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Editorial 

 

 

"Penerô fubá, fubá subiu. Penerô fubá, tornou a subir. 

Olelê Olalá aqui mora Nossa Senhora (2x)" 

 

A epígrafe citada acima faz parte da letra de uma música entoada por Sr. Cambão, em seu 

diário espiritual que será mencionado ao longo do texto. Nas linhas e páginas seguintes, 

encontraremos histórias e memórias repletas de religiosidade e fé. Como o fubá que sobe ao ser 

peneirado, a devoção à Virgem Maria eleva o coração dos que creem e sua presença permeia os relatos 

de vida cotidiana do autor desta obra. Sim, nas ações dele, mora Nossa Senhora, em seu modo de 

enxergar a beleza da vida no dia a dia e em cada oportunidade de revelar sua forma de amar. 

A comovente história de vida de Sr. Cambão foi um sonho que sonhamos juntos, a partir do 

Programa de Extensão PUC Minas e Brumadinho: Unindo Forças, no qual a Faculdade de Psicologia 

buscou escutar a vida nas comunidades, por meio do Projeto Oficinas Psicossociais: Fortalecendo 

vínculos familiares e comunitários em Brumadinho. 

 

Equipe de extensionistas, professores e parceria RENSER no território. 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Neste município, o protagonista desta história nasceu na comunidade quilombola de 

Marinhos. Não podemos deixar de explicitar que, incialmente, em 2019, a aproximação da PUC 

Minas com esta localidade se deu para tratar dos degradantes impactos sofridos pelas pessoas em 

decorrência da tragédia / crime provocada pela ação mineradora da Vale. Somando-se a este cenário, 

em 2020, o agente do Coronavírus chegou ao Brasil, e tal circunstância pandêmica nos impôs uma 

nova travessia e mudanças na rotina de vida da população e em nosso modo operacional. 

A partir desses desafios, nas iniciativas da Psicologia, buscamos transpor conhecimentos e 

práticas para atuarmos de modo remoto, dessa maneira migramos oficinas de intervenções 

psicossociais presenciais para oficinas remotas de histórias de vida. Sendo presencial ou remota, a 

intervenção psicossocial comunitária visa a desenvolver um alicerce psicológico para pessoas. O que 

isso significa? Que partimos da premissa de que vínculos comunitários são um dispositivo potente, 

no qual os indivíduos somam saberes, trabalham e estruturam seu cotidiano, por isso, um espaço onde 

os indivíduos se constituem, constroem suas histórias, mas, sobretudo se sentem parte desse coletivo. 

Tudo isso e muito mais pudemos perceber ao escutar o Sr. Cambão, seja pela maneira de 

compreender esses impactos em sua vida, ou na construção de sentidos sobre sentimentos e 

percepções da realidade vivida por ele, além de percebermos tantas pessoas que habitam seu coração 

generoso.  

Foi um processo de base psicossocial, ao contar do modo que caminha junto à sociedade, aos 

grupos de que faz parte, bem nesta ordem, ou seja, de como vive e produz um trabalho com as 

palavras, valores, memórias e emoções. Com convicção de ser uma construção coletiva e de 

possibilidades de representações da sua vida, neste período tão árduo de pandemia, o autor baliza 

como resistir sem perder a ternura! 

Assim dizendo, Sr. Cambão, é um amante da vida! Um líder comunitário encantador, pai de 

muitos filhos espirituais, além dos que já possui e viúvo de um amor único, que reflete cuidado do 

começo ao fim. A saudade de sua amada ainda marca seu peito – relembrar com ele essas memórias 

é trazer à tona o tempo bom, e permitir que, de alguma forma, este volte. 

Este escrito apresenta relatos trazidos pelo Sr. Antônio, por áudios via WhatsApp e cópias de 

textos que ele mesmo redigiu. Optamos primordialmente, durante as transcrições, por manter maior 

fidelidade à linguagem oral dos conteúdos relatados. De forma singular, nossa equipe de 

extensionistas nutriu um profundo carinho por essa história. Transcrevê-la foi um exercício de vida 

para todos os envolvidos, em que testemunhamos trocas que nos humanizaram e, do mesmo modo, 

percebemos que, para ele, contar sua vida o encantou e amenizou as saudades que sente das pessoas 

que habitam suas memórias únicas e seus vínculos marcantes na vida. 
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Além disso, pode-se dizer que esse diálogo favoreceu, em alguma medida, processos de 

elaboração do luto e reconhecimento de potencialidades, a partir de recordações passadas, que 

impulsionam a vida no presente.  

