o painel representando o 
batismo de Cristo que tem como autor Manoel 
da Costa Athaide. 

Além desses aspectos artísticos e 
arquitetônicos, a celebração dos 300 anos da 
catedral, que ocorreu entre os dias 21 a 26 de 
outubro, contou com uma vasta programação 
religiosa, cívica, educacional, artística e 
cultural.

O início das celebrações em comemoração 
ao tricentenário ano de início da construção da 
Catedral se deu no dia 21 de outubro com missa 
presidida pelo vigário geral da arquidiocese, 
mons. Celso Murilo de Sousa Reis. Na terça, 
dia 22 de outubro, o arcebispo metropolitano, 
dom Geraldo Lyrio Rocha, presidiu a celebração 
eucarística na intenção dos bispos e arcebispos 
da arquidiocese. Houve também o lançamento 
do selo comemorativo do tricentenário. Vários 
momentos de celebração ocorreram, pelos 
benfeitores da catedral, pelos padres que se 
doaram no trabalho pastoral neste templo, pelas 
paróquias e pela evangelização na arquidiocese e 
na intenção dos construtores da catedral. Houve 
momentos de vigília de adoração ao Santíssimo 
Sacramento, visitas guiadas de alunos à catedral, 
palestras, inauguração de exposição dos tesouros 
da Catedral e de fotografi as.

No dia 24 de outubro, solenemente, com 
grande participação de fiéis, seminaristas, 
religiosas e padres, dom Geraldo Lyrio presidiu 
a celebração na Catedral. Na ocasião fi zeram-se 
presentes vários bispos: cardeal dom Serafi m 
Fernandes de Araújo, arcebispo emérito de 
Belo Horizonte; dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte; dom 
João Justino de Medeiros Silva, bispo auxiliar 
de Belo Horizonte; dom Wilson Luís Angotti 
Filho, bispo auxiliar de Belo Horizonte; dom 
Célio de Oliveira Goulart, bispo de São João Del 
Rey; dom Cláudio Nori Sturm, bispo de Patos 
de Minas; dom Diamantino Prata de Carvalho, 
bispo da Campanha; dom Emanuel Messias de 
Oliveira, bispo de Caratinga; dom José Eudes 
Campos do Nascimento, bispo de Leopoldina; 
dom José Moreira da Silva, bispo de Januária;  
dom Miguel Ângelo Ribeiro, bispo de Oliveira; 
dom Odilon Guimarães Moreira, bispo emérito 
de Itabira- Coronel Fabriciano; dom Werner 
Siebenbrock, bispo de Governador Valadares; 
dom Zanoni Demettino Castro, bispo de São 
Mateus; dom Marco Aurélio Gubiotti, bispo 
de Itabira- Coronel Fabriciano; dom Francisco 
Barroso Filho, bispo emérito de Oliveira; dom 
José Belvino do Nascimento, bispo emérito de 
Divinópolis e Mons. José Carlos, administrador 
apostólico de Divinópolis. As festividades se 
encerram no dia 27 de outubro, com um solene 
cortejo processional, com a primitiva imagem de 
Nossa Senhora da Conceição saindo da capela 
de Santo Antônio em direção à Praça da Sé, 
onde o arcebispo coroou a imagem e presidiu a 
celebração eucarística.

As festividades do tricentenário da 
edifi cação da Catedral de Mariana quer marcar 
o grande passo dado neste período de tempo por 
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meio do anúncio e da pregação do Evangelho 
no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil. 
Por meio da presença da Igreja Católica, e neste 
caso especial pela edifi cação da catedral e criação 
da diocese de Mariana, pode-se levar adiante a 
evangelização de regiões antes desconhecidas 
ou pouco habitadas. Destarte, os 300 anos 
signifi cam o grande desejo de perenemente, 
enquanto Igreja, sermos anunciadores de Cristo 
e das verdades do Evangelho, que continuam 
levando a força da Palavra de Deus aos corações 
desejosos do Caminho, da Verdade e da Vida, 
que é Jesus Cristo.

Homilia de dom Geraldo Lyrio Rocha, 
por ocasião da celebração do

 tricentenário do início da construção da 
Catedral Basílica de Mariana, 

aos 24 de outubro de 2013:

A arquidiocese de Mariana rejubila-se 
com a celebração do tricentenário do início da 
construção desta Catedral, a primeira do Estado 
de Minas Gerais e do interior do Brasil, e a única 
que conserva os traços originais do período 
colonial.

Há trezentos anos, iniciou-se a construção 
deste templo, como nova igreja matriz da 
paróquia de Nossa Senhora da Conceição, 
que havia sido criada em 1704, pelo bispo do 
Rio de Janeiro, Dom Frei Francisco de São 
Jerônimo. Como sabemos, iniciou-se na costa 
a colonização portuguesa das terras brasileiras. 
Assim, as primeiras dioceses se encontram no 
litoral: São Salvador da Bahia, São Sebastião do 
Rio de Janeiro, Olinda, São Luís do Maranhão 
e Belém do Pará.

Em 1745, pela Bula Candor lucis 
aeternae, o papa Bento XIV criou a diocese de 
Mariana, desmembrada do Rio de Janeiro, e a 

igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição foi 
elevada à categoria de Catedral com o título de 
Nossa Senhora da Assunção.

Dizem os historiadores que a mudança 
do título se deve a um voto do Rei de Portugal 
quando, em 1385, o reino português encontrava-
se ameaçado pelo reino de Castela. A razão era 
a sucessão ao trono de Portugal, ambicionado 
pelo Rei de Castela que, através das complicadas 
linhas dinásticas, era um dos pretendentes. Os 
portugueses, comandados por aquele que seria 
D. João I, resistiram às pretensões de Castela. O 
momento decisivo da disputa se deu na manhã 
de 14 de agosto de 1385. Foi a célebre batalha 
de Aljubarrota onde os portugueses, com um 
exército visivelmente inferior, venceram as armas 
de Castela, na véspera da festa da Assunção de 
Maria. Os lusitanos tomaram essa vitória como 
um verdadeiro milagre e o atribuíram a Nossa 
Senhora da Assunção.

Segundo Augusto de Lima Júnior, “para 
agradecer à Senhora, os benefícios e a salvação 
de Portugal nesse momento de tantos perigos, 
Dom João I determinou que de então em diante, 
todas as catedrais do Reino fossem consagradas 
a Nossa Senhora da Assunção” (LIMA JÚNIOR, 
Augusto de. História de Nossa Senhora em 
Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Ofi cial, 
1965, p. 105). Ao que tudo indica, D. João V, 
em 1745, fez cumprir esse voto em Mariana e 
São Paulo, as duas dioceses criadas pela mesma 
bula pontifícia.

Este evento que hoje celebramos é 
carregado de signifi cação: Mariana é a primeira 
vila, primeira cidade, primeira capital e primeira 
diocese de Minas. Aqui nasceu Minas Gerais 
com sua peculiar erudição e inconfundível 
estilo, diz-nos mons. Flávio Carneiro Rodrigues, 
Diretor do Arquivo Eclesiástico de Mariana: 
“O território coberto pela diocese primaz de 
Minas, que compreendia a região mineira então 
habitada (centro e sudeste), aproximadamente 
um quinto do Estado, hoje repartido entre sete 
províncias eclesiásticas, se subdividiu numa 
radiosa constelação de bispados: Diamantina, 
Pouso Alegre, Campanha, Juiz de Fora, Belo 
Horizonte, Caratinga, Luz, Leopoldina, São 
João del Rei e Itabira-Fabriciano. A sua Catedral 
tornou-se assim a mãe dadivosa de tantas outras 
Catedrais”.
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E prossegue mons. Flávio: “De Mariana, 
irradiou-se para todos os horizontes mineiros o 
facho sagrado do Evangelho que civilizou, educou 
e engrandeceu a gente mineira. Em Mariana, se 
ergueram sólidos os umbrais da Religião Católica 
para os montanheses. Assumindo a sua história, 
nossa Arquidiocese quer guardar ciosamente o 
precioso legado que recebeu de seus ancestrais 
na fé” (CARNEIRO RODRIGUES, Flávio 
– Guia Geral da Arquidiocese de Mariana, Ed. 
Dom Viçoso, Mariana, 2008, p. 20).

Louvamos e bendizemos a Deus pelos 
bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, leigos 
e leigas que nos precederam na fé e escreveram 
as belas páginas desta rica história tricentenária. 
Doze bispos me antecederam na Cátedra 
Marianense, formando uma esplendorosa 
coroa que fulgura no fi rmamento desta Igreja 
particular. Entre as mais brilhantes estrelas 
destacam-se especialmente: O primeiro bispo 
dom Frei Manoel da Cruz que aqui chegou, 
vindo de São Luís do Maranhão, depois de uma 
homérica viagem de 4.000 quilômetros, pelo 
interior brasileiro, que durou quatorze meses. 
Foi um apóstolo intrépido e entre os seus feitos 
destaca-se a fundação do seminário de Mariana 
em 1750. Marcante foi a presença e atuação do 
Servo de Deus dom Antônio Ferreira Viçoso, 
cujo processo de beatifi cação se encontra em 
Roma, depois de concluída a fase diocesana. 
Missionário, educador da juventude, defensor 
dos direitos da Igreja, protetor dos escravos 
e dos pobres, dom Viçoso empenhando-se 
heroicamente pela exaltação da Igreja e dignidade 
do Clero. O primeiro arcebispo de Mariana foi 
o grande dom Silvério Gomes Pimenta, negro, 
sábio e santo. Foi padre conciliar no Vaticano 
I, a quem coube saudar o Papa Beato Pio IX, 
em nome do Episcopado da América Latina. 
Participou também do Concílio Plenário Latino 
Americano e foi brilhante membro da Academia 
Brasileira de Letras. Como estrela de primeira 
grandeza, nessa luminosa constelação, reluz com 
extraordinário brilho meu querido e saudoso 
predecessor dom Luciano Pedro Mendes de 
Almeida, irmão do outro, doctor amoris causa, 
homem de Deus, servidor da Igreja, profeta 
da esperança, amigo dos pobres, defensor 
da vida, da justiça e da dignidade humana. 

Homem de inteligência prodigiosa, memória 
privilegiada, mas sobretudo de extraordinárias 
virtudes, especialmente na vivência da caridade 
e no serviço aos pobres. Aguarda-se o nihil 
obstat da Congregação para a Causa dos Santos 
a fi m de que possa ser iniciado seu processo de 
beatifi cação.

Na celebração deste auspicioso evento, 
queremos reafi rmar nossa obediência ao papa 
Francisco, legítimo Sucessor de Pedro a quem 
disse o Senhor “Tu és Pedro e sobre esta pedra 
construirei a minha Igreja, e o poder do inferno 
nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do 
Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra 
será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na 
terra será desligado nos céus” (Mt 16, 18-19), 
conforme ouvimos no evangelho proclamado.

O Senhor nos ajude, com a força de sua 
graça, para que, diante das interpelações dos 
tempos atuais, possamos proclamar com os 
lábios, o coração e a vida que Jesus é “o Messias, 
o Filho do Deus vivo” (Mt 16, 16).

A comemoração dos trezentos anos do 
início da construção desta Catedral, nos leva a 
recordar que, para nós cristãos, o templo é ícone 
do santuário espiritual que é a Igreja. Pela graça 
do Batismo, nós fomos “integrados no edifício 
que tem como fundamento os apóstolos e os 
profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra 
principal, para nos tornarmos morada de Deus 
pelo Espírito” (cf. Ef 2,20.22).

Por intercessão de Nossa Senhora da 
Assunção, titular desta Catedral Basílica e, 
juntamente com seu esposo São José, padroeira 
da arquidiocese de Mariana, o Senhor nos 
conceda a graça de vivermos o que nos diz o 
Apóstolo Pedro na primeira leitura há pouco 
proclamada: “Aproximai-vos do Senhor, pedra 
viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e 
honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, 
também vós, como pedras vivas, formais um 
edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fi m 
de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis 
a Deus, por Jesus Cristo” (1 Pd 2, 4-5), como 
nos disse a Primeira carta de Pedro que ouvimos.
AMÉM!
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RETIROS ESPIRITUAIS DAS COMUNIDADES DO
PROPEdêutico, filosofia e teologia

Seminarista Rodrigo Artur Medeiros da Silva
2º Ano de Teologia

Atendendo a uma das orientações 
para a dimensão espiritual, prescrita 
nas Diretrizes para a Formação 

dos Presbíteros da Igreja do Brasil (297 §6), o 
Seminário São José cumpriu com a sua tradição 
anual e realizou o segundo retiro espiritual deste 
ano para três de suas casas de formação, a saber: 
Propedêutico, Filosofi a e Teologia.

No período de 04 e 08 de agosto, foi realizado 
o retiro espiritual da Comunidade do Propedêutico, 
nas dependências do mesmo, sob a orientação 
do padre Wander Torres Costa, atual assessor 

arquidiocesano da Pastoral da Juventude. O 
seminarista Carlos Heitor Fidelis contou, em 
nome de toda a comunidade, a experiência do 
retiro: “Foi uma oportunidade de, a partir de 
um encontro com nós mesmos, entendermos 
a dinâmica do Reino, que passa pela via da 
pobreza, da simplicidade e do amor aos que 
mais necessitam. Eis o grande sentido da opção 
fundamental de todos nós cristãos!”.

