
Comunidade São Francisco de Assis 

Vila Maquiné 
 

Deu-se início em 1987 o bairro criado pela fundação Vale do Rio Doce e nomeado 

como Vila Maquiné. As primeiras famílias que aqui residiam enfrentaram alguns 

problemas de mobilidade e infraestrutura, como a falta de transporte público e de coleta 

de lixo.  

Diante dessa realidade dura, porém nunca desanimadora, a comunidade fundou uma 

associação um ano após a criação do bairro. Essa atitude foi primordial para o 

desenvolvimento da comunidade, pois a partir de então foram buscados recursos junto 

às mineradoras existentes na região e aos poderes públicos para melhoria das condições 

de vida dos moradores.  

Em 2007 foi instalado aos “pés” da Vila Maquiné, o RECRIAVIDA, com o objetivo de 

prevenir o isolamento social de idosos. É importante ressaltar que a associação nasceu 

dentro de uma comunidade Cristã, surgindo juntamente com a comunidade católica.  

Dessa maneira, não por acaso, celebrou-se a primeira missa em uma rua do bairro, pelo 

cônego Antônio de Pádua. As missas eram realizadas nas garagens das casas e também 

nas ruas, com iluminação e mesas providenciadas pelos próprios moradores. No mesmo 

ano, Mariana foi presenteada com a liderança de um grande homem, o inesquecível 

pastor Dom Luciano Mendes de Almeida, assumindo a arquidiocese. Os moradores 

também se reuniam com o frei Luís Sartori, franciscano, que atuava na evangelização 

dos trabalhadores dos municípios de Mariana e Ouro Preto.  

A partir daí outras comemorações cristãs foram sendo incorporadas, como a novena de 

Natal e via-sacra nas ruas, tomando assim a forma de uma comunidade cristã. Alguns 

anos depois, com a necessidade de se escolher um santo padroeiro, ocorreu um empasse. 

A comunidade já vinha de maneira informal celebrando a festa de Nossa Senhora das 

Graças, porém, o bairro Jardim dos Inconfidentes já havia registrado na paróquia, Nossa 

Senhora das Graças como padroeira. Como não pode haver duas comunidades com o 

mesmo nome de santo padroeiro, precisou-se fazer nova escolha, optando por São 

Francisco de Assis. Assim, desde 1997, a comunidade vem festejando o santo das bem 

aventuranças, da paz, da justiça e do bem querer, ficando Nossa Senhora das Graças, 

como patrona do bairro.  

 



Entre 1980 e 1990, foram instituídas importantes pastorais como a catequese para as 

crianças, com a primeira comunhão celebrada em 1992. Em 1996 a comunidade recebeu 

o salão comunitário, conquistado após muita luta pelos católicos atuantes do bairro, 

dentro da área onde seria construído um prédio com apartamentos, segundo projeto da 

prefeitura e CVRD e, que hoje, conta ainda com a quadra e a praça central do bairro.  

Em suma, a Comunidade São Francisco de Assis vai tecendo sua caminhada religiosa, 

articulando devoção e compromisso social com forte apelo ecológico, defendendo a 

vida em todas as suas esferas.   

 

  



CONSELHO COMUNITÁRIO DE PASTORAL 

COORDENAÇÃO COMUNITÁRIA 

Elenice Aparecida Faustino Campos – Tel.: 98478 – 0184 / 98751-0975 

Carmem Maria Fernandes Vidal Oliveira – Tel.: 3557-3490 / 98805-1194 / email: 

cmfvidal@uai.com.br 

 

DIMENSÃO CATEQUÉTICA 

Ana Lucia Gonçalves – Tel.: 98858-7504 

Geraldo Heleno de Oliveira – Tel.: 98968-9412 / email: 

geraldohelenooliveira@yahoo.com.br 

 

DIMENSÃO LITÚRGICA E MINISTÉRIOS 

Carmem Maria Fernandes Vidal Oliveira – Tel.: 3557-3490 / 98805-1194 / email: 

cmfvidal@uai.com.br 

Fátima Aparecida Lopes Cardoso – Tel.: 98575-1382 

 

GRUPOS DE REFLEXÃO 

Rozely B. Felix – Tel.: 3558 – 2959 / 99846 – 3586 / email: rozelyfelix@yahoo.com.br 

Luciana Diniz Barbosa – Tel.: 99403-3803 / 98815-7489 / 3557-2089 

 

PASTORAL DO DÍZIMO 

Jorge Euzébio de Souza– Tel.: 3557 – 2905 

Leonardo José dos Santos – Tel.: 98557-3242 

 

BATISMO DE CRIANÇA E INICIAÇÃO CRISTÃ 

José Geraldo Prado Cotta e Luzia de Souza Sales Cotta – Tel.: 98886-0708 / 98913-

0008 

 

PASTORAL FAMILIAR 

Francisco de Paula Barbosa e Elisabete Diniz Barbosa – Tel.: 3557-2089 / 98743-4123 

/ 99672-2653 

Alexandre Martins Pereira e Eurica Maria da Silva Pereira – Tel.: 98702-1610 / 98873-

3120 
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DIMENSÃO SOCIOTRANSFORMADORA 

Eva Maria Borges – Tel.: 98360-8239 

 

MÃE RAINHA 

Rozely B. Felix – Tel.: 3558 – 2959 / email: rozelyfelix@yahoo.com.br 

 

CENÁCULO DE MARIA 

Carmem Maria F. Vidal – Tel.: 3557 – 3490 

 

SAGRADO FACE 

Maria de Lourdes S. S. – Tel.: 99997-5101 

Cleusa Aparecida Nogueira Silva – Tel.: 98866-2906 

 

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

Adriana Diniz Barbosa – Tel.: 3557-2089 / 97555-3130 
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