Agradecemos ao Sr. Cambão por nos permitir fazer parte dessa trajetória e, sobretudo, de 

compartilhá-la com o mundo, por meio deste livro. 

 

 

Vanessa Barbosa Guimarães1  

Lucimar Magalhães de Albuquerque2 

 

 

 

 

  

                                                
1 Estudante de Psicologia, extensionista pela PUC Minas e filha espiritual. 
2 Professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. 
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Prefácio 

 

 

Conheci Senhor Antônio, o Sô Cambão, e sua esposa Leide, “a amada”, em 2017. Era 26 de 

julho. Eu tinha chegado, recentemente, como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

Começava minha aventura missionária no Vale do Paraopeba, hoje Região Episcopal Nossa Senhora 

do Rosário (RENSER). Após uma missa, na Festa de Santana, no município de Belo Vale, MG, fui 

convidado para uma fotografia. Era o Cambão com sua esposa Leide e a filha Rose. A partir desse 

momento, nasceu entre nós uma amizade sincera e fecunda. 

 

  Dom Vicente, Sr. Cambão e D. Leide  

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Sendo bispo responsável pela coordenação das ações pastorais da RENSER, que abrange o 

território onde mora Sr. Cambão, mais precisamente a comunidade quilombola de Marinhos, em 

Brumadinho, encontramo-nos com muita frequência. Nas celebrações e reuniões ou nas conversas 

pessoais. Presencialmente ou por um bate papo ao telefone. Durante o isolamento social, por conta 

da pandemia do Covid-19, fui, várias vezes, até o portão de sua casa para uma rápida saudação. 

Mesmo de longe sempre é ótimo ouvir sua voz, ver seu entusiasmo com a vida. Quantos assuntos, da 
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luta e da fé. Da vida sofrida de um quilombo e das alegrias de suas conquistas. Muitos de nossos 

encontros são regados por alguma cantoria das tradições locais. “São Benedito, meu santinho preto; 

fala na boca, responde no peito! Quantas vezes, meu Deus!  

Escutando sua história e conhecendo um pouco mais a vida de seu povo, posso afirmar que, 

em sua pessoa, temos um ícone de resistência dos pretos. Muito me encanta a lucidez de um homem 

tão trabalhador, de valores espirituais profundos. Seu sorriso, sua ternura, sua firmeza em não aceitar 

qualquer tipo de preconceito e racismo revelam uma pessoa que testemunha o mundo novo que 

desejamos, uma civilização da igualdade e da paz.  

Dialogamos muito sobre o crime da Vale, em Brumadinho. Uma espada que cortou a alma de 

Cambão e de sua comunidade, no dia 25 de janeiro de 2019. A partir do rompimento da barragem da 

Mina do Córrego do Feijão, firmamos, ainda mais, um pacto de solidariedade. Foram tantas as 

doações que recebemos e distribuímos aos mais carentes. Ao acompanhar, um pouco mais tarde, seu 

luto pela perda de sua “amada Leide”, fui agraciado pelos seus depoimentos de um amor maduro. Um 

casal que soube viver a vocação sacramental do matrimônio, sendo testemunho de respeito para a 

família e para a comunidade. 

Agora, chega até minhas mãos esse denso livro “olhar o passado, para viver o presente”. 

Saboreei as palavras, cada cena, antes de arriscar esse prefácio. Trata-se de um apanhado de relatos 

pessoais de sua caminhada humana e cristã. Registro de uma memória viva que vale a pena ser 

divulgada. Tudo ilustrado com fotografias muito bem selecionadas pelo autor. Fazendo parte de um 

projeto da PUC Minas, “oficinas psicossociais: fortalecendo vínculos familiares e comunitários em 

Brumadinho”, temos um exemplo concreto da memória desses que são verdadeiros cidadãos de um 

Brasil profundo.  

Por tudo isso, nutro pelo Sr. Cambão uma amizade enorme, com gosto de eternidade. Seu 

corpo, por si mesmo, já é um dicionário de muitos vocábulos. Mas quando fala, transborda poesia e 

resistência. Ele é a voz profética de todo um povo que sobrevive, com valentia, combatendo os males 

horríveis da escravidão.  

Sua história, Cambão, não é liga de cangas do pescoço dos bois ao peso do carro. É a força da 

união popular que germina a liberdade. É o elo mais forte de um povo que busca “novos céus e nova 

terra”. Salve São Benedito e a Mãezinha do Rosário. Segue, por fim, um poema/canção que escrevi 

também dedicado a você. 