Já entre os dias 15 e 18 de agosto, foi a 
vez das Comunidades de Filosofi a e Teologia 
reunirem-se, respectivamente, na casa da Teologia 

Seminário
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e na Casa de Retiros Nossa Senhora da Alegria 
para fazerem os seus retiros espirituais. O retiro 
da Comunidade de Filosofi a foi orientado pelo 
padre Adilson Luís Umbelino Couto, o qual 
reside, atualmente, em Roma onde realiza 
os seus estudos em Patrologia. O retiro da 
Comunidade de Teologia foi, por sua vez, 
orientado pelo padre Luiz da Paixão Rodrigues, 
atual diretor do Propedêutico. O parecer das duas 
comunidades foi, também, satisfatório quanto ao 
aproveitamento dos retiros. 
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Enquanto o seminarista Breno Oliveira 
de Souza Júnior, aluno do 1º ano de Filosofi a, 
ressaltou que “o retiro foi uma experiência de 
encontro com Deus, através da Palavra rezada e 
partilhada”, o seminarista José Henrique Coêlho, 
aluno do 4º ano de Teologia, salientou que “o 
retiro espiritual renovou a certeza de que Jesus 
Cristo, o Bom Pastor, cuida de cada um de nós, 
desde o nosso nascimento”.
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o seminário são josé e a dimensão 
missionária: uma verdadeira 

experiência do encontro
Seminarista Rodrigo Marcos Ferreira

3º ano de Teologia

Tornou-se 
para todos 
nós, apesar 
de já tão 

conhecida, uma novidade 
a expressão do Papa 
Francisco em vários dos 
seus discursos: “É preciso 
nos empenhar por uma 
cultura do encontro”. Uma 
expressão – repito – talvez 
desgastada pela cultura 
atual, mas sempre nova e 
provocadora para aqueles 
que têm consciência 
da importância “do ir 
até o outro e por ele 
sentir-se interpelado”. 
Nesse contexto de tanta 
expressão dada à importância da necessidade 
interpelativa do discipulado e da missão na vida 
de nossas comunidades, o nosso Seminário São 
José, como em todos os anos, dedicou-se a mais 
uma experiência missionária em paróquias de 
nossa arquidiocese. 

Tendo como motivações para as atividades 
missionárias deste ano a Jornada Mundial 
da Juventude e as propostas do ano da fé, 
as nossas casas de formação (Propedêutico, 
Filosofia e Teologia) empenharam-se na 
Semana Missionária – mais conhecida, no 
passado, com pré-jornada –, visando esse 
momento histórico para nossa juventude e para 
toda a Igreja no Brasil. Três cidades receberam 
jovens oriundos de quatro países: Barbacena 
(Chile e Rússia), Ouro Preto (França) e Viçosa 
(Noruega). Cada uma das cidades empenhou-
se da melhor maneira possível para acolher 
todos esses jovens, apresentando-lhes parte 

de nossa realidade local. E todo esse esforço 
se concretizou a partir de dinâmicas, visitas 
a algumas famílias e entidades de nossas 
comunidades e, sobretudo, da tradicional troca 
de experiências culturais.
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Na verdade, o intercâmbio cultural fez 
da Semana Missionária uma rica experiência 
do “encontro” com o Ressuscitado. “No meu 
caso, não entendi, por exemplo, quase nada 
do idioma russo. Aprendi, por necessidade, 
algumas expressões como o ‘Dobre Utra’ – o 
Bom dia deles. No mais, era um esforço na 
mímica, no sorriso, no abraço e nos gestos 
de fraternidade. Mas isso já me bastou para 
eu saber que eles também são pessoas de 
Deus” – relatou o seminarista Rodrigo Artur 
que participou da Semana na cidade de 
Barbacena.

Também nesse contexto de missão, 
tivemos a alegria de receber, na Comunidade 
de Teologia, no último dia 21 de agosto, o 
missionário padre José Reinaldo Ferreira 
– pároco da Paróquia de São Francisco das 
Ilhas, localizada na região metropolitana 
de Belém-PA –, que presidiu a santa missa 
e partilhou conosco um pouco da realidade 
que experiencia e vive naquela região. Todos 
esses acontecimentos são motivo de glória a 
Deus. E esse deve ser o nosso maior desejo: 
encontrar-se com o ressuscitado, fazer dele o 
nosso verdadeiro ideal e levar todas as pessoas 
a fazerem a experiência do encontro com Ele 
através do nosso testemunho de vida. 
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ordenações diaconal e presbiterais
Seminarista Márcio Henrique

1º ano de Teologia

O s e g u n d o 
s e m e s t r e 
deste ano foi 

marcado pelas ordenações. 
Para a Igreja Particular de 
Mariana, padre Edir e padre 
Adelson passam a integrar 
o presbitério. Já a Igreja 
Particular de Governador 
Valadares conta agora com o 

ministério presbiteral do padre 
Marcus Vinícius, ordenado 
em 13 de junho na Catedral 
Santo Antônio em Governador 
Valadares, e com o ministério 
diaconal do diácono Celino 
Alves, ordenado no dia 02 de 
agosto em Conselheiro Pena.

Esta edição da GENS SEMINARII traz uma 
entrevista com os neo-sacerdotes.

1- Vocação é dizer sim ao projeto de 
Deus. Como você percebe esse chamado em sua 
vida?

2- Quais as virtudes necessárias para o 
exercício do sacerdócio presbiteral? 

3- Que expectativas você apresenta 
para sua missão na Igreja de Mariana como 
discípulo-missionário de Jesus Cristo?

Padre Edir Martins 
Moreira foi ordenado 
no dia 30 de novembro 
em Jequeri. Atualmente 
exerce seu ministério na 
paróquia São João Batista 
em Viçosa. 

 1. Vocação é chamado de Deus, a nossa 
vida vocacional é resposta a esse amor. Me sinto 
escolhido para o serviço da Igreja, embora indigno 
de tão grande ministério: aos 5 anos de idade dizia 
que queria ser padre. Fui sendo acompanhado pelos 
padres e seminaristas que por Jequeri passaram. 
Além disso, mantive contato com Pe. Edmar (na 
ocasião ainda seminarista) que através de cartas 

muito me incentivava e partilhava a riqueza da 
vocação sacerdotal. 

Na fase da adolescência pairou uma certa 
dúvida, mas principalmente pela caminhada na 
comunidade, fui sentindo o chamado de Deus 
e percebendo que deveria me deixar guiar pelo 
Espírito Santo e fazer a experiência do seminário 
para conhecer e discernir melhor. Outra dúvida 
que tinha era onde ir estudar, até que num certo dia, 
partilhando com Pe. Vanderly, meu pároco naquele 
período, essa dúvida ele não hesitou em dizer com 
essas palavras que até hoje me recordo: “Não pode 
abandonar nossa mãe, vai para o Seminário de 
Mariana”. 

Desse modo, no fi nal daquele ano o procurei 
para inscrever-me na Semana Vocacional. No 
ano seguinte (2005), em fevereiro, ingressava no 
Propedêutico, em Barbacena. Que tempo rico de 
amizade e convivência na comunidade. Em 2006, 
comecei o curso de Filosofi a. Tempo de muito 
aprofundamento nos estudos. Ali me apaixonei pelas 
refl exões fi losófi cas e me formei em 2008. Em 2009 
ingressei no curso de Teologia e aí pude verifi car 
ainda com mais força que é Deus o nosso mestre, 
é Ele que nos capacita para a missão. Terminei o 
curso em 2012. Tantos que pelo seminário passaram 
e caminhamos juntos e formamos verdadeiras 
amizades e seguiram outros rumos. Fui ordenado 
diácono no início de 2013. 

Fui designado para exercer o ministério 
diaconal na Paróquia de Santa Rita de Cássia e, 
agora, na querida Paróquia de São João Batista, 
ambas em Viçosa. Olhando para toda essa história 
sinto sempre mais forte o amor e o cuidado de Deus 
por mim. 

2. Todos somos chamados a pensar nossa 
vocação e uma vez mais responder SIM a esse 
chamado que o Senhor nos faz. Os seguidores de 
Cristo, não por merecimento próprio, mas pela 
vontade e graça de Deus e pela ação do Espírito 
Santo, são feitos, pelo Batismo, verdadeiramente 
fi lhos e participantes da natureza divina e, por 
conseguinte, vocacionados. Mas, para que a boa 
semente cresça e frutifi que, cada pessoa é chamada 
a ouvir de bom grado a Palavra de Deus e torná-la 
concreta em sua vida. 

Nos vários segmentos da vida – pais e mães, 
religiosos(as), consagrados(as), sacerdotes, agentes 
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de pastoral – no exercício da missão a nós confi ada, 
obedientes à voz do Pai, somos chamados a seguir 
a Cristo, pobre e humilde, e levarmos nossa cruz a 
fi m de merecermos ser participantes da sua glória. 
Sendo assim, cada um, segundo nossos próprios 
dons e funções, progredimos pelo caminho da 
fé viva, que estimula a esperança e que atua pela 
caridade. Portanto, acredito que se cultivarmos a fé, 
a esperança e o amor (caridade) já seremos bastante 
ricos para servir o povo com alegria e disposição. 

Desse modo, reafi rmo a alegria em podermos 
servir a Deus e à sua Igreja como consagrados a Ele. 
Não somos perfeitos, mas podemos nos realizar e 
nos aproximar da vivência da santidade na vivência 
do sacerdócio. “A vocação acende uma luz que nos 
faz reconhecer o sentido de nossa existência” (S. 
JosemaríaEscrivá).

Marca nossa espiritualidade de padre 
diocesano ser “outros Cristos”, caminhar com 
o povo sendo bons pastores, “com o cheiro das 
ovelhas” (Papa Francisco), a exemplo do Cristo 
Bom Pastor. Por isso, caminhemos fi rmes na fé e 
façamos nosso discernimento confi ando nas palavras 
de S. Paulo: “Aquele que vos chamou é fi el!”

3.A Igreja tem a vocação de levar ao mundo 
a alegria. Neste difícil contexto atual, tantas 
pessoas têm uma grande necessidade de sentir que 
a mensagem cristã é uma mensagem de alegria 
e de esperança. Nesta missão que eu quero me 
integrar junto à família presbiteral da Arquidocese 
de Mariana. Toda a minha vida estive de certa forma 
ligado à caminhada na comunidade. No tempo 
do seminário e em diversas outras experiências 
- missões, semanas santas, estágio pastoral - o 
que sempre me marcou muito foi ver a alegria de 
tantos padres em consagrar suas vidas, a disposição 
de tantas pessoas em trabalhar para que o Reino 
aconteça, o contato com situações de vida no 
limite e as pessoas permanecerem fi rmes na fé. Isso 
tudo, com certeza, foi me tornando mais sensível 
à presença de Deus e me incentivando a também 
ser um amigo de Jesus (discípulo) e mais um servo 
na sua vinha que tanto necessita de bons operários 
(missionário). 

Padre Adelson 
Laurindo  Sampaio 
Clemente foi ordenado 
no dia 15 de novembro 
em Sericita. Atualmente 
exerce seu ministério na 
paróquia São Sebastião 
em Barbacena.

1. O chamado é de 
Deus e a resposta é de cada cristão batizado e cada 
um responde a partir da intensidade que se sente 
amado e de forma gratuita. Destarte, sentido o tanto 
que Deus me ama, reconhecendo a sua presença 
amora, generosa sempre a cuidar de mim, não 
consigo pensar outra resposta a este amor a não ser 
me consagrando à Ele. Sei que sou limitado, carrego 
muitas imperfeiçoes, mas o Senhor da messe me 
amou por primeiro e me cativou. 

2. É difícil falar de virtudes necessárias, 
pois “o Sacerdote é o amor do Coração de Jesus”, 
compreendendo este amor que nasce de Cristo, o 
sacerdote é convidado a confi gurar-se com Ele e 
aprender dele as virtudes. É pela oração, leitura da 
palavra de Deus e através do silêncio que ele entrará 
em intimidade com Jesus e poderá transmitir ao 
povo sua experiência. Claro que poderia elencar 
virtudes, mas vejo que tendo um coração em sintonia 
com o de Jesus e trazer em seu coração a mística do 
Pastor o sacerdócio será bem exercido. 

3. Não sei se diria expectativas, prefi ro dizer 
o que motivou minha vocação, meu discernimento. 
Ao longo de minha vida fui percebendo que Deus 
me chamava, mas para que? Estando no seminário 
pude perceber as necessidades da Igreja. Hoje vejo 
que para servir aos tantos e tantas que buscam na 
mediação da Igreja encontrar-se com Deus, tenho 
que estar no “caminho”, tenho que aprender a ser-
com (os outros, os pobres, os excluídos...), tenho 
que me desinstalar, sendo hóspede na casa do 
outro, mudar, aperfeiçoar, para poder me encontrar 
e encontrar com as pessoas e, no encontro com 
elas, encontro com Deus. Isso as experiências 
missionárias muito me ajudam. Deste modo sinto 
que estou em sintonia com a Igreja de Mariana, 
do Brasil e do mundo, pois somos conclamados 
a sair para evangelizar. O que apresento então 
como expectativa é poder servir, evangelizar, ser 
testemunha de Jesus onde eu estiver.
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PRÓXIMAS ORDENAÇÕES NA ARQUIDIOCESE DE MARIANA
Ordenação presbiteral do diácono Thiago José Gomes, em Mariana, dia 8/2/2014.

