
 

 

 

 

 

Homilia parcial de dom José Luiz Majella Delgado, C.Ss.R. solenidade de Cristo 

Rei e ação de graças pelos 120 anos dos Missionários Claretianos em Pouso Alegre 

 

 

Santuário Arquidiocesano do Imaculado Coração de Maria,  

Pouso Alegre, 21 de novembro de 2021 

 

 

 Amados irmãos e irmãs, encerramos hoje o ano litúrgico com esta solenidade de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Nesta solenidade, nós somos agraciados 

também porque podemos agradecer a Deus pelos 120 anos da presença dos Missionários 

Claretianos na nossa Arquidiocese de Pouso Alegre. 

 (...) 

 Esta celebração que nós vivenciamos hoje é uma celebração que nos conduz a 

olhar Jesus como o nosso Deus, que nos ensina a servir e a amar.  

 É nesse olhar que temos para com Jesus que eu os convido para olharmos esta 

família dos Missionários Claretianos, que chegou aqui na nossa arquidiocese. Hoje, o 

nosso olhar é de gratidão! O nosso gesto é de dizer ‘Muito obrigado!’ a esta família dos 

Missionários Claretianos.  

 Aqui chegaram, inicialmente, por causa de uma grande simpatia que dom Nery, o 

nosso primeiro bispo, tinha para com os missionários de Nossa Senhora. Dom Nery era 

do clero de Campinas. A nossa arquidiocese foi criada em 1900, em setembro de 1900. 

Dom Nery assumiu esta diocese em julho de 1901. Para sua posse nesta diocese, dom 

Nery convidou dois missionários claretianos que viessem para preparar o povo para sua 

chegada nesta diocese. Vieram os missionários e fizeram um trabalho encantador, que o 

coração de dom Nery expressou com um sentimento de querer que esses missionários se 



instalassem nesta sua diocese, que estava começando. A história conta que ao término 

presença desses dois missionários aqui na nossa diocese, com celebrações na catedral, 

eles foram presenteados com um precioso cálice e um rico missal. Missal é o livro que se 

usa para celebrar a Eucaristia, que na época era para celebrar todos os sacramentos. Esses 

dois mimos encantaram aqueles missionários. Isso aconteceu em julho de 1901. Dom 

Nery tanto insistiu que em 22 de novembro, naquele mesmo ano, instalou-se a primeira 

comunidade dos Missionários Claretianos aqui em Pouso Alegre. Vieram três padres. A 

história fala que eles residiam numa casa muito simples, uma casa que era da diocese. 

Eles serviam a diocese, principalmente nas paróquias em que o bispo ia. Eles iam como 

missionários. Olha, que nós estamos em 1901... dificuldades de transporte, de alojamento. 

Esses padres iam preparando o povo para receber o bispo.  

 Essa marca dos Missionários Claretianos na nossa arquidiocese é uma marca 

eterna, porque é uma marca de evangelização, de desprendimento, de dedicação, de amor 

para com a Verdade, que é Jesus. Assim, eles se procederam. A instalação deles aqui na 

nossa arquidiocese foi se efetuando com a construção deste santuário, da sua dedicação 

ao Coração Imaculado de Maria.  

 Posteriormente, com uma casa de formação, um seminário, que por aqui ficou por 

um bom tempo. O olhar desses missionários para a realidade do Sul de Minas foi 

realmente um olhar de missionário que vem para evangelizar, sem medir esforços.  

 O horizonte dos missionários claretianos foi se ampliando e, hoje, nós os temos 

aqui, não apenas a frente deste santuário, mas temos também com a presença de um polo 

educacional, o polo Claretiano de educação aqui no Sul de Minas, em Pouso Alegre, na 

nossa região. Veja como o horizonte desses missionários foi crescendo. Hoje, eles 

evangelizam não só nas nossas comunidades, na paróquia, no santuário, mas através da 

educação.  

 Portanto, a nossa gratidão a esta família religiosa, que continua a olhar para o Sul 

de Minas, a arquidiocese de Pouso Alegre como um campo de missão, que responde ao 

carisma de serem verdadeiros missionários de Nossa Senhora, que responde a uma 

necessidade da Igreja: evangelizar!  

 A gratidão nesta missa de hoje é para esses missionários, mas também para todos 

os fiéis cristãos leigos e leigas que ao longo desses 120 anos acompanharam e vêm 

acompanhando esta comunidade religiosa, quer seja experimentando a espiritualidade dos 



claretianos, procurando viver a própria espiritualidade deles, quer seja com a presença da 

ternura, da amizade, do amor, e, principalmente, com a presença de comunhão para 

construirmos a Igreja de Jesus Cristo.  

 Gratidão a todos os que aqui passaram, missionários, cristãos leigos e leigas, e 

súplica para que no coração da Virgem Maria esta presença claretiana na nossa 

arquidiocese perdure por muitos e longos anos, sempre com o espírito missionário. 

Amém!” 

 

 

 

 