 

 



 
 
 

 11 

São Benedito! 

 

Meu santinho preto 

São Benedito 

Vem me livrar 

De todo perigo 

 

A minha casa 

É um sacrário 

Com São Benedito 

E a mãe do Rosário 

 

Sem Jesus não vivo 

E nossa Senhora 

Meu São Benedito 

Chamo toda hora 

 

Vou seguir com fé 

Minha Romaria 

Com São Benedito 

E a Virgem Maria 

 

Eu quero chegar 

Lá no infinito 

Sempre de mãos dadas 

Com São Benedito 

 

Gloria ao Pai, ao Filho 

Ao Espírito Santo 

A São Benedito 

Oferto meu canto 

Dom Vicente de Paula Ferreira3 

 

                                                
3 Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário, cuja sede está em 

Brumadinho, MG. 
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Dedicatória 

 

Gostaria de dedicar esta obra especialmente à minha amada Leide. Foi ela quem escolheu 

o nome do livro, sentada comigo na varanda de casa.  

 

Ao realizar esse sonho que sonhamos juntos, "[...] revivo os momentos de alegria, com 

meu amor a passear, nos verdes campos do meu lar." 
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Apresentação 

 

Carta aos amigos 

Um dia, a maioria de nós irá se separar, sentiremos saudades de todas as conversas, das 

descobertas que fizemos dos sonhos que tivemos, dos tantos risos e momentos que compartilhamos. 

Um dia, nossos filhos verão aquelas fotografias e perguntarão: “Quem são aquelas pessoas?”. Direi: 

“Meus nobres amigos, são pessoas raras, assim como tantos outros que gostaria de colocar nesse 

livro, mas com certeza todos estão no meu coração”. Talvez você tenha me conhecido em uma 

festa, na irmandade, no congo. Pode ser que participamos de reuniões, encontros, orações, rezas e 

cantos. Você também pode ter ouvido falar meu nome pela comunidade ou mesmo partilhado 

comigo a missão que Deus me confiou de amar e servir. 

Aos antepassados que se foram (principalmente, meu pai, minha mãe e minha sogra, Dona 

Jandira), aos presentes e aos que virão. Aos meus filhos, minhas netas biológicas e de consideração, 

amigos, irmãos, cunhados, aos meus queridos filhos espirituais, afilhados, parceiros, aqueles mais 

distantes e os mais íntimos, ao meu eterno amor...  

A você que me lê agora desejo que cada uma dessas palavras desperte em seu coração o 

carinho que coloquei em cada uma delas. Escrever esse livro sempre foi meu sonho e, ao ler minha 

história, espero que você se permita participar dela ou mesmo se lembre dos momentos que 

passamos juntos.  

Neste livro, teremos fotos, histórias e depoimentos de amigos queridos que representam 

tantos outros que não couberam aqui ou mesmo que já se foram. Ser um amigo fiel é uma proteção 

poderosa, como nos recorda a passagem bíblica, e quem o achou encontrou um tesouro.  

Assim, apresento a vocês as minhas preciosidades. 
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Introdução 

 

De onde veio “Cambão”? 

Esse apelido quem me deu foi Valdir, meu grande amigo. Um dia eu trabalhava na venda 

até tarde e fui aos moinhos em Rodrigues buscar o fubá, me recordo que estava chovendo muito 

nesse dia. Valdir me avistou de longe e quando eu vinha subindo com o saco de fubá, gritou: “Ô 

gente, vem cá pra vocês verem o bitelo de cambão que vem subindo o morro!”  

Eu achei ruim, não gostei na época, e esse apelido pegou. Hoje eu já me acostumei tanto 

com esse nome que já tive problema uma vez que fui ao banco: assinei por duas vezes Cambão ao 

invés do meu nome!  

Esse apelido "Cambão" vem do carro de boi. O cambão é um pedaço de pau, que liga uma 

canga à outra canga. Canga é uma peça de madeira encaixada sobre o pescoço dos bois para que 

possam ser atrelados. E esse é o trabalho social que realizo, de ligar as pessoas e as comunidades. 

Aqui na comunidade, fazíamos os desfiles de carro de boi na Festa da Colheita, que acontecia no 

terceiro domingo de junho. 
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O que é ser quilombola? 

Para mim, ser quilombola é ser uma pessoa resistente, resistir em minha cultura, naquilo 

que temos na comunidade. Por exemplo, quando a Ferrous, a mineradora, queria acampar aqui na 

nossa região, eu fui um dos “cabeças-de-ferro”, que lutei exatamente para que ela não entrasse, 

para proteger a nossa cultura.  