Ordenação presbiteral do diácono Antônio Adriano do Vale, em Carandaí, dia 15/2/2014.
Ordenação diaconal, em Conselheiro Lafaite, dia 1/2/2014.
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congregação para educação católica 
reconhece convênio do seminário são josé 

com o centro de estudos superiores (ces-sj) 
Seminarista Geraldo Trindade

4º ano de Teologia

Celebrando a memória 
de Santo Agostinho, 
no dia 28 de agosto, o 

Seminário Arquidiocesano São 
José fi rmou o convênio com o 
Centro de Estudos Superiores 
da Companhia de Jesus no Brasil 
(CES-SJ) para o reconhecimento 
do curso de Teologia, conferindo 
aos que fi zerem o exame especial 
o grau acadêmico de bacharel.

Em celebração presidida 
por Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
na capela do Instituto de 
Teologia do Seminário São José, 
ofi cialmente houve a entrega da 
documentação da Congregação 
para a Educação Católica pelo 
Magnífi co Reitor do CES-SJ, padre Jaldemir 
Vitório, sj.

Na ocasião, o Arcebispo marianense 
lembrou que o ato que se celebra com este 
convênio é uma oportunidade de valorizar 
a excelência dos estudos teológicos no 
Seminário São José, como também uma forma 
de valorizar o empenho do seu corpo docente 
e discente. O atual diretor de estudos, padre 
Danival Milagres Coelho, fez memória aos 
laços que ligam o seminário aos jesuítas, pois 
foram eles os primeiros responsáveis pela 
formação nesta bicentenária instituição. 
Lembrou também a ligação com Dom Luciano 
Mendes, bispo jesuíta que esteve à frente da 
Arquidiocese.

Padre Vitório em sua homilia refl etiu que 
a formação teológica acadêmica deve estar 
intimamente relacionada ao empenho pessoal 
de fazer uma Teologia Mistagógica, que é 
capaz de garantir a verdadeira experiência 

do mistério de Deus revelado em Jesus. Sem 
mergulhamos neste mistério de forma orante, 
não há experiência de discipulado capaz de 
formar verdadeiros pastores identifi cados com 
Cristo o Bom Pastor, que teve um coração 
puro, capaz de amar e servir sem a hipocrisia 
dos fariseus.  Somente quando ocorre uma 
simbiose entre a Teologia Acadêmica e a 
Teologia Mistagógica é que se poderá dar 
o passo decisivo para o sacerdócio. Não 
há divergência entre ambas, mas elas se 
interligam, promovendo um conhecimento 
verdadeiro e profundo do mistério inesgotável 
de Deus.

Por meio deste Convênio de afiliação, 
o consequente reconhecimento do curso de 
Teologia quer garantir ao nosso seminário 
a perpetuação de sua vocação de formar 
presbíteros discípulos-missionários em diálogo 
com o mundo e prontos a dar a razão de sua 
esperança “ad majorem Dei gloriam”.
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 Comenda dom Luciano
Seminarista Euclides Evangelista Marçal

 1° ano de Filosofi a

“ O  C o n s e l h o 
Permanente da Comenda 
Dom Luciano Pedro 
Mendes de Almeida , 
e m  o b s e r v â n c i a  a o 
disposto na Resolução nº 
004/2008, firmada pelo 
Reverendíssimo Senhor 
Arcebispo Metropolitano 
Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
Reitor da Faculdade 
Arquidiocesana, indicou e 
aprovou, por unanimidade, 
as  personal idades  e 
instituições que, neste ano 
de 2013, serão agraciadas 
com a outorga da Comenda 
‘Dom Luciano Mendes de 
Almeida’. São eles: Mons. 
Lázaro de Assis Pinto; Mons. Pedro Terra Filho; 
Pe. Marcelo Moreira Santiago; Pe. Márcio 
Antônio de Paiva; Professor Doutor Emilien 
Vilas Boas Reis; Arsenal da Esperança Dom 
Luciano Mendes de Almeida”. Já no princípio 
do mês de maio de 2013, este anúncio ressoou 
pelo Brasil inteiro via telefonemas, internet e 
correio, anunciando quem seriam as pessoas e 
a instituição homenageada no ano por meio da 
Comenda “Dom Luciano Mendes de Almeida” 
do Mérito Educacional e da Responsabilidade 
Social, realizada, anualmente, no dia 27 de 
agosto, data do falecimento de Dom Luciano, 
quarto arcebispo de Mariana.

A solenidade teve início às 18h30, com a 
Celebração Eucarística presidida pelo Arcebispo 
Dom Geraldo Lyrio Rocha, na Catedral Basílica 
de Nossa Senhora da Assunção, em Mariana. 
Após a Celebração, foi feita a tradicional 
homenagem com o depósito de fl ores frente ao 
túmulo de Dom Luciano, na cripta da Catedral. 
Em seguida, o evento teve continuidade no 
Museu da Música, onde foi realizada a outorga 
da Comenda aos homenageados, em meio aos 

cânticos entoados pelo Coral do Seminário São 
José, regido pela maestrina e organista Josineia 
Godinho. Além dos muitos convidados, entre 
autoridades civis e educacionais, a imprensa 
escrita, falada e televisionada, como em todos 
os anos, esteve presente.

Como reiterou o irmão de Dom Luciano, 
o jornalista e advogado Luiz Fernando Mendes 
de Almeida, o qual prestigiou o evento com sua 
presença e mensagem, os ideais e o espírito 
missionário de Dom Luciano continuam atuais, 
mais do que em qualquer outro lugar, nesta 
Arquidiocese, que mais uma vez recordou o 
exemplo cristão do amigo fi el e pastor zeloso 
da Igreja de Cristo, condecorando aqueles 
que procuram zelar pelo bem social e pela 
construção de um mundo mais fraterno, 
continuando a missão daquele que, conforme o 
lema de seu brasão episcopal, tudo empreendia 
in Nomine Iesu (em Nome de Jesus).

foto: C
aetano Etrusco
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haec oportet facere et illa non omittere
Monsenhor Cônego Pedro Terra Filho

 Professor do Instituto de Filosofi a e Teologia dom 
João Resende Costa

PUCMINAS.

O texto do evangelho desta  terça-
feira me sugere   o itinerário para 
nossa refl exão. “É preciso fazer 

isto e não omitir aquilo”. Celebramos a memória 
de dom Luciano, mas não podemos omitir a 
memória da santa de hoje, santa Mônica.

 Esta primou por uma maternidade sofrida, 
mas fecunda. Gerou Agostinho no seu seio 
e gerou santo Agostinho, nas lágrimas e nas 
súplicas. Ele, dom Luciano, como sacerdote 
e como bispo, certamente muitas vezes em 
lágrimas, gerou o Cristo em milhares de almas 
e o gerou também através de intensos trabalhos 
pastorais e na vivência de uma caridade 
quase heroica, devotada aos mais pobres e 
marginalizados. Carinho e atenções maternas 
em ambos, continuamente, e nas mais diversas 
circunstâncias, muitas delas adversas.

Mônica, em Tagaste e em Cartago, viveu 
na paciência e na esperança os sofrimentos que 
lhe advinham do marido Patrício e do filho 
desmiolado Agostinho.

 Dom Luciano, na grande São Paulo e 
na vasta arquidiocese de Mariana, viveu, na 
paciência e na esperança, as agruras do pastoreio 
episcopal.

 Paciência, virtude necessária para suportar 
as defi ciências, os erros e até desmandos daqueles 
a quem se ama. Esperança, na certeza de que o 
bem e a graça divina agem in tempore oportuno. 
Assim santa Mônica, e,  do mesmo modo, dom 
Luciano, caminharam na esperança.

Ambos assediavam os céus com orações, 
renúncias, silêncios. “O coração do jovem ainda 
está demasiado rebelde, mas há de chegar a 
hora de Deus”, disse a Mônica o sábio e santo 
bispo de Milão.  E diante de suas queixas, o 
mesmo sábio bispo lhe disse: “É impossível 
que o fi lho de tantas lágrimas se condene”. 
Não teria dom Luciano, nos seus momentos de 
agonia e de lágrimas, ouvido do Cristo, no seu 
íntimo,  palavras semelhantes, ao auscultar o 

coração rebelde de seus pupilos? Ele estava certo 
de que a hora de Deus iria chegar um dia!

A intensa alegria de Mônica aconteceu 
naquele agosto de 386, quando Agostinho lhe 
anunciou sua plena aceitação da fé católica. E 
atingiu o grau máximo, na páscoa de 387, quando 
santo Ambrósio lhe conferiu o batismo.

 E também intensa alegria inundou o 
coração de Dom Luciano na sua ordenação 
sacerdotal, na sua ordenação episcopal, na criação 
da Rede Vida de Televisão, na implantação de 
comunidades paroquiais com fervor missionário, 
no esforço para erradicar a fome e a miséria, na 
multiplicação dos serviços e casas de atendimento 
aos idosos, crianças, jovens, homens do campo, 
dependentes químicos, pessoas carentes e com 
defi ciência.  Nesta histórica arquidiocese de 
Mariana implantou sábia e prudentemente os 
projetos do Concílio Vaticano II. Criou as cinco 
regiões pastorais e os vicariatos, organizou centros 
de pastoral, encontros de presbíteros e diáconos. 
Criou a sonhada Faculdade Arquidiocesana de 
Mariana e ordenou  para esta arquidiocese cerca 
de 94 sacerdotes.

Como todos percebemos, são muitos e 
variados os aspectos proeminentes e paralelos 
da vida e da pessoa de Mônica e de Dom 
Luciano.

 É preciso fazer isto e não omitir aquilo 
(haec oportet facere et illa non omittere). Eu 
vejo em ambos a presença de uma fé robusta, 
que se transforma em marca fundamental de 
suas personalidades. “Beata quaecredidisti”...
Ela e ele creram, por isto falaram e agiram. Não 
“cogito, ergo sum”, o “penso , logo existo”, mas 
o “creio,  logo falo!”.

 É pela fé  que ingressamos na escola  de 
Cristo e  nos tornamos discípulos do Divino 
Mestre. A alegria e a felicidade, que a fé nos 
concede, também nos torna missionários: 
Mônica e dom Luciano, mulher e homem de 
fé,  queriam difundir a felicidade que esta virtude 
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lhes  proporcionava. A fé é convicção,  convicção 
que, por sua vez, convence. Ela e ele convenciam 
a todos que deles se aproximavam.

Santidade é a graça de Deus, operando 
em seres humanos e através deles. Ela se 
manifesta por uma estrutura de virtudes em 
dois patamares: o patamar das três virtudes 
sobrenaturais ou teologais, fé, esperança e 
caridade e o das quatro virtudes morais ou 
cardiais (derivadas originalmente da ética de 
Aristóteles) a prudência, a justiça, a coragem 
e a temperança. Como se espera que todos 
os cristãos pratiquem estas virtudes, santo é 
alguém que as pratica em grau heroico ou 
excepcional. O conhecido teólogo suíço, Hans 
Ursvon Balthasar,  escreveu que “ninguém é tão 
ele mesmo, quanto o santo, o qual se oferece ao 
plano de Deus e, para cumpri-lo, está preparado 
para entrega a Deus todo o seu ser, corpo, alma 
e espírito”.

Mônica desabafou ao seu fi lho Agostinho: 
“Filho, quanto a mim, nada mais pode ainda 
atrair-me nesta vida... minhas esperanças já se 
realizaram... “ (Conf. IX, 10,26). Dom Luciano 
é o testemunho de todos que com ele privaram 
amplo e total desprendimento de tudo que é 
material. Na realidade, a esta vida só o prendia 
o desejo de “ver cristãos católicos os fi lhos que 
a Providência lhe confi ou”.

Contemplemos Mônica; observemos 
dom Luciano! Admiremos a ambos, pois eles 
deixaram tudo e seguiram o Mestre. Inspice 
et face secundum exemplum. Ao contemplá-
los,  procuremos imitá-los. Amém!

Homilia proferida na Celebração Eucarística  
que iniciou oficialmente a Comenda Dom 
Luciano Mendes de Almeida - 2013, no último 
dia 27 de agosto, na Catedral Basílica de Nossa 
Senhora da Assunção, em Mariana.

