
Comunidade Sagrado Coração de Jesus 

Colina 

A Comunidade do Sagrado Coração de Jesus, também conhecida como “Igreja 

da Colina” ou ainda “Igreja do bairro São Sebastião” constituía-se em uma das sete 

comunidades que, a partir de 14 de abril de 1988, passaram a integrar a nova paróquia 

da cidade de Mariana, também dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. A Igreja da 

Colina fora a escolhida para sediar a matriz. Em 1983 a Prefeitura de Mariana doou 

500m² para a construção da igreja católica da Colina, sendo que os recursos deveriam 

advir da própria paróquia. Em 1988, D. Oscar aprovou sua escolha como matriz.  

Em 28 de maio de 1988, D Luciano Mendes de Almeida tomava posse como 

arcebispo de Mariana e o padre Ângelo Mosena assumiu a paróquia. Ele aceitou do 

novo arcebispo a incumbência de concluir tanto a implementação da matriz quanto a 

continuidade da construção da Igreja da Colina. A tarefa era imensa: todos os gastos 

correriam por conta da comunidade e de algum apoio da estrutura paroquial, ainda 

incipiente.  

Em 1990, como o falecimento do padre Ângelo, a paróquia passou a ser atendida 

por um conjunto de sacerdotes até o padre Antônio Silva da Paixão, ser nomeado em 22 

de agosto de 1990 como o novo pároco. Sua tarefa mais emergencial era a de tornar o 

templo funcional e capaz de acolher os fiéis. Através de doações de materiais diversos 

dos membros da comunidade e da Prefeitura de Mariana a obra continuava. O dízimo 

também mostrava-se essencial, além do engajamento da própria comunidade que 

ajudavam por ocasião de alguma data litúrgica ou pela promoção de eventos 

beneficentes, como almoços e bingos.  

No período de 1994-1998 o padre designado para a paróquia foi o padre 

Valdemar, ou “padre Bozó” como ficou conhecido. No decorrer desses anos, o dilema 

da continuidade das obras de edificação da igreja permanecia e o novo pároco abraçou 

de frente o problema. Foram realizados inúmeros eventos, sobretudo bingos para cobrir 

todas as despesas de obras e melhorias.  

A valorização da Palavra de Deus foi um dos aspectos mais relevantes da gestão 

do padre Bozó. Ele deu início a um curso bíblico na Colina cujos encontros ocorriam 

semanalmente. Em 1997, os folhetos de missa foram substituídos pelo uso da Bíblia, 



muito embora, ao menos no princípio, muitas pessoas ficassem um pouco desnorteadas 

na tentativa de achar os trechos proclamados em meio a tantas páginas. Assim, a Igreja 

da Colina caminhava firme nas suas atividades pastorais e espirituais. Em maio de 1995 

a comunidade já contava com 13 pastorais e movimentos. 

Em 1998, D. Luciano nomeia o padre Geovane Luís da Silva como 

administrador paroquial. Assim como seus antecessores, ele também priorizou o 

andamento das obras do templo e outras demandas como a aquisição de mesa de som, 

reforma das cadeiras, cortinas para a capela do Santíssimo, uma nova âmbula e 

instalações elétricas novas para o prédio. Nenhum detalhe parecia esquecido.  

Na reunião do Conselho Paroquial de fevereiro de 1999 foi anunciado o padre 

José Julião da Silva como novo pároco. Com o padre Julião à frente da paróquia as 

plantas elétrica, hidráulica, arquitetônica e estrutural foram concluídas, a escritura de 

doação foi entregue pela Prefeitura e o alvará para edificação final foi concedido. Em 

2005, a segunda etapa da laje foi terminada e, como ainda havia dinheiro, foi decidido 

pelo Conselho erguer as colunas, cintá-las, proceder modificações no telhado, na porta 

de entrada e na torre. Ainda nesse ano foi preciso interromper a obra e também em 

2007. 

Em 30 de janeiro de 2009, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus festejou a posse 

de seu novo pároco, padre Luiz Claúdio Vieira. Uma das prioridades do padre referiu-se 

à tentativa de finalização da Igreja Matriz. Nos dois anos subseqüentes, seriam 

promovidos esforços concentrados para concretização de metas bastante arrojadas. 