Manter sempre acesa a cultura e não deixar se vender, porque é aí que mora o perigo. Para 

mim não se deixar vender é ser quilombola. E não ter vergonha de ser quilombola! Tem uma 

música que canta assim: “Eu sou negro sim, como Deus criou. Vou lutar pela vida, buscando 

alegria, buscando o amor” (2x).  

Eu tinha muitos sonhos juntamente com a minha amada, mas não foi possível realizar 

todos – com certeza, ela está sendo quilombola lá no céu. Na Festa da Colheita, quantas culturas 

tradicionais quilombolas que a minha amada foi acendendo e avivando. Por exemplo, a dança da 

peneira, a batida do pilão, que foi ficando esquecida e não podemos nos esquecer dessas coisas. 

Tudo isso é valorizar a cultura quilombola.  

A nossa cultura é linda, linda demais, o Moçambique e o Congado. Temos os guaiás - que 

são aquelas latinhas que se coloca nas pernas para o capitão dançar. Lembro de minha amada 

contando, o avô dela era capitão e morava lá em Belo Vale.  

Quando estava “vespando” a festa, ele começava a preparar as latinhas. Ia colocando as 

sementinhas dentro da latinha, e minha amada contava assim, enquanto ficávamos na varanda 

batendo nossos papos e contando as nossas histórias. Então ela perguntava para ele: que semente 

é essa, vô? - Ele falava: isso se chama caeté minha filha. Caeté é o que se coloca nas vasilhinhas 

de massa de tomate para os capitães dançarem. Então é aquele barulho suave, só que hoje às 

vezes, não é por maldade que eles colocam dentro da latinha chumbinho, mas, pelo barulho, você 

vê a diferença que é.  

São essas culturas que a gente não pode deixar perder. Ser quilombola pra mim é isso, é 

resistência, manter firme, ser forte, não deixar que a nossa cultura vá rio abaixo, não deixar que a 

nossa cultura vá embora com o minério.  

Eu sou muito feliz porque nasci no berço da comunidade quilombola.  
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Seu Cambão 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Seu Cambão 

 

Família e História 

 

Eu me chamo Antônio Alves da Silva, tenho 73 anos4, nascido aqui em Marinhos num 

lugarejo, por nome Vargem do Sapé. Atualmente eu sou o primeiro mordomo de São Benedito. Faço 

parte da Pastoral da Família, dando o curso de noivos e também o curso de batizado. Além disso, sou 

o presidente da Associação Água Cristalina 2000.  

Vou falar um “pouquito” assim, do meu nascimento; como já você sabe, meu nome é Antônio, 

eu sou filho de mãe solteira, minha mãe se chamava Olandina Alves da Silva e meu avô, Joaquim 

Gerônimo, o qual eu não chamava de vô, sempre o tratava por Inhô-pai. 

Somos cinco irmãos, eles já se foram: o Francisco, o Jerônimo, o Geraldo, José Alves e eu. 

José Alves era aleijado, ele andava arrastando pelo chão, ele nasceu assim. Dizer dele, é lembrar que 

era muito trabalhador, mas essa história vamos ver depois… Eu morava ali, nasci ali, a um quilômetro 

daqui, onde hoje é minha casa. O local era chamado de Vargem do Sapé, na verdade muitas pessoas 

não sabem que lá é registrado com esse nome. Ali morava uma família só, a família do Seu Joaquim 

Gerônimo que era o meu avô, o Inhô-pai.  

 

Seu Cambão, D. Leide e Francisco (irmão de Seu Cambão) 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

                                                
4 Seu Cambão, nasceu no dia 08/05/1947, mas o registro foi no dia 13/05 do mesmo ano. Depois de 68 anos, conheceu 

seus outros irmãos (filhos de seu pai). Numa conversa com sua mãe, quando criança, perguntou a ela: “Ô mãe, eu não 

tenho pai?”. Ela respondeu: “Seu pai chamava José Bruno e era chefe da Estação de Marinhos”. Em um encontro com 

ele, sua mãe, o chamou pelo nome: “Ei Bruno”. Ele dizia não se lembrar dela, mas ela insistiu: “Eu sou Olandina, mãe do 

Antônio, esqueceu que você é pai dele? ”. Mesmo assim, o amor por parte de seu Cambão para com o pai prevaleceu 

durante toda a vida e também depois que ele - seu pai - veio a falecer. 
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Os irmãos de seu Cambão 

Jerônimo 

 

Geraldo Pedro 

 
Como ministro extraordinário na celebração de Lava-pés. 

