Comunidade São José Operário
Vila Samarco
A Comunidade São José Operário está localizada na Vila Antônio Pereira, distrito de
Ouro Preto. A Vila Samarco, como é conhecida, foi criada depois de um projeto
implementado pela Mineradora Samarco, que desejava que seus funcionários residissem
próximos ao Setor da Mina da Alegria, integrante do Complexo Germano.
Desde o final da década de 1970, afluíram para a Vila Samarco trabalhadores de
diversas regiões, que trouxeram consigo suas famílias. E ao se agruparem, as pessoas
que iam chegando sentiram a necessidade de manifestar a fé que traziam de suas
vivências religiosas em outras localidades, assim foram se organizando e, aos poucos,
surgiu a comunidade religiosa.
Os primeiros encontros celebrativos aconteceram na Escola Alphonsus de Guimaraens,
também criada pela Samarco Mineração, e que entre 1977 e 1995, ministrava aulas para
o primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e, a partir de 1996, incluiu
em seu atendimento o segundo segmento (5º ao 9º ano). Em 1998, a Samarco entregou a
escola ao Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, que a constituiu como sua Unidade II,
acrescentando o Ensino Médio e Educação Infantil. Atualmente, as dependências são
ocupadas pelo Colégio Renascer, que oferece aos moradores da Vila e região a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental (segmentos I e II).
As primeiras missas celebradas na antiga Escola Alphonsus de Guimarães eram mensais
e presididas pelo Cônego Antônio de Pádua, que era o pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Assunção. Eram celebradas missas também no Setor da Mina da Alegria,
numa parceria entre a empresa e a Comunidade da Vila.
Dessa forma, a vida da comunidade foi estruturando-se, “juntando” as experiências dos
moradores e consolidando uma identidade para o local. Foi muito importante a
contribuição daqueles moradores que tendo maior percurso no engajamento pastoral,
incumbiam-se de criar novos laços, criando efetivamente a comunidade religiosa. Um
tempo depois, as celebrações e batizados eram celebrados no atual Centro de
Convenções, e para que acontecessem, as pessoas levavam de suas casas mesas,
cadeiras e outros objetos que eram necessários.
A igreja da comunidade foi construída entre as décadas de 1970 e 1980, sob os cuidados
de Cônego Antônio de Pádua. Grande parte da edificação foi financiada pela Samarco,
mesmo assim a comunidade empenhou-se na construção, promovendo festas e outras
atividades com a finalidade de arrecadar recursos para ajudar a concretizar o sonho de
ter a sua igreja.
A comunidade escolheu como seu primeiro padroeiro Jesus Operário, que, de acordo
com moradores mais antigos, se justificava pela ligação entre os operários e a fé cristã.
No entanto, algum tempo depois, a comunidade deliberou por alterar a designação do

padroeiro de Jesus Operário para São José Operário, uma vez que, na verdade Jesus não
foi operário, ele é o filho de um operário. A sugestão partiu do pároco padre Bozó em
uma reunião, foi votada e aceita pela comunidade. Às festas do dia 1º de maio, dia do
trabalhador, que já aconteciam na Vila, foram incluídas as celebrações em honra a São
José Operário.
A dinamização pastoral da Comunidade da Vila Samarco foi favorecida com duas
ocorrências importantes, ambas na década de 1988: a vinda de Dom Luciano Mendes de
Almeida para a Arquidiocese de Mariana e a criação da Paróquia Sagrado Coração de
Jesus. Com a atuação de agentes de pastorais, residentes na vila, muito comprometidos
e com o apoio dos párocos, a catequese passou a acontecer de forma dinâmica e várias
primeiras eucaristias foram realizadas na Comunidade São José Operário.
Atualmente, a comunidade conta com agentes atuantes na pastoral do Batismo,
Sociotransformadora, PASCOM, Liturgia, Dízimo, Grupos de reflexão, Catequese e
Grupo de Jovens. Semanalmente, são realizados na igreja as celebrações eucarísticas,
aos domingos e às quartas, com a novena perpetua de São José; o terço dos homens às
terças-feiras; e a Adoração ao Santíssimo Sacramento, às quintas feiras. Assim, a
comunidade de São José Operário segue sua trajetória unindo comprometimento, fé e
vida.

CONSELHO COMUNITÁRIO DE PASTORAL
COORDENAÇÃO COMUNITÁRIA
Elma da Conceição Oscarino Souza – Tel.: 3553-8186 / 98878-9638 / email:
elmaoscarino@hotmail.com
Lídia Maria Araújo Caldeira Silva – Tel.: 3553-8286 / 98475-1665 / email:
lidiamacsilva@hotmail.com

DIMENSÃO CATEQUÉTICA
Zélia R. de Morais – Tel.: 98896 – 6104 / email:zemoradan@yahoo.com.br

DIMENSÃO LITÚGICA E MINISTÉRIOS
Gleice Imaculada Damasceno – Tel.: 99772-4226
Cleuza Maria da Silva – Tel.: 98820-9096

GRUPOS DE REFLEXÃO
Juracy de Oliveira Mendes Santos – Tel.: 3553-8171 / 98889-9612 / email:
zuraleli@yahoo.com.br
Shirley Lima - 987398704 / Email: shirlinha79@yahoo.com.br

PASTORAL DO DÍZIMO
Márcio Aguiar e Gláucia Aguiar – Tel.: 3553 – 8139 / 98312-8783 / 99617-7526 / email:
marciodeaguiar@oi.com.br
Antônio Vicente Nogueira e Tânia Nogueira – Tel.: 98603-8300 / 98881-3852 / email:
tania060771@hotmail.com

BATISMO DE CRIANÇA E INICIAÇÃO CRISTÃ
Rogério Alves – Tel.: 3553-8539 / 98899-3985 / email: rogerioalves68@yahoo.com.br

DIMENSÃO SOCIOTRANSFORMADORA
José Tomaz de Souza e Maria Auxiliadora Cruz e Souza – Tel.: 3553-8167 / 986891268

Maria Helena Rocha Ferreira – Tel.: 98609-5499

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Cláudio José de Souza – Tel.: 99654-9554
José Apolinário Damasceno– Tel.: 3553 – 8668 / 99759 – 5044

DIMENSÃO MINISTÉRIO DA EUCARÍSTIA
Edna da Consolação de Castro – Tel.: 98255-6838

