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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2022                                                

“Dispõe sobre concessão de Título de Cidadania 

Honorária do Município de Aricanduva/MG à 

personalidade que menciona, e contém outras 

providências.” 

O Povo do Município de Aricanduva/MG, por seus legítimos 

representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, Presidente da Câmara 

Municipal, promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO: 

 Art. 1º Fica concedido ao Sr. ADÉSIO DE MOURA ROCHA o Título de 

Cidadania Honorária do município de Aricanduva/MG. 

 Art. 2º A concessão do título de que trata o artigo anterior se faz em 

virtude das relevantes ações desempenhadas pelo homenageado em prol do 

desenvolvimento da população do município de Aricanduva/MG. 

 Art. 3º O Título de Cidadão Honorário concedido através do art. 1º deste 

Decreto será entregue em Sessão Especial da Câmara Municipal, convocada 

unicamente para esse fim, em data a ser previamente agendada pela Mesa 

Diretora e o respectivo homenageado. 

 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua promulgação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 15 de junho de 2022. 

 
Fernando Monteiro Santos 

Vereador 
 
 

Raimundo Costa Silva 
Vereador 

 

Nivaldo Aparecido Santos 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

  

 A Câmara Municipal de Aricanduva, através de Decreto Legislativo, poderá 

conceder o Título de Cidadão Honorário a relevantes personalidades que, 

residindo ou não no município, prestaram relevantes serviços ao seu 

desenvolvimento e são comprovadamente dignas de honraria, conforme prevê o 

artigo 220 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

 Sendo assim, os vereadores que a este subscrevem apresentam para 

apreciação dos Nobres Edis o pedido de concessão do Título de Cidadania 

Honorária do município de Aricanduva ao Padre Adésio de Moura Rocha, pelos 

motivos a seguir expostos, transcritos em forma de Biografia. 

 

BIOGRAFIA DE PADRE ADÉSIO DE MOURA ROCHA/2022 

“Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo” (Mt 28-20) 

 

“Os planos que Deus tem para seus filhos, geralmente são misteriosos, 

carregados de surpresas maravilhosas. Padre Adésio é um exemplo desta 

verdade. 

 Padre Adésio nasceu em Conceição do Mato Dentro, mas é Congonhas do 

Norte a terra natal que seu coração adotou, onde passou a maior parte de sua 

vida e onde ainda reside com sua família. 

 Até os 25 anos, ele tinha apenas a 4ª série do Ensino Fundamental e vivia 

na simplicidade do meio rural com seus pais, em uma família de 8 irmãos, onde 

ele é o 6º filho. Trabalhava na enxada, plantando e cultivando a terra. 

 Em 1996, com 26 anos de idade, incentivado por Pe. Maurílio, então pároco 

de sua cidade, Pe. Adésio resolveu retomar os estudos ingressando na 5ª série 

do Ensino Fundamental. E assim, saiu da roça, arrumou emprego em um bar da 

cidade, e nesta rotina exaustiva de quem trabalha durante o dia e estuda à noite, 

Pe. Adésio completou o Ensino Fundamental através do antigo projeto do 

governo para acelerar a aprendizagem, chamado “Acertando o Passo”. 
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 Mais uma vez, apoiado por Pe. Maurílio, no ano de 1999, deixou 

Congonhas do Norte e foi para a cidade de Couto Magalhães, a fim de cursar o 

Ensino Médio, cuja conclusão se deu em dezembro de 2001. 

 Quando Deus resolve chamar alguém para a Missão de Profeta, elementos 

como tempo, idade, dificuldades ou limitações... nada disso importa. Quando 

Deus quer uma pessoa para ser um anunciador da sua Boa Nova, não tem como 

fugir e nem onde se esconder. E nem é preciso ter medo. Diz um ditado popular: 

“Deus tarda mas não falta”. Pois, de fato, o chamado de Deus chegou ao coração 

de Padre Adésio. Ele despediu-se da família, dos amigos, disse adeus a 

namorada que tinha na época, deixou sua cidade natal e foi para o seminário de 

Diamantina.  

 Certo de que ”Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto 

para o Reino de Deus”, Padre Adésio seguiu em frente, ao encontro daquele 

projeto que daria sentido a sua vida: tornar-se um Sacerdote de Cristo.  