Anualmente, os seminaristas do Seminário 
São José, concluintes dos cursos de 
Filosofi a (Faculdade Arquidiocesana de 

Mariana “Dom Luciano Mendes de Almeida”) e 
Teologia (Instituto de Teologia São José/Centro 
de Estudos Superiores da Companhia de Jesus), 
elaboram e, ao fi nal de cada ano, defendem um 
trabalho monográfi co sobre um tema aprofundado 
como o coroamento de suas pesquisas ao longo de 
todo o seu respectivo curso. São estes, a saber, os 
Trabalhos de Conclusão de Curso deste ano:

INSTITUTO DE FILOSOFIA – FAM

A sensação e o confl ito como possibilidade 
de alteridade a partir do “Si-mesmo como 
um outro” de Ricoeur e das categorias onto-

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
FILOSFIA E TEOLOGIA

Seminarista Rodrigo Artur Medeiros da Silva
2º ano de Teologia

fenomenológicas de Charles Sanders Peirce.
Aluno: Alex Cristiano dos Santos
Orientador: Ms. Pe. Edvaldo Antônio de Melo

A metafísica do artista: o papel da música 
na tragédia nietzschiana, uma leitura de O 
nascimento da tragédia.
Aluno: Daniel Fernandes Moreira
Orientador: Mestrando Maurício de Assis 
Reis

Ipsum Esse subsistens: a existência de Deus na 
fi losofi a de Tomás de Aquino. 
Aluno: Daniel Júnior dos Santos
Orientador: Ms. Doutorando Pe. Lúcio Álvaro 
Marques
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A dialética do Sagrado à luz de Mircea 
Eliade.
Aluno: Elder Alves Diniz
Orientador: Ms. Diác. Robson Adriano Fonseca 
Dias e Silva

A violência no pensamento político de Hannah 
Arendt.
Aluno: Fabiano Alves de Assis
Orientador: Ms. Pe. Wander Torres Costa 

Antropologia tomista: a alma e suas 
potências.
Aluno: Fabiano Milione Honório
Orientador: Ms. Pe. Edmar José da Silva

Res cogitans: a alma em Descartes.
Aluno: Harley Carlos de Carvalho Lima
Orientador: Ms. Pe. Edmar José da Silva

A metamorfose dos valores segundo Gilles 
Lipovestsky.
Aluno: Lucas Henrique Pereira dos Santos
Orientador: Ms. Pe. Edmar José da Silva

Homo metaphysicus: o desejo de transcendência 
na antropologia metafísica de Lima Vaz.
Aluno: Pedro Henrique Guimarães de Moura 
Orientador: Ms. Pe. Lúcio Álvaro Marques

A subjetividade para-além do cogito na fi losofi a 
de Emmanuel Levinas.
Aluno: Rosemar Marcos Condé
Orientador: Ms. Pe. Edvaldo Antônio de Melo

A problemática do tempo psicológico e 
metafísico no pensamento de Agostinho de 
Hipona.
Aluno: Rosemberg do Carmo Nascimento
Orientador: Ms. Pe. Lúcio Álvaro Marques

A teoria do conhecimento em Bernard 
Lonergan.
Aluno: Victor Hugo Silva
Orientador: Dr. Pe. João A. Mac Dowell

INSTITUTO DE TEOLOGIA/CENTRO DE 
ESTUDOS SUPERIORES DA COMPANHIA 
DE JESUS

Carismas e Nova Evangelização.
Aluno: Alex Martins de Freitas
Orientador: Ms. Doutorando Pe. Luiz Antônio 
Reis Costa

A Ciência da cruz.
Aluno: D’Artagnan de Almeida Barcelos
Orientador: Ms. Doutorando Pe. Luiz Antônio 
Reis Costa

Uma leitura da Lumen Gentium e as 
contribuições da Teologia de Comunhão de 
Joseph Ratzinger.
Aluno: Geraldo Felício da Trindade
Orientador: Ms. Doutorando Pe. Júnior 
Vasconcelos do Amaral

O sacramento da Reconciliação e sua 
perspectiva atual.
Aluno: Jorge Luiz Barbosa
Orientador: Ms. Pe. Darci Fernandes Leão

A postura serviçal de Jesus no lava-pés e 
suas implicações na vivência do ministério 
ordenado.
Aluno: José Henrique Coêlho
Orientador: Ms. Mons. Celso Murilo Sousa 
Reis

A beleza pascal do Verbo Encarnado e sua 
manifestação na arte sacra.
Aluno: Luciano da Silva Roberto
Orientador: Ms. Doutorando Pe. Luiz Antônio 
Reis Costa

Por uma Igreja Missionária.
Aluno: Reginaldo Coelho da Costa
Orientador: Ms. Doutorando Pe. Júnior 
Vasconcelos do Amaral

A caridade pastoral, eixo da espiritualidade 
do presbítero diocesano, à luz da parábola do 
pastor solícito (Lc 15, 1-7).
Aluno: Tiago da Silva Gomes
Orientador: Ms. Mons. Celso Murilo Sousa 
Reis
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Junior (PUC-SP) que abordou sistematicamente 
o tema do XIV Simpósio Filosófi co-Teológico: 
“A relação entre fé e razão no contexto de 
mudança de época”. 

Na quinta-feira, dia 12, último dia de 
Simpósio e aniversário de 10 anos da FAM, a 
ilustre poeta e escritora Adélia Prado brindou 
o evento com a conferência “A mística entre a 
poesia e fi losofi a”. O evento foi encerrado com 
uma celebração eucarística, presidida pelo reitor 
da FAM e arcebispo de Mariana, Dom Geraldo 
Lyrio Rocha em ação de graças pela década 
de fundação da Faculdade Arquidiocesana de 
Mariana.

ERRATA

A matér ia  ¨PADRE GUEDES É 
RECEBIDO COM ENTUSIASMO NO 
SEMINÁRIO DE FILSOFIA¨, publicada na 
edição nº 13, do ano VII, datada de junho de 
2013, não é da autoria do seminarista Luiz 
Henrique de Moraes Silva e sim da equipe 
de redação da revista Gens Seminarii.

faculdade arquidiocesana de mariana promove 
o seu xiv simpósio filosófico-teológico

Seminarista Luís Fernando Alves Cruz
1º ano de Filosofi a. 

A Faculdade Arquidiocesana de 
Mariana “Dom Luciano” (FAM) 
e o Instituto Teológico São José 

(ITSJ) realizaram, de 10 a 12 de setembro, o 
seu XIV Simpósio Filosófi co-Teológico com o 
tema: “A relação entre fé e razão no contexto 
de mudança de época”. Foram contabilizadas 
cerca de 150 inscrições para os três dias de 
evento. 

A abertura ofi cial do Simpósio ocorreu na 
terça-feira, dia 10, com a conferência da Dra. 
Lívia Guimarães (UFMG) com o tema: “História 
das Ideias – Fé e Razão no contexto moderno”. 
Neste dia, houve também a apresentação de 
um documentário de “Habermas e Ratzinger”, 
seguido de um debate. À noite, ocorreu a 
mesa-redonda composta pelos professores Dr. 
Emilién Vilas Boas Reis (Escola Superior Dom 
Helder Câmara), Dr. Ibraim Vítor de Oliveira 
(PUC-MG) e Dr. Olímpio José Pimenta Neto 
(UFOP) com o tema: “Fé e razão: um diálogo 
possível na contemporaneidade?”.

 Na quarta-feira, dia 11, o evento 
foi iniciado com a apresentação de diversas 
comunicações, seguida por um documentário-
memorial referente aos 10 anos de fundação e 
atividades da FAM e, à tarde, os tradicionais 
minicursos sobre alguns questionamentos 
atuais na área fi losófi ca e teológica.  Dentro das 
atividades deste dia, ganhou destaque, também, 
o lançamento do livro “Provocações Éticas”, 
do Ms. Pe. Edmar José da Silva. O livro tem 
como objetivo despertar o sabor pelo saber 
da fi losofi a, a partir de uma refl exão séria e 
profunda sobre o sentido da vida, a razão da 
existência, o valor da liberdade, a dignidade 
da pessoa e o destino do homem, diante da 
mentalidade contemporânea pós-moderna, do 
progresso vertiginoso técnico-científi co, mas 
em crise de sentido. 

O segundo dia de atividades terminou 
com a conferência do Dr. Fernando Altemeyer 
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Conversando com os amigos
Estamos acreditando que este número 

14 da querida revista GENS SEMINARII 
chegue às suas mãos no início de dezembro 
de 2013. As matérias estão sendo entregues 
à Editora no  nal de outubro.

1.  A grande surpresa para todos é a troca 
do local do nosso 50° Encontro do GS58, 
para Araxá. Mariana  ca para 2015. Não 
podíamos deixar de acolher esse gesto de 
carinho e amizade do nosso jornalista J.D. 
Vital, ex-seminarista de Mariana, autor do 
apreciado livro “Como se faz um Bispo, 
segundo o baixo e o alto clero”. Feita a 
pesquisa, a maioria aceitou a troca. Va-
mos ter transporte e estadia de graça! Que 
grande presente! Não deixe de ler a matéria 
sobre Araxá. E faça logo a sua inscrição. 
Precisamos saber quantos iremos, no má-
ximo até dia 8 de dezembro. Teremos a 
grande facilidade de pegar uma das Vans, 
em Mariana ou em Pouso Alegre. Graças 
a Deus! Desde já,  ca aqui o nosso grande 
agradecimento ao J.D. Vital e à sua  rma 
CBMM, do Grupo Moreira Salles. E um 
feliz e proveitoso encontro.

2. Uma novidade também é não termos, 
neste número, nenhuma matéria para o Ne-
crológio! Pelo menos até  ns de outubro. 
Colegas nossos e contemporâneos, estamos 
todos vivos! Deo gratias! 

3. Além das ha-
bituais matérias do 
nosso GS 58, a cor-
respondência e as 
publicações recebi-
das, as notícias, os 
artigos do Pe. Luís 
Duque, etc., desen-
terrei no fundo do 
baú uma crônica do 
Pe. Geraldo Majela do Carmo, quando 
seminarista (1941), sobre o Padre Ribeiro, 
CM, que a nossa turma ainda conheceu. 
Vale à pena reviver aqueles nossos tempos 
de passeios, nas férias de julho ou em fe-
riados, ao Itacolomi e aos matos e lagoas 
em derredor de Mariana.

4. Estou já lhe desejando, caro amigo, 
cara amiga, um santo e feliz Natal de 
2013, para você, seus familiares, amigos, 
Presbitérios, paroquianos, companheiros 
de trabalho, en  m, todos os seus. O Senhor 
Jesus continue nascendo e iluminando cada 
dia na sua vida!

Seu amigo, em Jesus e Maria, 
Mons. Raul Motta de Oliveira.
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No 49º Encontro do GS 58, de 28 a 31 
de janeiro de 2013, em Juiz de Fora, foi es-
colhido o Seminário São José, de Mariana, 
para ser o local do nosso 50º Encontro, que 
seria de 6 a 9 de janeiro de 2014. Depois, 
foi-nos oferecido fazê-lo em Araxá. E a 
turma topou. E aumentamos mais um dia 
no encontro (6 a 10), para termos três dias 
completos e aproveitarmos das maravi-
lhas daquele local privilegiado. Chegada 
segunda-feira, à tarde ou à noite. E saída 
sexta-feira, cedo. 

Por que essa mudança de local?
Dia 17 de junho de 2013, recebemos 

esta correspondência do Helvécio Trindade: 
“Prezado Monsenhor Raul, tenho a alegria 
de ser o porta-voz do convite feito ao GS58 
pela CBMM, por seu Gerente de Comu-
nicação, o nosso amigo e ex-seminarista 
J.D. Vital, abaixo formalizado. Sei bem 
que no último Encontro em Juiz de Fora 

os senhores já escolheram outro local, mas 
diante da gentileza e do reconhecimento 
que lhes são agora prestados, penso que 
poderia ser revista a decisão anterior, de 
tal forma a aproveitar uma bela, diferente 
(e econômica) programação. Assim, se tal 
igualmente lhe parecer, faça contato com 
os seus pares e costumeiros frequentado-
res do Encontro. Se aceito o convite, por 
favor, passe-me em seguida as condições 
e datas, para que a programação comece 
a ter os primeiros passos. Sem dúvida, 
poderei ajudá-los na logística do traslado 
e outros a  ns ao GS58/2014. Certamente 
Rosana e eu estaremos em Araxá, “à côté 
de vous”. Um grande abraço e a sua bênção! 
Helvécio.”

Eis o Convite o  cial
Caro amigo Helvécio Trindade. É com 

muita alegria que lhe peço para convidar 
os integrantes do GS 58 a se reunirem em 

50º Encontro do GS 58, em Araxá!
Local: Grande Hotel Tauá do Barreiro!

Data: 6 a 10 de janeiro de 2014!
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Araxá, em seu próximo encontro, durante o 
ano de 2014. A CBMM, do Grupo Moreira 
Salles, terá o prazer de recebê-los em seu 
parque industrial, nas vizinhanças do Bar-
reiro. Lá, eles poderão conhecer “in loco” 
o esforço tecnológico de metalurgistas bra-
sileiros que alçaram nossa empresa -- para 
despeito de muitos estrangeiros -- à lide-
rança mundial na produção e na tecnologia 
do nióbio. O transporte e a hospedagem no 
Grande Hotel Tauá do Barreiro correm por 
nossa conta, em homenagem a tão ilustres 
visitantes. Caso seja de interesse dos sacer-
dotes, podemos ajudar na escolha de igrejas 
para as celebrações eucarísticas na cidade, 
como a Matriz de São Domingos de cuja 
restauração tivemos a honra de participar, 
junto com a comunidade araxaense. Abra-
ço. J.D. Vital, Gerente de Comunicação da 
CBMM. Tel: 31.3226-2120. 

E-mail: jdvital@cbmm.com.br .

