
 

 

 

 

 

Pronunciamento do cônego Mauro Morais, pelo Cabido Metropolitano, no plantio 

de árvore comemorativa, no centenário natalício do monsenhor José Carneiro 

Pinto 

 

Seminário Arquidiocesano, Pouso Alegre, 21/10/2021 

 

 

 Querido Monsenhor, prezado dom Majella, queridos padres, seminaristas, 

diáconos, amigos e familiares do monsenhor.  

 Queridíssimo monsenhor Carneiro, agradeço ao Cônego Wilson pelo convite e a 

oportunidade de dirigir estas poucas palavras, porque o monsenhor eu já o conheço há 

cinquenta e um anos, desde 1970, quando entrei aqui. Ele sempre esteve presente nas 

reuniões nesta casa, nas reuniões do clero que sempre aconteceram aqui. Como padre de 

Santa Rita, sempre tivemos uma admiração muito grande por sua vida e seus trabalhos. 

Muito obrigado pela ocasião.  

 A árvore que vamos plantar aqui é o símbolo da vida por sua fecundidade e 

imortalidade através de suas raízes. A árvore, quando crescer, vai deixar para nós muitas 

lembranças. Toda árvore traz boas lembranças, beleza, utilidade e seus frutos, muitas 

delas. Basta olhar ao nosso redor! Esta flamboyant e a outra, do outro lado do jardim dos 

cônegos, trazem lembranças para esta casa muito marcantes. Lembram agosto de 1968, 

quando o seminário veio da cidade para esta casa, quando os cônegos Perlatto, João Faria, 

monsenhor Aristeu e cônego Monteiro plantaram estas árvores, duas flamboyant e os 

coqueiros lá, para marcarem a chegada desta casa e dar mais vida num terreno, assim todo 

especial e pobre na época, tudo sem grama, sem nada. Estas palmeiras que nos ladeiam 

na entrada do nosso seminário, dando as boas-vindas a todos e todas, nos lembram 

dezembro de 1995, quando terminamos a reforma e a reestruturação desta casa, marcando 

uma segunda etapa de vida deste seminário. 



 Por isso, a árvore traz para nós boas lembranças. Que esta árvore que vamos 

plantar, este ipê amarelo, logo aqui na entrada, que, com certeza, vai crescer, traga ótimas 

recordações deste momento especial em que estamos celebrando o centenário do primeiro 

padre de nossa arquidiocese.  

 Olhando para esta árvore, todos nós vamos nos lembrar da sua pessoa, da sua vida, 

o tanto que significaram para o povo de Deus estas sete décadas e meia quase de doação, 

de entrega, de exemplo de bom pastor, quase todas em Santa Rita do Sapucaí.  

 O senhor é admirado e venerado pelo povo de Deus por sua doação total. Vamos 

nos lembrar também da sua presença em nosso clero, sempre com a sua alegria, 

espontaneidade, solidariedade, presença constante em tudo na arquidiocese, sua amizade, 

sua pessoa vai ser sempre lembrada aqui. Por isso, nós somos gratos hoje a Deus por o 

senhor estar aqui e queremos pedir a Ele que dê muita saúde, vida, serenidade, paz para 

continuar em nosso meio por muitos e muitos anos.  

 Que esta árvore, símbolo da vida, nos lembre a sua vida! Nossos parabéns e que 

Deus o abençoe hoje e sempre. Amém!  

 