 E foi assim, que no dia 14 de fevereiro de 2002, já prestes a completar 33 

anos de idade, Padre Adésio entrou para o seminário Sagrado Coração de Jesus 

em Diamantina. Os anos de seminário passaram e chegou o dia de sua 

ordenação diaconal, em 2008. O grande momento da Ordenação Presbiteral 

seria um ano depois: em 28 de março de 2009 Padre Adésio foi ordenado 

Sacerdote, pela imposição das mãos de nosso Arcebispo Dom João Bosco, na 

Arquidiocese de Diamantina. 

 Desde então, exerceu seu Ministério em várias paróquias: como vigário 

paroquial em Itamarandiba, atendeu a Paróquia local de São João Batista e de 

Nossa Senhora dos Anjos em Angelândia. Foi pároco na paróquia de São 

Gonçalo em São Gonçalo do Rio Preto. Foi administrador paroquial na Paróquia 

Imaculada Conceição de Buritizeiro. Todo esse tempo sempre tem demonstrado 

serenidade, humildade, obediência e dedicação ao seu serviço. Tornando-se, 

dessa forma, muito amado pelos seus paroquianos e pelos seus irmãos de 

Sacerdócio. 

 Em 10 de outubro de 2013, Padre Adésio foi designado, por Dom João 

Bosco, então Arcebispo da Arquidiocese de Diamantina, como Pároco da 
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Paróquia de Nossa Senhora do Livramento, nesta cidade de Aricanduva, onde 

morou e exerceu a função de Pároco até o Domingo de Páscoa, em 21 de abril 

de 2019. Durante esse tempo, Pe. Adésio muito contribuiu para o crescimento 

espiritual do nosso povo, com construção de capelas, como a Capela de São 

Sebastião no Bairro Novo Horizonte, reformas de capelas em comunidades 

rurais e um belíssimo trabalho pastoral com criação de movimentos como o EAC, 

para engajar o jovem na vida de igreja; o Terço dos Homens, incentivando a 

devoção à Maria e a participação dos Homens na igreja; O Apostolado do 

Sagrado Coração de Jesus, incentivando essa devoção na comunidade; o Grupo 

das Capelinhas, incentivando a oração em família na chamada Igreja Doméstica, 

sempre assíduo com a formação dos catequistas e apoio à preparação de 

nossos catequizandos com compra de bíblias, e outros materiais para a 

catequese.  

 Sempre atento com as visitas aos doentes e idosos, ao asilo, às famílias. 

Escreveu a Novena e criou em Aricanduva a Novena Perpétua a Nossa Senhora 

do Livramento, nossa padroeira. Escreveu a Novena ao Santíssimo Sacramento 

exposto no altar para nossos momentos de adoração. Escreveu a cartilha dos 

encontros em família para todos os meses do ano, deixando para nós, um 

imenso legado espiritual. Incansável na obra do Senhor! Esses são apenas 

alguns exemplos do que foi feito nesses cinco anos.  

 Conviver com Padre Adésio é receber com frequência exemplos de 

humildade e serviço. Ouvir suas pregações é aprender que o Evangelho é pra 

ser vivido e que ser cristão é, antes de tudo, imitar o Cristo, caminhar com Ele, 

pertencer a Ele, deixar-se modelar por Ele.  

 Como Maria, Padre Adésio trabalha e serve no silêncio. Sereno e paciente, 

nos aponta a oração, a Eucaristia e a Palavra de Deus como caminhos para 

derrubar os muros da indiferença, da falta de fé, do desânimo, da desunião, dos 

conflitos, do pecado. Sua bondade nos emociona. Sua sinceridade nos 

convence. Seu testemunho de vida nos arrasta. 

 E hoje, a Paróquia de Nossa Senhora do Livramento, desta cidade de 

Aricanduva, que teve a graça de tê-lo como pároco, tem também a imensa 
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alegria e honra de tê-lo como filho desta terra, quando o Poder Legislativo 

Municipal conceder-lhe o Título de Cidadão Honorário.” 

  

 Por tudo o que fora exposto, considerando as relevantes ações 

desenvolvidas em prol da população do município de Aricanduva, contribuindo 

para o crescimento espiritual do nosso povo, o Padre Adésio de Moura Rocha é 

digno do recebimento desta honraria.  

 Contamos com a aprovação, pelos Nobres Edis, deste Decreto Legislativo 

de Concessão de Título de Cidadania Honorária por uma questão de justiça e 

merecimento. 

 

   Sala das Sessões, em 15 de junho de 2022. 

 

 

Fernando Monteiro Santos 
Vereador 

 
 
 

Raimundo Costa Silva 
Vereador 

 

Nivaldo Aparecido Santos 
Vereador 

 

 


