Conclusão da Fase Diocesana do Processo de Beatificação do
Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro
No próximo dia 05 de março de 2022, acontecerá o Encerramento da Fase
Diocesana do Processo de Beatificação do Servo de Deus Domingos Evangelista
Pinheiro. Foram concluídas as etapas de investigação histórica da vida, missão e virtudes
do Servo de Deus e todo o processo será entregue, solenemente, pela Arquidiocese de
Belo Horizonte, ao Vaticano, em ato público. Esse evento de grande valor religioso terá
início às 11h e contará com a presença dos devotos, a Santa Missa será no Recanto
Monsenhor Domingos, situado aos pés da Serra da Piedade, em Caeté, Minas Gerais, no
interior do Espaço São José, ambiente coberto, amplo e ventilado que possibilita a
observação dos protocolos sanitários contra a Covid-19.
A Celebração Eucarística será presidida por Dom Walmor Oliveira de Azevedo,
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, estando presentes a Superiora Geral da
Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, Madre Teresa Cristina
Leite o Postulador da Causa dos Santos, enviado pelo Vaticano, Dr. Paolo Vilotta;
Autoridades Civis e Eclesiásticas estarão representadas.
Aberto em 15 de setembro de 2018, o Processo de Monsenhor Domingos
Evangelista Pinheiro pertence à estrutura do Processo Histórico que ocorre quando se
passaram mais de 30 anos da morte de um Servo de Deus. Após esse período se faz
necessário a investigação e o resgate do contexto histórico, social, político, econômico e
religioso para maior compreensão da ação de Deus na Vida do candidato à Beatificação
e sua resposta na sociedade. Passados 98 anos de seu falecimento, a vida e as obras do
Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro são testemunho de fé e de esperança que
apresentam respostas concretas para os desafios dos nossos dias.
O Processo de Beatificação foi iniciado pela Igreja Católica, na Arquidiocese
de Belo Horizonte para investigar as Virtudes e a Fama de Santidade de Monsenhor
Domingos que recebeu o título Canônico de Servo de Deus. A cerimônia do dia 05 de
março marca a conclusão da investigação em âmbito local e o início da investigação
Romana. Agora, caberá somente ao Vaticano analisar e autorizar a nova etapa no Processo
de Canonização, que é a Beatificação do Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro.

O QUE É A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA FASE
DIOCESANA DO PROCESSO DE BEATIFICAÇÃO
(com informações do Postulador da Causa do Servo de Deus Domingos Evangelista
Pinheiro, Dtt. Paulo Vilotta).
A Cerimônia de Encerramento da Fase Diocesana do Processo de Beatificação
conclui a Fase Local e inicia a Fase Romana do Processo de Beatificação. Consiste na
solenidade de lacramento – mediante juramento e assinatura de atas – de três urnas com
os autos do Inquérito Eclesiástico, uma com o original (Arquétipo) e as outras duas com
cópias (Transunto e Cópia Pública). Após a cerimônia, o Arquétipo fica guardado na
Arquidiocese de Belo Horizonte e as duas cópias seguem para a Congregação das Causas
dos Santos, no Vaticano.
A Fase Diocesana consiste na abertura do Processo sobre as Virtudes, isto é, são
acolhidos todos os depoimentos sobre o Servo de Deus. Ao mesmo tempo, uma comissão
Histórica (nomeada pelo Bispo) recolhe todos os documentos sobre o Servo de Deus.
Na Fase Romana, todos os documentos são submetidos a estudo para avaliar se
todas as medidas legais foram tomadas corretamente. Depois, é nomeado um Relator,
que, junto com o Postulador, elabora o Positio (espécie de dossiê de todas as provas,
testemunhais e documentais, recolhidas na Fase Diocesana). Concluído o Positio, este
estará, após um tempo, sujeito a avaliação de um Congresso de Teólogos (9
componentes), os quais podem dar um parecer afirmativo, suspensivo ou negativo. Após
os teólogos, a votação será feita pelos Cardeais e Bispos, e, posteriormente, o Papa, o qual
é o único que pode emitir juízo e dar a decisão final. Concluído o procedimento, o Servo
de Deus pode ser declarado Venerável. Para a Beatificação é necessário que haja um
milagre e o procedimento é igual.

MONSENHOR DOMINGOS
(Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro)
O Servo de Deus Domingos Evangelista Pinheiro, nasceu em 21 de julho de 1843,
na cidade de Caeté, Minas Gerais. No alto da Serra da Piedade, recebeu o Sacramento da
Eucaristia e despertou sua filial devoção à Nossa Senhora da Piedade. Chamado a servir
a Deus na pessoa dos mais necessitados, ingressou no seminário aos 15 anos, sendo
Ordenado Sacerdote no dia 17 de janeiro de 1869. Realizou quatro fundações de
relevância histórica, dentre elas a Fundação do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade em

1875 e a Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade aos 28 de agosto
de 1892.
Cultivou inúmeras virtudes, dentre elas: a alegria refletida pelo seu constante
sorriso, a solicitude aos mais pobres, a compreensão aos mais necessitados, a promoção
e valorização da pessoa negra, em especial as mulheres, educação das crianças, a
compaixão com os que sofrem e a generosa acolhida a todas as pessoas. Em seu
Sacerdócio dedicou-se a dar assistência espiritual aos enfermos, lutou pelos direitos dos
mais necessitados, protegeu as reservas naturais do território que hoje compõem o
Recanto Monsenhor Domingos e o Santuário da Serra da Piedade. Faleceu aos 81 anos,
em 06 de março de 1924.
Desde então, o número de pessoas que acorrem à sua intercessão tem sido
crescente. Sua vida, missão e testemunho oferecem uma resposta coerente à sociedade
de hoje. Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro é conhecido como o Santo da
Libertação, sua exortação nos impulsiona a viver o chamado de Cristo, fazer o bem por
onde passamos e confiar na Providência Divina, guardando o coração repleto de: "Ânimo
e Coragem! ".

CIANSP – Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa
Senhora da Piedade
Fundada, pelo Servo de Deus Domingos, em 28 de agosto de 1892, na cidade de
Caeté/MG, aos pés da Serra da Piedade, a Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa
Senhora da Piedade herdou o legado de zelar pela dignidade da pessoa humana em
especial pelas crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade social. O Fundador,
Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, foi um sacerdote dedicado à oração e ao
cuidado com os mais necessitados. A acolhida, a generosidade, a compreensão e a
compaixão foram marcas que ele deixou na Congregação, em prol da humanidade.
Em suas raízes, a Congregação acolheu as filhas das mulheres escravizadas que
não tinham lar ou acesso à educação, ampliando, mais tarde, esse cuidado a idosos e
enfermos. Hoje, auxilia os necessitados de orações, cuidados e referências de esperança,
através de seus colégios, creches, asilos e diversas obras de assistência social,
comunidades inseridas e na mais recente missão além fronteiras na Àfrica, no país de
Angola.
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