Consulta aos colegas
Em vista disto, enviei este e-mail para 

os colegas que costumam participar dos 
nossos encontros: 

“Caratinga, 28 de junho de 2013. Caros 
colegas do GS 58. Recebi este convite, atra-

vés do Helvécio. Estou consultando vocês, 
se poderíamos trocar o local do próximo 
encontro do GS, que é Mariana. Tínhamos 
combinado que 2014 seria em Mariana, 
comemorando o nosso 50º encontro, e 
talvez fosse o último encontro da turma já 
quase toda octogenária. Agora este convite, 
trocando por Araxá. É meio longe... Mas é 
tentadora a proposta: transporte e hospeda-
gem grátis. Estou lhes perguntando o que 
vocês acham. Preciso saber se a maioria 
aceita, se acha conveniente, se topam, ou 
não. Preciso responder ao Helvécio ou ao 
J.D. Vital. Por favor, dê-me sua opinião. 
Em Jesus e Maria, Monsenhor Raul Motta 
de Oliveira.”

Foi feita esta pesquisa entre os possíveis 
participantes do 50º Encontro do GS 58. No 
início estava indo par a par. Mas quando 
as turmas de Pouso Alegre e Campanha 
aderiram, Araxá ganhou. 

Como será feita a viagem 
de ida e volta

Como vimos, o transporte e a hospe-
dagem serão uma cortesia que nos fará 
a CBMM. Teremos duas Vans à nossa 
disposição:
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1. Uma Van sairá de Mariana, Seminá-
rio São José, entre 10 h e 10h30, com os 
participantes de Juiz de Fora, Leopoldina e 
Caratinga, uns 12 a 15 padres. Deixaremos 
nossos carros no Seminário São José. Fare-
mos uma parada em Belo Horizonte, no BH 
Shopping, para almoçar (entre meio-dia e 
uma hora) e pegar mais alguns: Helvécio e 
Rosana, quem sabe Pe. Jésus, Mons. Terra, 
Arnaldo Dutra, Olau, Marino... 

2. A outra Van sairá de Pouso Alegre, 
talvez no mesmo horário, do Seminário 
Arquidiocesano, onde poderiam deixar 
os carros. Levando a turma de Bragança, 
Pouso Alegre e Campanha; parando em 
Perdões ou Lavras, para pegar a turma de 
São João Del Rei: Mons. José Hugo, Pe. Jair 
Vale (de Castro), Mons. Juvenal, Mons. Jair 
Pinto... Calculo também umas 15 pessoas 
ao todo. Pelo mapa, parece-me que, na 
Fernão Dias, há uma estrada de Perdões 
ou de Oliveira a Divinópolis, que poderia 
encurtar o caminho.

Uma possível programação
A data será 6 a 10 de janeiro de 2013, 

sendo 6, segunda-feira, chegada à tarde ou 
à noite. Teremos três dias cheios: 7, terça; 
8, quarta; e 9, quinta. Dia 10, sexta-feira, 
saída após o café da manhã.

Conversei com Dom Paulo Mendes 
Peixoto, arcebispo de Uberaba, que foi 
do Presbitério de Caratinga. Ele gostaria 
de estar conosco, mas lamentou que, na 
nossa data, ele estaria participando do In-
tereclesial das CEBs (7 a 11 de janeiro, em 
Juazeiro do Norte, diocese de Crato, CE). 
Aconselhou-me conversar com Pe. Márcio, 
da Sagrada Família; e Pe. Duili, salesiano, 
da paróquia São Domingos, a matriz central 
de Araxá.

Conversei também com o J.D. Vital. 
Disse-me que o principal ponto turístico 
de Araxá é mesmo o Grande Hotel. Ali há 
grandes e lindas áreas para passeios, favo-
rece muito ao descanso, poderíamos tomar 
banho de lama preta, ou outros banhos (Veja 
matéria abaixo). O J.D. Vital vai fornecer-
nos muitas opções de lazer. Em linhas gerais 
poderia ser assim a nossa programação:

Dia 7, terça-feira: Momentos de oração 
e debates sobre um tema eclesial, com a pa-
lavra do Papa Francisco. À noite, 19 horas, 
Missa na Matriz de São Domingos.

Dia 8, quarta-feira: visita ao Parque 
Industrial da CBMM. À noite, 19 horas, 
Missa na Matriz da Sagrada Família.

Dia 9, quinta-feira: Visita a pontos tu-
rísticos de Araxá. Dom Paulo falou-me que 
um local muito procurado, a uns 50 km, é 
Ta  ra. À noite, se a capela do Grande Hotel 
já estiver liberada, Missa lá (em latim); ou 
de novo na Matriz de São Domingos.

Fica aqui o nosso convite insistente: 
vamos a Araxá?! Comunique-se conosco 
o quanto antes. Prazo máximo, 8 de de-
zembro.
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Conheça as Termas do Grande Hotel de Araxá
Para seu conhecimento, damos aqui 

alguns exemplos de banhos e terapias que 
a gente pode fazer lá no Grande Hotel de 
Araxá.

BANHOS RELAXANTES

Banho Pérola: é feito em uma banheira 
especial equipada com um estrado de ma-
deira e  xada em tubos de inox, nos quais 
são liberadas bolhas de ar comprimido - as 
chamadas pérolas. O borbulhar das pérolas 
resulta em uma bené  ca massagem em toda 
a superfície do seu corpo. Esse banho do 
Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá pode 
ser feito com água sulfurosa ou radioativa, 
podendo também ser ainda espumante ou 
aromático. Duração: 20 minutos.

Banho Aromático: um banho relaxante 
e que perfuma a pele. O Banho Aromático 
do Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá 
pode ser feito tanto na banheira de hidro-
massagem como na de pérola, com água 
sulfurosa ou radioativa e em todos os 

casos leva essência de alecrim. Duração: 
20 minutos.

Hidromassagem: feito em uma banhei-
ra especial de hidromassagem, possui três 
jatos posicionados em locais estratégicos 
do corpo para massagear e depois relaxar 
por meio da pressão. A hidromassagem do 
Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá será 
perfeita para você. Duração: 20 minutos.

Hidromassagem Espumante: feito 
na mesma banheira especial de hidromas-
sagem com acréscimo de espuma neutra. 
É uma opção a mais para você aproveitar 
no Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá. 
Duração: 20 minutos.

 
BANHOS ALTERNATIVOS

Banho de Chocolate: delicie-se com 
um tratamento no Tauá Grande Hotel e Ter-
mas de Araxá que hidrata, deixa a pele mais 
macia, com brilho e vitalidade, além de pro-
porcionar ótimas sensações de bem-estar e 
relaxamento. Duração: 30 minutos.



52 dezembro 2013

Banho de Vinho: o cheiro, a cor e a 
textura do vinho vão relaxar você profun-
damente e espantar o stress, no Banho de 
Vinho do Tauá Grande Hotel e Termas de 
Araxá. O banho melhora a qualidade da 
pele de todo o corpo, deixando-a mais  rme 
e luminosa. Duração: 30 minutos. 

Banho de Aveia: óleos, cremes e muita 
aveia transformam a banheira de hi-dro-
massagem do Tauá Grande Hotel e Termas 
de Araxá no lugar perfeito para hidratar a 
sua pele e relaxar seu corpo. Duração: 30 
minutos.

Banho de Ervas Aromáticas: uma 
banheira de hidromassagem, com sete 
tipos de ervas, sais de banho e óleos para 
um relaxamento profundo, é o que espera 
por você no Tauá Grande Hotel e Termas 
de Araxá. Duração: 30 minutos.

Banho de Mel: a banheira de hidro-
massagem do Tauá Grande Hotel e Termas 
de Araxá ganha um charme a mais quando 
se acrescentam óleos, cremes e mel para 
hidratar, nutrir a pele e relaxar seu cor-po. 
Duração: 30 minutos.

Banho de Pétalas: as pétalas fazem do 
seu banho um momento romântico, per-
fumado e relaxante. Transformando junto 
com óleos, cremes e espuma a banheira de 
hidromassagem do Tauá Grande Hotel e 

Termas de Araxá no seu melhor refúgio. 
Duração: 30 minutos.

BANHOS DE LAMA

É o banho mais completo do Tauá Gran-
de Hotel e Termas de Araxá. Tratamento 
ideal para artrite, artrose, bursite, acne, 
problemas de pele e in  amações.

Inicia-se o tratamento com a imersão de 
20 minutos em uma banheira de lama. Em 
seguida, um banho de chuveiro para retirar 
todo o excesso de lama do corpo. A tercei-
ra etapa é feita em uma banheira de água 
radioativa, na qual o hóspede permanece 
por 10 minutos.

Após o banho de água radioativa, o hós-
pede deita-se em um divã e é coberto com 
um lençol e um cobertor para o processo 
chamado de sudação, que proporciona o 
mais completo relaxamento. Duração: 50 
minutos.

Compressa de Lama: tratamento ideal 
para dores localizadas. Segue o mesmo 
processo do banho tradicional, porém a 
lama atua diretamente nas áreas a serem 
trabalhadas. Duração de 45 minutos, sen-
do 15 minutos referentes à aplicação e 30 
minutos ao repouso.
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Pe. Luís Duque Lima (Juiz de Fora, 
12/5/2013). “Salutem in Domino! Estive 
em Baependi e concelebrei com o Clero a 
Santa Missa da Beati  cação de Nhá Chica. 
Foi um sucesso total, uma apoteose mística. 
Envio-lhe, com prazer, para o seu arquivo 
histórico, o precioso livrinho de Monsenhor 
Lefort, de Campanha. Na página 111, leia a 
carta enviada ao Vaticano, ao Santo Padre, 
o Papa, solicitando a Beati  cação, assinada 
por todos os Senhores Bispos do Leste II. 
Na tarde da soleníssima Beati  cação, tudo 
foi maravilhoso, na mais perfeita ordem. 
Um prodígio. Uma tarde com céu de maio, 
muito azul, sol claríssimo, cintilante. 
Quarenta mil peregrinos, 150 padres, 15 
bispos, dois cardeais. Coral magní  co com 
orquestra completa, melodias comoventes, 
possantes, harmoniosas, aproximadamente 
300 vozes! Grande helicóptero ruidoso 
pousou na imensa esplanada e desceram 
as autoridades: O Sr. Cardeal da Santa Sé, 
legado pontifício Dom Ângelo Amato, sim-
pático, sempre com um suave sorriso; o Sr. 
Governador de Minas; e o Sr. Ministro G. 
Carvalho vindo de Brasília, representando 
a Exma. Presidente da República. No dia 
seguinte, domingo, visitando devotamente 
o Santuário da Beata Nhá Chica (a Santa 
de Minas Gerais), senti, no interior daquela 
Igreja da Imaculada Conceição, o misterio-
so e muito agradável perfume de rosas, que, 
vez por outra, sentem alguns peregrinos. É 
um fenômeno místico descrito pelos biógra-
fos dos santos. Em sua vida houve, às vezes, 
a levitação. In Corde Jesu et Mariae.”

Antoninho Cipriano de Freitas (Itabi-
ra, 5/6/2013). “Ao Mons. Raul, Parabéns, 

Felicidades e Graças a Deus.”
Mons. Vicente Pereira Gomes 

(Por e-mail, <cvpgomes@gmail.com>, 
10/7/2013): Alô, Raul! Hoje consegui falar 
com o Faria. Ele gostou da ideia do GS-58 
em Araxá. -- Esqueci-me de, falando da 
minha volta de Vitória, contar-lhe que, 
ao voltar de S. Paulo, eu e o Côn. Edson 
(cura da catedral) passamos a noite inteira 
dentro do carro na Fernão Dias, nove horas. 
Houve um acidente com caminhões perto 
de Cambuí e  camos presos no meio de 
uma  la imensa de caminhões e carros. 
Chegamos aqui às 6h30 da manhã. O Ed-
son foi meu coroinha em Itajubá (eu tinha 
feito o casamento dos pais dele em minha 
terra, Brazópolis), enviei-o ao seminário, 
fui depois seu reitor e depois ele foi meu 
vigário paroquial em Ouro Fino. Como vê, 
nossa história em comum é longa! - Outra, 
o Dom Marco Aurélio foi meu formando 
no seminário e, depois, ordenou-se padre 
em Ouro Fino, sua terra, no meu tempo 
de pároco lá. O Édson convidou-me para 
vir trabalhar com ele aqui. Achei que era 
a melhor saída pra mim. Meu endereço é: 
Rua Bueno Brandão, 367  Centro. Pouso 
Alegre. Abraços. 

Pe. Mário Cumo (Iglesias-Itália, 
10/7/2013). Em folheto xerocado, lembra 
o dia 14 de novembro de 2013, quando ele 
alcança os 60 anos de sacerdócio. E escreve: 
“Lembrando os dias da UAC, venho pedir 
sua oração para agradecer a Nosso Senhor 
pelos meus 60 anos de Sacerdócio. Um 
fraterno abraço e... abençoemo-nos, por 
Maria! O amigo, Pe. Mário.”

