
 
Montes Claros, 8 de setembro de 2020 

Festa da Natividade de Nossa Senhora 

 

Prezados Padres, Diáconos, Religiosos(as), 

Cristãos Leigos e Leigas da Arquidiocese de Montes Claros. 

 

 Graça e paz a todos vocês. 

 Ao escrever-lhes esta carta, tenho presente o tempo de pandemia que estamos 

vivendo. Dificuldades diversas se impõem para cada um de nós e, certamente, com maior 

rigor para os pobres. Temos incentivado diferentes iniciativas no cuidado com os 

empobrecidos. Ademais, temos acompanhado criteriosamente a situação de todos os 

funcionários da Arquidiocese, para que estejam assistidos, e, ainda, temos economizado 

recursos para garantir o funcionamento de nossos serviços arquidiocesanos.  

 Ao mesmo tempo vivemos o drama de ver nosso patrimônio depreciar-se.  Isso nos 

causa apreensão e preocupações. Refiro-me a duas principais situações: o Palácio Santa 

Cruz (sede da Cúria e do Tribunal) e a Casa de Pastoral, no bairro Santo Antônio. 

 Nos últimos meses foram realizados pequenos investimentos emergenciais no 

Palácio Santa Cruz. São eles: a) consertos urgentes no telhado (R$ 3.331,90); b) projeto 

de reforma elétrica (R$ 3.500,00); c) prospecção das paredes (R$ 4.000,00). O trabalho de 

prospecção tem por objetivo subsidiar o futuro projeto de restauração e, emergencialmente, 

indicar onde poderão ser fixados os eletrodutos galvanizados para nova rede elétrica sem 

danos para eventuais pinturas artísticas encobertas por camadas de tinta. Nos próximos 

dias, serão contratadas duas pessoas para treinamento e trabalho qualificado de retirada 

dos livros da biblioteca do segundo andar. Cada livro será higienizado, catalogado, 

colocado em caixas plásticas e realocado em local apropriado. Ali há preciosidades que 

podemos perder... Por ser um trabalho especializado e exigente não é aconselhável ser 

confiado a voluntários. Todo esse trabalho não pode esperar mais. Há recursos para essas 

pequenas reformas e serviços. 

 Na Casa de Pastoral agrava-se o estado do telhado. As últimas chuvas 

evidenciaram seu péssimo estado e provocaram danos no reboco, pinturas e rede elétrica. 

Quanto mais atrasarmos uma intervenção mais onerosa ela ficará. Ali devem ser 

substituídas todas as telhas que estão se desfazendo e não se fixam mais uma às outras. As 

madeiras estão 90% bem conservadas. Será necessário a substituição de boa parte das 

calhas. 

 Aqui explicito o sentido dessa correspondência. Após levar esse assunto ao 

Conselho Presbiteral e a outros colaboradores, com o assentimento de todos, decidimos 

abraçar essa causa que é cara em dois sentidos: primeiro porque esses espaços são muito 

importantes para nossa Igreja local e não podemos deixar que se depreciem ainda mais; 

segundo, é cara em termos financeiros.  



 Dessa forma, decidimos lançar uma Campanha para a Reforma do Telhado da 

Casa de Pastoral. Queremos contar com o apoio de todas as paróquias (com suas 

comunidades), do seminário, das comunidades religiosas, dos movimentos eclesiais 

arquidiocesanos, das associações, das novas comunidades e de outros. A Casa de Pastoral 

já abrigou e poderá abrigar muitos encontros e outras atividades.  

 Como será a Campanha? A campanha envolverá os seguintes passos: 

1º passo: conscientizar as pessoas da história e da importância da Casa de Pastoral para a 

Arquidiocese; 

2º passo: motivar as pessoas a uma pequena doação pessoal de R$ 5,00 (o valor 

correspondente a duas telhas americanas). Entendemos que, mesmo em tempo de 

pandemia, a maioria dos membros de nossas comunidades não se sentirá desconfortável 

com nosso pedido. Por se tratar de um pedido, cada pessoa é livre em sua resposta. Nós – 

bispos, padres, diáconos, seminaristas, agentes de pastoral – certamente seremos os 

primeiros a colaborar. 

3º passo: a doação será feita mediante a entrega de um pequeno bilhete que atestará a 

oferta. A cada paróquia, seminário, comunidade religiosa, movimento eclesial 

arquidiocesano, associação, nova comunidade... será entregue um ou mais blocos com 

tais bilhetes. Cada bloco conterá 50 bilhetes, o que somará um total de R$ 250,00.  

4º passo: a Campanha se estenderá de 08 de setembro de 2020 (dia do início das obras de 

reforma do telhado) até 30 de novembro de 2020. Os valores doados poderão ser por 

depósito identificado em conta bancária de titularidade da Mitra Arquidiocesana de 

Montes Claros, conta corrente nº 6676-1, agência nº 3327, Banco 756 (SICOOB), CNPJ 

21.352.703.0001-59, ou entregues no Centro Administrativo, aos cuidados do 

Departamento Financeiro. Tão logo se arrecade a doação, pedimos que seja repassada, 

pois o pagamento das telhas, de outros materiais e da mão de obra será feito semanalmente. 

 Meu irmão, minha irmã, gravei um pequeno vídeo fazendo esse pedido. Utilize-o 

como subsídio para a Campanha. Se preciso for, posso me organizar para visitar sua 

paróquia, sua comunidade, seu movimento.  

 Haverá, por parte do Economato, uma prestação de contas semanal de receitas e 

despesas para a Reforma do Telhado da Casa de Pastoral que poderá ser acompanhada 

pelo site da Arquidiocese, com fotos do trabalho em curso. Toda receita dessa Campanha 

será aplicada na casa de pastoral onde precisam ser feitos outros reparos além da reforma 

do telhado. 

 A partir do dia 08 de setembro, os blocos com os bilhetes serão entregues nas mãos 

dos responsáveis pelas instituições e entidades chamadas a colaborar com a Campanha. 

 Agradeço muito o empenho de todos. Que esse gesto, simultaneamente pequeno e 

grande, seja expressão de nossa pertença à Arquidiocese de Montes Claros. 

 Com meu fraterno abraço, 

 

+ João Justino de Medeiros Silva 

Arcebispo Metropolitano 