Importantes inovações foram acrescentadas ao plano, visando facilitar o acesso dos fiéis 

ao pavimento superior, onde se situa o espaço celebrativo, cuja entrada principal passou 

a ser localizada na Rua Paraná. O ano de 2010 foi marcado por múltiplas atividades de 

acabamento desse templo, com cuidado especial à criação de uma atmosfera litúrgica 

apropriada à comunhão com Deus.  

Finalmente, em 30 de junho de 2011, quando a Igreja Católica celebrou a festa 

do Sagrado Coração de Jesus, a Comunidade da Colina comemorava com alegria 

redobrada, pois esse foi o dia marcado para a tão esperada dedicação da Nova Matriz. A 

cerimônia foi presidida por D. Geraldo, arcebispo de Mariana. Essa cerimônia de 

dedicação foi considerada uma das mais marcantes de toda a história da comunidade.  

Assim, a Comunidade do Sagrado Coração de Jesus engaja-se cada vez mais, 

com ardor renovado, nas atividades de transformação da realidade, por meio da oração e 

da dedicação ao próximo nas múltiplas dimensões da vida social, política e familiar.  



 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE PASTORAL 

COORDENADOR COMUNITÁRIO 

Wilson da Paixão e Solange de Fátima da Paixão – Tel.: 3558-3674 / 98772-2910 

Helvécio Antunes de Oliveira e Marilene das Graças C. Oliveira – Tel.: 3557-3823 / 

98877-7329 email: helvecioantunes@yahoo.com.br 

 

DIMENSÃO CATEQUÉTICA 

Eva Roberta Xavier de Souza – Tel.: 3557 – 2451 / email: 

evaroberta.xavier@yahoo.com.br 

Etelvina Maria Xavier – Tel.: 98782-8716 

 

DIMENSÃO LITÚRGICA E MINISTÉRIOS 

Geralda Ferreira de Freitas – Tel.: 3558-3602 / 98757-3602 

 

GRUPOS DE REFLEXÃO 

Marilúcia de Fátima dos Santos – Tel.: 3557 – 2213 / 98508 – 2213 

Maria do Carmo Teixeira – Tel.: 3557 – 2753 / 98614 – 7665 

 

PASTORAL DO DÍZIMO 

Walter Leblon Ferreira dos Santos – Tel.: 3558-3265 

José Carlos – Tel.: 3557-3772 

 

BATISMO DE CRIANÇA E INICIAÇÃO CRISTÃ 

Elizabeth de Oliveira – Tel.: 3557 – 3826 /997771525 
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DIMENSÃO SOCIOTRANSFORMADORA 

Maria Aparecida Sampaio Gomes – Tel.: 3557 – 1506 / 98766 – 1506 

Leocádia Soares dos Santos – Tel.: 98426 – 4867 

 

PASTORAL ACOLHIDA E MISSÃO 

Geralda Maria Dias Coelho Lopez – Tel.: 98253-5190 / 98862-2624 

Maria da Piedade Dias – Tel.: 99897-6637 

 

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

Rui Rubens Magalhães Souza – Tel.: 98529-1272 / 3558-1915 

 

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA (RCC) 

Cleber Efigênio Fernandes – Tel.: 98603-7325 / 99917-2101 / email: 

cleberfernandes@gmail.com 

 

VICENTINOS 

José Emilio Madaleno –3557 – 2753 / 98884 –7555 

 

SAGRADA FACE 

Rosana Maria Fonseca de Freitas – Tel.: 3557 – 3772 

 

APOSTOLADO DA ORAÇÃO 

Maria de Oliveira Gonçalves – Tel.: 98704-2330 

 



LEGIÃO DE MARIA 

Maria do Carmo Osório Ramos – Tel.: 99409-2826 / 99304-6668 

 

DIMENSÃO MINISTÉRIO DA EUCARÍSTIA 

Maria da Conceição Fonseca (Mariinha) – Tel.: 3557-1497 / 98863-1195 

 