Correspondência / Notícias
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Henrique Vasconcelos Neto (Vespa-
siano, 15/7/2013). “Louvados sejam. 
Espero que o senhor esteja com saúde e 
podendo continuar rezando por nós. Há 
muito tempo que estou planejando escrever-
lhe, mas “menino” só pensa nas artes e por 
isso o tempo vai passando. -- Aqui em casa 
es-tamos bem. Os  lhos cresceram, se ca-
saram e as netas também. Temos duas que 
estudam em Belo Horizonte, na Federal e a 
caçula com 14 anos está terminando o curso 
médio. -- De vez em quando tenho enviado 
através do Banco do Brasil, um cafe-zinho 
para a turma do Seminário de Cara-tinga, 
para compensar um pouco do que ganhei 
em Mariana. Hoje estou lhe enviando um 
cafezinho para comemorar o seu aniversá-
rio natalício. Desculpe-me se está “muito 
fraco e sem açúcar”! -- Bem, desculpe-me 
tomar seu tempo. Que N. Senhor e a Virgem 
Mãe da Igreja lhe dêem muita saúde e o 
abençoem e ouçam o seu pedido por nós. 
Até breve.” 

Mons. Antônio J. Chámel (Leopoldi-
na, 3/8/2013) “Mando junto a este o parecer 
do jurista Ives Gandra Martins intitulado 
“Álcool, Tolerância Zero e Constituição”. 
Eu o consegui junto ao Pe. Manoel Godoi, 
do clero de Belo Horizonte. Talvez seja útil 
ao serviço jurídico da Cúria de Caratinga 
ou a algum sacerdote. Muito grato. Com 
amizade e admiração.”

NB - Enviou-nos também uma partitura 
do Te Deum, de J. B. Lehmann, aquele que 
era intercalado com o gregoriano, a duas vo-
zes. Mons. Chámel fez a partitura de modo 
a ser cantado a uma só voz. Disse-me que 
o costuma cantar com o seu coral.

Antônio Baeta Ávila de Assis (BH, 
6/9/2013). Telefonou-me, comunicando 

o falecimento de sua esposa, Maria Alice 
Mota de Assis, com 80 anos, ocorrido dia 
14 de agosto. Tem duas  lhas médicas. Já é 
avô de dois netos. - Dia 14 de setembro, no 
Mosteiro Concepcionista de Caratinga, às 7 
h, celebrei a Missa de Mês por ela.

Pe. Sebastião Jorge (Juiz de Fora, 
12/9/2013). “Conforme conversa que 
mantivemos no último encontro do GS 58 
em Juiz de Fora, falamos do meu desejo 
de publicar um modesto trabalho sobre a 
relação da ajuda na Orientação Espiritual. 
Estou lhe enviando um exemplar e gostaria 
muito de sua crítica, avaliação e sugestões. 
Na contra-capa você encontra o meu e-mail 
para resposta. Sei que você é atencioso e 
bom amigo. Alguns colegas padres, inclu-
sive bispos, nem sequer comunicaram o 
recebimento do livro. Com meu fraterno 
abraço.”

Mons. José Hugo de Resende Maia 
(Lagoa Dourada, 25/9/2013). “Minhas 
saudações e votos de “Paz e Saúde!” Por 3 
meses estive fora de L. Dourada, tratando 
da saúde. Graças a Deus e às preces dos 
 éis de L. D., recuperei-me e aqui estou 

de novo, como Vig. Paroquial da Paróquia, 
como também o Pe. Jair Rod. de Castro, que 
vai bem, embora fumando quase que dia e 
noite. - Chegando, encontrei mais de um 
palmo de altura de correspondência. Separei 
as que me interessavam mais, como a Gens 
Seminarii e GS 58 e me debrucei sobre ela, 
lendo o que mais me interessava, tanto na 
1ª parte sobre o Seminário São José: como 
o novo cabido de Mariana, Pe. Guedes, 
Confessor dos Seminaristas, número de 
 lósofos e teólogos, Paróquias que mais 

seminarista têm; como a parte da AEXAM, 
a mensagem do novo presidente, de sua 
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esposa, histórico sobre o fechamento do 
Seminário (coisas que eu ignorava), a mú-
sica do Seminário Menor, etc. Que prazer 
em recordar os tempos antigos (recordar 
é viver). E a terceira parte, que é o seu, o 
nosso GS 58, que não deve morrer, embora 
já comemorando as suas Bodas de Ouro, no 
próximo ano, de 06 a 09 de 2014. Se estiver 
vivo e com saúde, pretendo dele participar, 
junto com algum colega aqui dos nossos 
lados (Mons. Juvenal, etc.) - Envio-lhe a 
m/ modesta ajuda de R$ 200,00 e o Pe. Jair 
R$ 100,00, com a esperança de que não 
morra o nosso GS 58. Que mais colegas 
sigam o exemplo do Pe. Nalon, grande co-
laborador do GS 58! - Lendo o Pe. Nalon, 
eu me lembro da nossa sapataria, ele e o 
Jacy (Jeep) nos sapatos, meia-sola, etc., e 
eu fazendo Pastas de viagens e capas de 
Breviários, Missais, Bolsinhas de terço ou 
pratinhas. Que saudade! -- Que alegria, o 
Pe. Jésus voltar a exercer o sacerdócio, de-

pois de 33 anos... O Pe. Efraim escrevendo 
Lembranças de Mariana (vou encomendar 
1 exemplar). Mons. Flávio, Tesoureiro do 
Novo Cabido, membro da Academia de 
Letras de Mariana, saudando, lembrando 
D. Oscar, etc. - Colegas de ordenação em 
1955: Monsenhores Flávio, Jair, Lamar 
Calzolari e eu, não sei se há outros. -- E 
que tristeza o passamento para a Casa do 
Pai, dos nossos contemporâneos: Ivan della 
Croce, Pe. José do Carmo (joguei futebol 
com ele), Monsenhor Moacyr e Perlatto. 
É a realidade: todos estamos caminhando 
para lá, e só Deus sabe quando. Sejamos 
 éis cumpridores de nossos deveres sa-

cerdotais, enquanto vivermos. Bem, já me 
alonguei demais, já matei um pouco das 
saudades do nosso tempo de Seminário. 
-- Que Deus o conserve ainda por uns bons 
anos, são os meus votos. Cordialmente, o 
servo amigo.”

1. Lições do Magistério de Dom Viço-
so. Nº 8 da coleção “Cadernos Históricos 
do Arquivo Eclesiástico de Mariana”, por 
Mons. Flávio Carneiro Rodrigues. 22-5-
2013. São 116 páginas, formato grande. 
Sobre o autor, assim se expressa o Mons. 
Roberto Natali Starling: “Ilustre membro da 
Academia Marianense de Letras, ocupante 
da cadeira 17, cujo patrono é Dom Frei  
José da Santíssima Trindade. Mons. Flávio, 
nosso inesquecível, insigne, respeitado 
e amado professor de Grego, incansável 
atleta das artes espirituais e também físicas, 
grande incentivador da Causa de Canoni-
zação de Dom Antônio Ferreira Viçoso, é 
o protagonista de inumeráveis iniciativas 
brilhantes na difusão do conhecimento 

e devoção ao sétimo Bispo de Mariana. 
Entre as mais recentes, antes da publicação 
deste livro, a instalação de precioso vitral na 
artística capela do Seminário São José, em 
Mariana, representando o servo de Deus. 
Magno cum plausu!” - Sobre o conteúdo do 
livro: elenco dos escritos de Dom Viçoso; o 
jornal religioso “Selecta Catholica” (1836); 
textos apologéticos; sermões; textos ecoló-
gicos; epistolário, etc. - Parabéns ao Mons. 
Flávio.

2. Nhá Chica. Enviado pelo Pe. Luís 
Duque. Formato pequeno, 124 páginas. 
Autor: Mons. José do Patrocínio Lefort, da 
Diocese da Campanha. 6ª edição (2010). 
Traz a vida dela e muitos depoimentos.

Publicações Recebidas



56 dezembro 2013

3. Marlière, o Civilizador. Por Oiliam 
José, da Academia Mineira de Letras. 148 
páginas, 2ª edição, Belo Horizonte, 2013. 
Guido Tomás Marlière teve papel impor-
tante na civilização dos indígenas da Zona 
da Mata Mineira, no início do século XIX. 
Recebeu o nome de apóstolo das selvas. 
Esta biogra  a se utiliza de boa parcela de 
dados ainda não divulgados. O autor prefe-
riu também a biogra  a histórica à biogra  a 
literária. Marlière teria vindo para o Brasil, 
como militar, em 1808. Em vez de lutar con-
tra os índios, pôs em prática, desde 1813, 
sua política de amparar e civilizar os indí-
genas, no Arraial do Presídio, hoje Visconde 
do Rio Branco. Interessou-me sobremaneira 
a parte referente a localidades da Diocese 
de Caratinga e, principalmente, ao Cuieté 
Velho e a Pocrane. Obrigado, Oiliam José! 
(Endereço: Rua Gonçalves Dias 344, apt. 
03, CEP 30140-000 B.H.).

4. Informativo São Vicente. Nº 295 
(março/maio) e 296 (junho/agosto 2013). 
Muita matéria sobre o bicentenário do 
bem-aventurado Antônio Frederico Oza-
nam. Notícias dos trabalhos vicentinos, 
especialmente da ala jovem e a Jornada 
Mundial da Juventude.

5. Jornal RUMOS. Nº 231 (julho/
agosto) e 232 (setembro/outubro 2013). O 
número 231 trouxe a carta profética de três 
bispos eméritos: Dom José Maria Pires, 
emérito da Paraíba; Dom Tomás Balduíno, 
emérito de Goiás; e Dom Pedro Casaldá-
liga, emérito de São Félix do Araguaia, 
aos irmãos no episcopado. São re  exões, 
a partir da palavra do Papa Francisco, 
recordando a máxima medieval: “Ecclesia 
semper reformanda”. Desenvolvem-na 

em três tópicos: 1. A Teologia do Vaticano 
II sobre o ministério episcopal; 2. A sino-
dalidade necessária no século XXI; 3. O 
cinquentenário do Concílio. -- O número 
232 trouxe, logo de capa, o Papa Francisco 
bebendo chimarrão e várias matérias sobre 
ele. E ainda as “Dicas para viver melhor”, 
que estamos reproduzindo neste número 
do GS.

6. A Medalha. Órgão da Paróquia Nª 
Sª das Graças, de Brasília, dos Padres 
Lazaristas. Nº 33, junho 2013. Enviado 
pelo Pe. José Debortoli, CM (SGAN 908 
Módulo B, 70790-080 Brasília, DF). A 
gente  ca tentado a reproduzir tanta coisa 
bonita, mas nosso espaço não dá: Carta a 
Diogneto, Orientações de Chiara, Valor do 
Elogio (Frei Vicente Nunes), etc.

7. Caminhada na Fé, Orientação Es-
piritual na perspectiva psicoteológica. Do 
Pe. Sebastião Jorge Corrêa, da Diocese de 
Leopoldina, que participou do último en-
contro do GS 58, em Juiz de Fora. O livro 
tem 120 páginas, publicação do autor: Te-
lefone (32) 3214-3986; Celular 8835-2913; 
E-mail: sjorgecorrea@uol.com.br. Por 10 
anos, Pe. Sebastião Jorge foi professor de 
Teologia Espiritual (Espiritualidade) do 
Seminário Diocesano Nossa Senhora do 
Rosário, de Caratinga. -- Os três capítulos 
são profundos e esclarecedores. 1. A relação 
de Ajuda; 2. A Orientação Espiritual; 3. 
Relação de Ajuda na Orientação Espiritual. 
Vale à pena lê-lo. É imprescindível para 
todos os padres, especialmente para os 
Diretores Espirituais de nossos Seminários. 
Preço: apenas R$ 10,00 cada. Parabéns, Pe. 
Sebastião Jorge!
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8. Dom José Maria Pires. Doutor Ho-
noris Causa da Universidade Federal da 
Paraíba. Organizador: Sampaio Geraldo 
Lopes Ribeiro. 94 páginas. Como diz o 
Sampaio, Dom José é paraibano nascido 
em Minas Gerais. São artigos sobre Dom 
José Maria Pires e parte da “Cantata pra 
Ala-gamar”. A segunda parte nos traz, em 
vários tópicos, o “Pensamento de Dom 
José Maria Pires”. Distribuição gratuita. 
Endereço: Avenida Mar da Sibéria, 26/203 
-- Intermares - CEP 58102-071 Cabedelo 
-- PB.

9. Lutando pelo Reino. Por Pe. De-
merval Alves Botelho SDN. Editora O Lu-
tador. 174 páginas. É um livro ecumênico, 
com biogra  a de personagens católicos e 
protestantes de Manhumirim: Rev. Aníbal 
Nora, Pe. Dr. Frederico de La Barrera y 
Morato, Pe. Júlio Maria de Lombaerde e 
Rev. Cícero Siqueira.

10. Elogio de Dom Viçoso, o santo de 
Minas. Discurso de posse de J. D. Vital na 
Academia Marianense de Letras, Cadeira 
nº. 4 (13/10/2012). 14 páginas. Endereço da 
Academia: Rua Frei Durão 84 - 35420-000 
Mariana-MG.

11. Álcool, Tolerância Zero e Cons-
tituição. Artigo do jurista Ives Gandra 
Martins, publicado no Diário do Comércio, 
enviado pelo nosso colega Mons. Chámel. 
“Pessoalmente, entendo que é uma lei con-
trária à lógica e à razão”, diz o autor.

12. As minhas quinhentas trovas. 
De Vicente Nolasco Costa. Não consegui 
pegar o livro, no último encontro da AE-
XAM. Acabou logo. Só peguei uma folha 
de “Erratas”.

