Fiéis lotam a catedral Boa Viagem para dar o adeus a Dom Serafim
Seg, 14 de Outubro de 2019 14:24 -

Numa mistura de comoção e a- plausos na presença de cerca de 2 mil fiéis e do clero
belo-horizontino, ocorreu o sepultamento do corpo do arcebispo emérito de Belo
Horizonte, cardeal dom Serafim Fernandes de Araújo, que faleceu na terça-feira (8/10),
aos 95 anos, vitimado por complicações decorrentes de pneumonia.

O religioso foi sepultado na cripta do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da
Boa Viagem (catedral provisória), na capital.
A missa de exéquias teve início às 17h e foi presidida pelo arcebispo metropolitano de
BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor
Oliveira de Azevedo, que veio de Roma especialmente para a cerimônia do adeus.
Nesta sexta-feira (10), o arcebispo retorna à capital italiana para seguir participando do
Sínodo dos Bispos para a Amazônia.
A missa contou com dois cardeais, os quatro bispos auxiliares, 150 padres da
Arquidiocese de Belo Horizonte, além de padres e diáconos. Dom Walmor destacou a
importância de dom Serafim, mineiro de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. "Ele
será eternamente lembrado. Dom Serafim é uma referência da Igreja no Brasil, como
cardeal, vice -presidente da CNBB e também pela evangelização. Faz parte da nossa
história. Temos que destacar também o trabalho na educação, pois foi reitor da PUC
Minas", afirmou. Dom Walmor disse, ainda, que Dom Serafim Fernandes de Araújo foi uma
"figura extraordinária" e vai ficar como referência de nosso tempo. De acordo com a
arquidiocese, cerca de 7 mil pessoas passaram pelo velório desde a noite de terça-feira.
Trajetória
Dom Serafim nasceu em 13 de agosto de 1924 em Minas Novas, região do Vale do
Jequitinhonha. Fez mestrado em Teologia e Direito Canônico na Pontifícia
Universidade Gregoniana. Sua ordenação se deu em 12 de março de 1949, na Catedral
de São João Latrão, em Roma. Sucedeu dom João Resende Costa e tornou-se arcebispo
em 5 de fevereiro de 1986, cargo que ocupou até 2004.
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