José Alves – Juquinha 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Então, as pessoas que moraram lá foram: o tio Matia, o meu padrinho Austregesilo, o tio José 

Cilviano e a tia Maria. Já os outros (tio Bené e tia Francisca), bom, a tia Francisca se casou com o tio 

Bié e foram morar lá no Sapé5, numa casinha feita de sapé. Já o meu tio Bené morou mais por aqui, 

onde chamamos de Varginha de Baixo, quase dentro aqui da comunidade mesmo.  

 

Alicerce da primeira Casa de Seu Cambão 

  

 

Seu Cambão na casa onde nasceu 

  

 
Banco onde sua mãe, seu avô, sua avó e seus 

irmãos sentavam para comer e ouvir histórias 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

                                                
5 Sapé é uma comunidade Quilombola localizada próximo à comunidade de Marinhos. É também o quilombo-mãe, assim 

chamado por ser o território de onde se originou às demais comunidades quilombolas da região. 
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Desde criança, toda vida fui muito agarrado com minha mãe, enquanto Gerônimo e Geraldo 

foram estudar em Belo Horizonte.  Os filhos que ficaram em casa fomos eu, o Francisco e o José 

Alves o “Juquinha”, esse que andava arrastando pelo chão. Para nós, o trabalho era esse: meu irmão 

Francisco trabalhava nas fazendas. Eu lembro que ele trabalhou na Fazenda do Dico dos Medeiros, 

que fica perto de Sapé. Ele trabalhava lá e depois foi trabalhar na fazenda do Geraldo Vieira, para 

quem eu também trabalhei. Quando criança, sempre fui próximo de minha mãe. Ela foi uma mulher 

muito guerreira, porque ela conseguiu vencer e as coisas eram muito difíceis, muito difíceis mesmo; 

mas a gente era feliz e não sabia.  

 

 

Olandina Alves da Silva 

 
Mãe de Seu Cambão na casa onde ele nasceu em Vagem do Sapé.  

 
Em frente ao Cristo Redentor no Barreiro – BH. 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Desde criança, eu era aquele molequinho com quem todos conviviam. Nasci lá naquele lugar 

chamado Varginha, que fica há um quilômetro daqui de casa. Fui ficando jovem, adolescente e fui 

estudar. Na escola, eu realmente não era muito estudioso. Por isso eu não aprendi muito, fui até o 

segundo ano que chamavam, naquele tempo, de "o segundo ano atrasado" – mas agradeço a Deus! O 

que eu aprendi, deu para estar vivendo até hoje. Enquanto isso, minha mãe lavava roupas para o 

pessoal da comunidade - para aqueles que trabalhavam na rede ferroviária ou que tinham algum 

comércio. 
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Antônio Emenegildo e D. Lelé 

 

Seu Rosa e D. Rosa 

 

José e D. Delmira 

 
José Rosa (antigo comerciante em Marinhos) e D. Delmira 

- pais do Zezinho. A mãe de Seu Cambão trabalhou para 

eles carregando água na lata para encher os barris 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Tinha dia que a gente ficava olhando para o morro e ela falava assim: “É Antônio... O pessoal 

lá do Colégio (ou mesmo o pessoal aqui de Marinhos, Sapé, Colégio e São José) eles estão demorando 

para trazer o vale.  

O vale era um papel escrito que a Sociedade São Vicente de Paula (SSVP) nos dava para irmos 

à venda comprar mantimentos. Com o vale, minha mãe ia na venda e comprava meio quilo de sal, 

250g de banha, umas 150g de café - porque nós tínhamos o café, mas o café às vezes acabava e 

tínhamos que ter. Açúcar não comprava, porque a gente tinha muita cana e fazíamos o café de garapa. 

Isso enquanto criança, o tempo foi passando e eu vim adolescente trabalhando, já chegando pra jovem. 

Antes da escola, estudei com minha primeira professora, Maria da Carlota, a “Preta da 

Carlota”, que é viva até hoje e por ela tenho uma paixão muito grande, assim como ela tem por mim. 
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Ela vinha a cavalo para dar aula no salão, perto da casa do senhor Expedito – que hoje é a casa do seu 

Juvenil, meu compadre, conhecido por Ló. Eu ia com ela, montava na garupa do cavalo, dormia no 

canto dela. Ela chegou até a pedir à minha mãe, falava: “Ôh Olandina, dá esse menino pra mim!” Aí 

o meu Inhô-pai, respondia: “Olandina, Olandina, não vai dá esse menino para ninguém não, tá? Onde 

come dois come três. Esse menino não pode ser dado pra ninguém não”. Minha mãe concordava. 