13. Re  exões & Defesas. De Oiliam 
José. Editora O Lutador, 248 páginas. É 

uma verdadeira biblioteca. Acha-se ali de 
tudo. São artigos interessantíssimos. Ilus-
trados por abundantes fotogra  as! Quando 
se começa a ler, não se consegue parar. 
Parabéns, Sr. Oiliam, por mais este livro 
utilís-simo.

14. Revista da Academia Mineira de 
Letras. Ano 91º, Volume LXVI; julho, 
agosto, setembro 2013. 194 páginas. Lem-
bra o centenário de nascimento do acadê-
mico Edgar de Godói da Mata-Machado. 
Emocionaram-me os relatos de seu  lho 
Ber-nardo. Quase chorei ao ler sua reação, 
no dia em que a ditadura militar tortura e 
assassina o seu  lho Zé Carlos. Reunida a 
família, todos de mãos dadas, em círculo: 
“Vamos rezar para que Deus nos dê forças 
para perdoar os assassinos” (página 37). 
Tenho a honra e a alegria de ser seu primo-
pobre: nossos bisavós são irmãos, nascidos 
no Serro: Hermenegildo de Moraes Macha-
do (nascido a 13/4/1804) e João da Matta 
Machado (nascido dia 8 de fevereiro de 
1818, dia de São João da Matta; casou-se 
com Amélia Senhorinha Caldeira Brant). 
Este casal é o tronco da tão ilustre família 
Matta-Machado.
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1. Depois da curva da estrada solitária, 
o pio peregrino avista o Caraça em toda sua 
silenciosa majestade e sua Igreja gótica, 
ladeada por duas alas de estilo colonial. Os 
viajantes  cavam maravilhados. Será aqui o 
paraíso terrestre ou uma cópia do Jardim do 
Éden? Todos nós somos romeiros do Céu!

2. O Eremita das montanhas, o Ir. Lou-
renço de N. Senhora, fundou lá longe, no 
ermo da serra do Caraça (1768), o grandioso 
Mosteiro - a porta do Céu - onde viveu 
santamente, com um grupo de Irmãos leigos 
consagrados, até subir ao Céu em 1819. 
“Gloria in excélsis Déo”. Glória a Deus nas 
alturas pelos séculos eternos!

3. Ainda citamos o sábio e piedoso 
historiador, Pe. Sarneel, C.M., que conhe-
cemos em Mariana. O Santuário do Caraça 
foi con  ado pelo Rei Dom João VI, aos 
Padres santos e Missionários lazaristas de 
São Vicente de Paulo. O Caraça foi o mais 
famoso Colégio Imperial e Seminário do 
Brasil, teria dito Dom Viçoso, o Santo Bis-
po de Minas Gerais. O Caraça e Mariana 
estiveram sempre interligados.

4. Em 1881, o Imperador Dom Pedro II, 

chegando ao Caraça, subindo as escadarias 
e voltando-se para as montanhas em frente, 
exclamou para a virtuosa Imperatriz Dona 
Tereza Cristina, que acabava de apear da 
liteira, e para a Corte e os Guardas ca-
valeiros: “Que belo! Que beleza!”... Sua 
Majestade, o Imperador, dignou-se assistir 
a todas as aulas de Teologia (a Ciência das 
Verdades Divinas), interrogando também 
os seminaristas. Naquele ribeirão caracen-
se de águas transparentes e pu-ríssimas, 
banhou-se o Imperador. E lá se encontra 
uma placa notória com a inscrição: “Banho 
do Imperador”. Para a Igreja ainda em obra, 
ofertou Dom Pedro II o grande vitral, acima 
do altar-mor: O Menino Deus doutrinando 
os doutores da lei no Templo de Jerusalém, 
onde se vê gravada a coroa imperial. Ao se 
despedir do Caraça, assim expressou a sua 
saudade: “Só o Caraça paga toda a viagem 
a Minas. Eu teria escrúpulo de vir a Minas 
e não chegar até o Santuário da Senhora 
Mãe dos Homens”. Voltando ao Rio, passou 
por Mariana e Ouro Preto e ainda a  rmou: 
“Estou satisfeitíssimo com o Caraça. Andei 
muito, viajei pela Europa, visitei a maior 

Pe. Luiz Duque Lima - Juiz de Fora

O Imperador foi ao Caraça
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A “Revista da Semana” (21/8/2008) 
publicou um artigo onde se fala de 4 coisas 
para manter a saúde na velhice.

1. Faça exercícios físicos. “A importân-
cia dos exercícios físicos para o aumento 
da expectativa de vida e para o bem-estar 
ao longo dos anos é evidente. Um estudo 
recém-divulgado da Stanford Uni-versity 
Medical Center, nos Estados Unidos, 
chegou aos melhores resultados a respeito 
desse tema até hoje. Durante 20 anos os 
especialistas acompanharam um grupo de 
500 pessoas com mais de 50 anos que ti-
nham o hábito de correr. O estado de saúde 
delas foi comparado com o de outro grupo 
de sedentários. No  nal desse período 15% 
dos idosos que praticavam corrida haviam 
morrido, contra 34% dos que não tinham 
o hábito. Os dois grupos passaram a ter 
de  ciências físicas com o tempo, mas en-
tre os que corriam os problemas surgiram, 
em média, 16 anos depois. A pesquisa foi 
publicada no Archives of Internal Medicine. 
-- Os benefícios foram observados mesmo 

entre os que haviam passado dos 90 anos. 
Obviamente, a carga de exercícios foi sendo 
adequada à idade. No início da pesquisa os 
idosos corriam, em média, quatro horas por 
semana. Passadas duas décadas o tempo 
diminuiu para 76 minutos. Os benefícios 
proporcionados pela corrida foram, prin-
cipalmente, a redução dos batimentos car-
díacos e uma melhora geral nas condições 
cardiovasculares. Mas não só. Também 
diminuíram as mortes prematuras causa-
das por câncer, problemas neurológicos e 
infecções. Prejuízos causados pelo impacto, 
como osteoporose e problemas de joelhos, 
não foram relevantes. Na luta contra o en-
velhecimento estima-se que apenas 30% 
se devem à genética. Os outros 70% são 
proporcionados pelo estilo de vida. E não 
estamos falando só de exercício e alimen-
tação. Até mesmo simples - e inusitadas 
- mudanças de hábito ajudam.”

2. Reze. “A religião reduz o estresse, 
ensina a lidar com problemas e proporciona 
um ambiente social geralmente saudável, 
diz estudo da Universidade de Pittsburg, 

Dicas para viver mais e melhor

parte das Províncias do Brasil. Porém, não 
achei um só Colégio tão bem dirigido como 
o do Caraça!”

5. Hoje o Caraça, Santuário N. Senhora 
Mãe dos Homens, naquele histórico Parque 
de natureza virgem, cumpre a sua missão 
como Hotel-Santuário, hospedando peregri-
nos e realizando importantes eventos.

6. Mensagem da Virgem, Mãe dos Ho-
mens e rainha da Paz: “Meus  lhos. Rezem 
com o coração. Rezem, rezem, rezem.”

O excelente órgão de imprensa, o 
“Diário de Caratinga”, prestou uma justa 

homenagem ao ilustre Mons. Raul Motta de 
Oliveira, ex-aluno dos Seminários de Ma-
riana, pelo seu ardor apostólico, missionário 
da boa imprensa e em outras áreas. É o mais 
longo ministério sacerdotal na Diocese. 
A longevidade é uma Bênção divina. “Ad 
multos annos!”

Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espíri-
to Santo, eu vos adoro profundamente! Ó 
Santa de Minas Gerais, Beata Sinhá Chica 
de Baependi, rogai a Deus pelo Clero!
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nos Estados Unidos (Journal of the Ame-
rican Board of Family Medicine)”.

3. Use  o dental. “Isso evita que doen-
ças periodontais, que atingem as gengivas, 
se espalhem pela corrente sanguínea cau-
sando infecções generalizadas e até câncer, 
segundo o Centro de Odontologia Cosméti-
ca, nos Estados Unidos (Men’s Health)”.

4. Ria. “O humor libera hormônios pro-
tetores, diminui os efeitos da tensão, regula 
a pressão sanguínea e impulsiona o sistema 
imunológico. O estudo é da Universidade 
Norueguesa de Ciência e Tecnologia (The 
International Journal of Psychiatry in 
Medicine)”.

Agora, o Jornal Rumos, nº. 231 (julho-
agosto 2013), nos trouxe estas 40 dicas 
para viver melhor. Vale a pena não só lê-las 
mas praticá-las. Eu acrescentaria, de minha 
experiência: Tome um bom banho frio ao 
levantar-se de manhã.

1. Caminhe de 10 a 30 minutos todos 
os dias e sorria enquanto caminha (mas 
não muito, se não vão pensar que você é 
lou-co(a)!).

2. Ore na intimidade com Deus pelo 
menos 10 minutos por dia, em segredo, se 
for necessário.

3. Escute boa música todos os dias. A 

música é um autêntico alimento para o 
espírito.

4. Ao se levantar de manhã, fale “Deus, 
meu Pai, Te agradeço por este novo dia” 
(antes de pensar na roupa que vai vestir) e 
depois beba um copo d’água).

5. Viva com os 3 “E”: Energia, Entu-
siasmo e Empatia.

6. Participe de mais brincadeiras do que 
no ano passado.

7. Sorria mais vezes do que o ano pas-
sado.

8. Olhe para o céu pelo menos uma vez 
por dia e sinta a majestade do mundo que 
rodeia você.

9. Sonhe mais, estando acordado.
10. Coma mais alimentos que crescem 

nas árvores e nas plantas, e menos alimentos 
industrializados.

22. Fique em paz com o seu passado para 
não estragar o seu presente.

23. Não compare sua vida com a dos 
outros. Você não sabe como foi o caminho 
que eles tiveram que trilhar na vida.

24. Ninguém está tomando conta da sua 
felicidade a não ser você mesmo.

25. Lembre que você não tem o controle 
dos acontecimentos, mas sim do que você 
faz deles.

26. Aprenda algo novo cada dia.
27. O que os outros pensam de você não 

é de sua conta.
28. Ajude sempre os outros. O que você 

semeia hoje, colherá amanhã.
29. Não importa se a situação é boa ou 

ruim, ela mudará.
30. O seu trabalho não cuidará de você 

quando você estiver doente. Seus amigos 
sim. Mantenha contato com seus amigos.

31. Descarte qualquer coisa que não for 
útil, bonita ou divertida.
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32. A inveja é uma perda de tempo. Você 
já tem o de que você precisa.

33. O melhor está ainda por vir.
34. Não importa como você se sente: 

levante, vista e participe.
35. Ame sempre com todo o seu ser.
36. Telefone para seus parentes frequen-

temente e mande emails dizendo: Oi, estou 
com saudades de vocês!

37. Cada noite, antes de deitar, agradeça 
a Deus por mais um dia vivido.

38. Lembre que você está muito aben-
çoado para estar estressado.

39. Desfrute da viagem da vida. Você 
só tem uma oportunidade, tire dela o maior 
proveito.

40. Envie esta mensagem a quem você 
gosta.
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No domingo - 22 de junho - logo após 
o café da manhã, conversávamos anima-
damente em uma roda, com a cabeça ainda 
bastante quente dos exames da véspera, 
quando o encarregado do gabinete veio 
nos anunciar: “Seu padre Ribeiro manda 
avisar que o exame de física será hoje às 
13 horas”. Mas, para que este exame hoje? 
perguntou com certo enfado um colega. “É 
que amanhã teremos um passeio da Ento-
mológica” disse o encarregado, e foi-se 
retirando satisfeito. Que bom, repetimos 
quase todos! O senhor Pe. Rib., além de pre-
cipitar as férias, dando-nos mais um dia de 
descanso, vai nos proporcionar ainda este 
prazer. - Um passeio - almejado por quase 
todos e há tanto tempo esperado!

À tarde do mesmo dia, começamos os 
preparativos. Assim, à noite, por causa da 
má vontade dos empregados da cozinha em 
nos preparar uma matula para o passeio do 
dia seguinte, três entomólogos resolvidos, 
arrogando a si o o  cio do Zé Chaves, des-
ceram à cozinha. Uma hora depois estava 
pronta a farofa e a linguiça, suplementos 
necessários aos pães do dia seguinte.

Segunda feira - 23 de junho. Às 7½ ho-
ras mais ou menos, tomadas as provisões 
necessárias, pusemo-nos em marcha. O 
Sr. Pe. Diretor guiava a caravana. Saímos 
sem destino certo. - Lá no alto da serra, 
resolveremos, disse-nos ele. Enquanto 
caminhávamos na planície, tudo ia bem. 
Conversava-se ora sobre caçada de veados, 

antas e onças; ora sobre as matas virgens 
do vale do Rio Doce; mas, lá pelo meio da 
serra, a conversa ia diminuindo, os pesadões 
iam  cando para trás, ao passo que nos da 
frente já se notava aquele arfar caracterís-
tico de quem está fatigado. Foi então que 
veio à baila a altura quase anormal de um 
dos nossos colegas: 1 metro e 90, disse 
um; 1 metro e 92, remendou o portador da 
respeitável altura. Qual será a sua potência 
em cavalo vapor? perguntou gracejando 
alguém. O Sr. Pe. Diretor achou interes-
sante a pergunta e pôs-se a fazer o cálculo 
auxiliado por um colega que eu não sei bem 
se auxiliava ou se atrapalhava. E os dois 
mediram, lá não sei como, a altura em que 
nos achávamos acima do nível do mar, o 
peso transportado pelo colega comprido, o 
tempo gasto, etc. Com todos estes fatores, 
chegaram à conclusão de que o tal colega 
tem uma potência de 5/760 avos de um ca-
valo vapor. Não chega uma ferradura de um 
bom cavalo, disse o senhor Pe. R., pondo 
termo àquele intrincado problema. 

A esta hora, já quase  no alto da serra, 
chegamos a um ponto onde a velha estrada 
imperial se bifurca, formando na encruzi-
lhada um pequeno plano onde descansamos 
um pouco, enquanto chegavam os retarda-
tários. Dali pudemos contemplar, em todo 
o seu esplendor, o lindo panorama que nos 
oferecia a velha Mariana, meio encoberta 
pelo nevoeiro. Ao longe, as nuvens baixas, 
levemente onduladas, deixando aparecer 

Um passeio com 
Pe. Ribeiro CM, em 1941

Geraldo Majela do Carmo
(2º ano de  loso  a)
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ali e acolá os cocurutos das serras, asse-
melhavam, diziam os que conhecem, ao 
mar quando está calmo. Por cima de tudo, 
um céu de sa  ra abraçava toda a amplidão, 
numa volúpia insaciável. E foi à vista desse 
maravilhoso quadro, que se determinou o 
passeio. Seria no bosque, a uns 400 metros 
à esquerda de quem sobe a serra...

Tiramos uma fotogra  a e, em seguida, 
rumamo-nos ao ponto determinado. O Sr. 
Pe. Ribeiro pediu-nos então  zéssemos o 
maior silêncio possível, pois poderia haver 
por ali algum jacu ou quati e ariscos como 
são fugiriam ao perceber nosso barulho, pe-

dido que poucos observaram, não obs-tante 
o senhor Pe. Diretor ter repetido por duas 
ou três vezes o sinal de silêncio. Embora 
não houvesse nenhuma caça, pois o mato 
estava deserto, foi uma pequena falta para 
com o Sr. Pe. Ribeiro.

Como se sabe, o nosso passeio tinha um 
duplo  m: apanhar insetos e colher alguns 
vegetais úteis. Quanto aos primeiros, logo 
à entrada da capoeira, o Sr. Pe. Diretor e os 
que iam à frente  zeram uma grande colhei-
ta - apanharam carrapatinhos a valer. Não 
sei se os trouxeram para a casa. Um pouco 
abaixo dos carrapatinhos, encontramos 

Seminaristas de Caratinga, nos Seminários de Mariana, em 1942
Na frente: 1. Eder Azevedo. 2. Wilson Rocha Rezende (Toíto); 3. Benvindo. 2ª  la: 4. Vilares Alves; 5. José do Carmo 

Lima; 6. Moacir Moreira Rezende; 7. Francisco de Assis Barbosa; 8. Waldemar do Pinho Sozinho; 9. Joel Firmino 
Pinto; 10. Assuero Araújo Fontoura de Oliveira; 11. Othon Fernandes Loures; 12. Joaquim Barros de Oliveira; 3ª  la: 
13. Ricardo Guilherme Bunzel; 14. Geraldo Majela do Carmo; 15. Carlos Homem de Faria; 16. José Juliano de Lima; 

17. Geraldo Homem de Faria; 18. Élvio Orives; 19. Inácio Tito de Azevedo.
NB: Moacir, enfermo, não voltou a Mariana, em 1943. Faleceu em Ubaporanga, dia 18/4/43. Wilson, vulgo Toíto, 

faleceu em Mariana, dia 15/4/43.
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grande quantidade de baunilhas e, mãos à 
obra, enchemos com elas um grande cesto. 
Mais abaixo, eram as avencas. Do mesmo 
modo, uma boa sacada lá  cou à beira da 
picada que nos servia de caminho. E eis-
nos de novo a caminhar. A picada agora se 
assemelhava a um túnel, tal a sua disposição 
debaixo do taquaral. À saída daquele túnel, 
encontramos uma pequena abertura na mata, 
formando como que uma espécie de praça, à 
beira de um cristalino regato. Ali mesmo, na 
travessia do pequeno riacho, contou-nos o 
Pe. Diretor, vítima de sua imprudência e do 
álcool, morrera afogado um pobre caçador. 
De fato lá está uma cruz tosca de madeira 
como lembrança do  m trágico do infeliz 
caçador. Naquele lugar  camos descan-
sando enquanto o Sr. Pe. Diretor e alguns 
colegas foram dar uma batida na mata a ver, 
disse ele, se encontrava alguma caça. Uma 
meia hora depois, éramos convidados todos 
a acompanhá-los, pois nem um nhambu 
sequer haviam encontrado. Atravessamos 
o corregozinho, ganhamos a banqueta de 
uma velha tirada d’água e subimos por 
ela acima até encontrar uma linda cascata, 
onde tomamos o nosso frugal almoço. Ali 
 camos uma hora, mais ou menos. Depois 

colhemos uma boa porção de lindas samam-
baias e, dando por  ndo o passeio, eis-nos 
de caminho para casa. 

Quando chegamos à tal praça, em cuja 
vizinhança morrera o desditoso caçador, 
 zemos uma pequena sessão lítero-ento-

mológica. O vice-presidente deu a palavra 
ao Sr. Adil Bretas, o qual, numa linguagem 
eloquente e  rme, atraente e bela, saudou 
o Revmo. Sr. Pe. Rib., enaltecendo-lhe as 
qualidades de padre, de mestre e de amigo 
dos alunos. Falou do seu grande amor à 
natureza, à solidão, às matas, onde Deus 

se manifesta de um modo todo especial, 
já nas belezas da vegetação e das  ores, já 
nos habitantes da  oresta, já nos animais 
do chão, ou no passaredo alegre e festivo 
das ramagens altas, en  m o discurso do 
senhor Adil foi um encadeado de belas 
frases, cheias de unção e verdades rica-
mente conca-tenadas. Em seguida o Sr. Sb. 
recitou de sua lavra um interessante soneto 
inspirado, diz ele, nos afazeres domésticos 
de uma baiana, preta velha, ex-cozinheira 
de sua casa paterna. Agradecendo, o Sr. 
Pe. Diretor concitou-nos a por em prática 
os sábios e belos ensinamentos do Sr. Adil. 
“O seu discurso mais parece um sermão”, 
diz o Revmo. Pe. Diretor. Está muito bem 
feito, cheio de verdades e de ensinamentos. 
En  m, agradecendo a ambos, o Rv. Pe. R. 
con  rmou o seu amor à natureza: os insetos 
e outros animais, as plantas, as  ores nunca 
me  zeram mal, enquanto os homens!!!... 
quantas ingratidões, quantas coisinhas 
podemos sofrer deles? Depois, continua 
ele, uma hora dentro do mato ou no alto da 
montanha, respirando este ar puríssimo, 
vale mais do que tudo quanto é distração e 
beleza lá das grandes cidades, onde o ar é 
completamente viciado. Uma caneca desta 
água cristalina, pura e fresca está acima de 
tudo quanto é cerveja, sodas, guaraná, água 
gelada etc., etc. En  m é aqui é que o ho-
mem se sente verdadeiramente homem, no 
contato com a natureza bruta. Uma salva de 
palmas e alguns vivas coroaram as últimas 
palavras do Pe. Diretor e daquela sessão 
verde no âmago da  oresta. Encarregou 
ainda o Sr. Pe. Ribeiro a um dos colegas 
para fazer uma crônica do passeio.

E de novo nos pusemos a caminho, em 
busca da estrada imperial, sem, porém, dar 
pela falta de quatro colegas que não estavam 
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integrados no grupo. À medida que íamos 
voltando, iam também aparecendo sacos e 
cestos etc. cheios de avencas, samambaias 
e baunilhas e tudo trouxemos para fora do 
mato. Era a nossa colheita, farta aliás.

Mas, quando saímos na estrada larga, 
decepção: quatro colegas faltavam. Que se-
ria feito deles? Esperamos por longo tempo. 
Dois apareceram logo, mas dos outros dois 
nem notícias. Gritamos, assoviamos e nada, 
só o eco longínquo nos respondia. A  nal, 
cansados de esperar, o Sr. Pe. Diretor to-
mou uma resolução: vocês, que já estão no 
caminho, podem ir para casa. Eu voltarei 
ao mato, em busca dos dois perdidos. Era 
a repetição da cena evangélica do Bom 
Pastor. E o Sr. Pe. Ribeiro, alma de pastor, 
alma generosa e grande, de pai, de mestre e 
de amigo, contrariado embora com aquele 
proceder dos dois colegas, e já bastante 
cansado do passeio, mas sem queixa, sem 
zanga, acompanhado de dois colegas que 
para isto se ofereceram, volta novamente 
a percorrer a mata, a percorrer os mesmos 
trilhos, em busca das ovelhas desgarradas. 
Depois de bater todos os pontos por onde 

havíamos andado, sem os encontrar, toma-
mos a esquerda pelo  anco da serra, um 
outro trilho em direção ao campo de futebol, 
convictos de que os perdidos já se achavam 
bem achados em casa. De fato assim acon-
teceu: os dois colegas perderam o caminho 
por onde passamos, mas procuraram outro 
e vieram para casa. À chegada do Rv. Pe. 
Diretor, foram-lhe ao encontro pedir-lhe as 
devidas desculpas, terminando assim aquele 
bom passeio. 

ALGUNS DADOS DO PADRE FRAN-
CISCO DELILLE PINTO 

RIBEIRO CM
Nascido em Pará de Minas, a 12/3/1898, 

 lho de Miguel Pinto Ribeiro e Maria Pos-
sidônia Ribeiro. Sacerdócio: 2/9/1923, em 
Dax, França. Trabalhou nos Seminários de 
Mariana, Fortaleza/CE, São Luiz/MA, Pe-
trópolis/RJ e Irati/PR. Dr. Coriolano Pinto 
Ribeiro, irmão dele, foi Juiz de Direito em 
Inhapim, na década de 1940. Pe. Ribeiro 
faleceu em BH, a 26/1/1982.
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01. Aparecida (1º)................11 e 12/12/1963
02. Belo Horizonte (1º).......12 a 14/07/1966
03. Três Corações (1º).......18 a 20/07/1967
04. Mariana (1º)..............10 a 12/12/1968
05. Recreio.........................05 a 09/01/1970
06. Angra dos Reis (1º)......08 a 12/02/1971
07. Caldas (1º)...................08 a 11/02/1972
08. Caratinga (1º)...............05 a 08/02/1973
09. Bragança Paulista.........04 a 07/02/1974
10. Tiradentes.....................03 a 06/02/1975
11. Itamonte........................12 e 13/02/1976
12. Angra dos Reis (2º)......07 a 11/02/1977
13. Mariana (2º)..............09 a 13/01/1978
14. Pouso Alegre..............08 a 11/01/1979
15. Aiuruoca......................07 a 10/01/1980
16. Barbacena (1°)..........06 a 08/01/1981
17. Juiz de Fora (1º)...........02 a 07/01/1982
18. Mariana (3º)...............22 a 27/01/1983
19. Angra dos Reis (3).......02 a 05/01/1984
20. Montes Claros.............07 a 10/01/1985
21. Viçosa.........................06 a 09/01/1986
22. Taubaté.......................05 a 08/01/1987
23. São Lourenço..............04 a 07/01/1988
24. Mariana (4º)................10 a 12/01/1989
25. Barbacena (2º)..............08 a 11/01/1990
26. Angra dos Reis (4º)........07 a 10/01/1991
27. Atibaia (1º)....................06 a 09/01/1992
28. Ponta da Fruta (1º).........04 a 08/01/1993

29. Mariana (5º).................03 a 06/01/1994
30. Cruzília (1º)...................02 a 05/01/1995
31. Angra dos Reis (5º)........08 a 12/01/1996
32. Caldas (2º)....................06 a 10/01/1997
33. Caratinga (2º)................05 a 08/01/1998
34. Terra Santa e Roma.......14 a 29/10/1998
35. Cachoeira do Campo.....04 a 07/01/1999
36. Cruzília (2º)...................03 a 06/01/2000
37. Ponta da Fruta (2º).........08 a 12/01/2001
38. Formiga........................07 a 10/01/2002
39. Juiz de Fora (2º)............06 a 09/01/2003
40. Mariana (6º)..................05 a 08/01/2004
41. São João del Rei............03 a 06/01/2005
42. Três Corações (2º)........02 a 05/01/2006
43. Atibaia (2º)....................08 a 11/01/2007
44. Aparecida (2º)................07 a 10/01/2008
45. Mariana (7º)..................05 a 08/01/2009
46. Belo Horizonte (2º).........04 a 07/01/2010
47. Mariana (8º)..................03 a 06/01/2011
48. Ouro Preto...................02 a 05/01/2012
49. Juiz de Fora (3º).............28 a 31/01/2013
50. Araxá...........................06 a 10/01/2014

Locais e Datas dos 
50 Encontros do GS 58

1º Encontro do GS 58, em Aparecida (1963)
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