 

D. Olandina 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Depois fui estudar na escola do Sapé. Lá a gente brincava de roda. Minha mãe fazia minha 

merenda: uma farofa torrada de fubá guardada em uma lata. Uma vez, coloquei minha latinha de 

merenda no chão. O menino passou e chutou a latinha e fiquei sem a minha merenda. Tínhamos as 

brincadeiras que costumávamos fazer quando criança: cavalo de cana de milho, perna de pau, bola, 

fruta de lobo, bucho de galinha (a gente soprava, enchia e fazia aquela bola). Às vezes pegava uma 

meia velha, enchia de molambo, e essa era a nossa bola. Brincar de esconder, de peteca e pula-pula. 

Fiquei na comunidade e trabalhei desde a adolescência por muito tempo na casa da minha 

comadrezinha e do seu Inhozinho. Hoje eu falo comadre porque, depois, ela foi madrinha do meu 

filho Reinaldo, o Reibatuque, mas antes não era comadre. Lá o trabalho era de varrer terreiro, ir no 

pasto buscar as vacas, tirar o leite, cuidar do plantio, das crianças do Ciro, na época, da Donazinha e 

do Sinhozinho. Além disso, eu também enchia a caixa d’água, aliás “batia bomba” para enchê-la, pois 

não tinha energia elétrica. Houve um dia em que eu estava com muita vontade de jogar futebol e 

enganei a comadrizinha para sair mais cedo. Coloquei a água no ladrão da caixa – quando caía ali era 

sinal de que a caixa estava cheia – voltei depressa e comei a bater bomba. Quando chamei ela, disse 

que a caixa já estava cheia e ela respondeu: É mesmo! Ela pensou que a caixa estava cheia e me 
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dispensou naquele dia. Eu os tenho como se fossem meus filhos espirituais, eles moram mesmo dentro 

do meu coração. Não sei se eles têm esse mesmo carinho por mim, que eu tenho por eles. Na verdade, 

é o seguinte, eu posso falar o que eu quiser falar com eles, mas se vier um mosquito e pousar neles 

eu não vou achar bom.  

Ainda na casa da minha comadrezinha, indo à escola, eu conheci a minha amada Leide. 

 

 

Família do meu Padrinho Amaro Maia 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. Nesta foto temos o Seu Amaro Maia a direita, com sua esposa D. Efigênia a esquerda 

e sua filha Teresinha no colo. Ao fundo temos a comadrizinha em pé. 
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Eu e minha amada 

 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Conheci a minha amada Leide na escola, e lembro - que saudade eu tenho! Às vezes eu ia lá, 

buscar as vacas para poder tirar o leite na casa do seu Inhozinho e da comadrezinha, e a minha amada 

Leide morava numa casinha lá na boca do túnel.  

Não existe mais essa casinha lá, mas para mim ali ficou marcado para o resto da vida, tenho 

uma paixão por aquele local. Indo buscar as vacas, eu achava interessante, naquele tempo – era assim: 

eu dava um assobio: “Fiu, fiu!” e imediatamente a Leide saía lá de dentro da casinha dela e vinha 
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ficar me caçando. Ela já sabia que eu estava tocando as vacas, mas aí eu me escondia atrás da moita 

para ela não me ver. E depois ela ficava olhando, me caçando, caçando e não me via e voltava para 

dentro de casa. Aí novamente, eu dava outro assobio: “Fiu, fiu!” Ela voltava, ficava me procurando, 

aí eu saía de trás da moita e dava um adeus pra ela. 

Começamos esse namoro, depois ela trabalhou também na casa da Donazinha e lá nós juntos, 

entrelaçamos mesmo esse nosso amor. Ela foi minha primeira namorada e a única, eu também fui o 

primeiro namorado dela e o único – e nós ficamos nesse namoro. Até que meu sogro morreu num 

acidente, ele era funcionário da rede ferroviária e foi o trem de ferro que o matou. Eu lembro que, 

nesse dia, era Festa do Reinado em São José e a Dona Jandira, minha sogra, estava lá. Eu já sabia, e 

quando ela foi chegando em Marinhos, o Paulo meu cunhado me viu assim meio estranho. Até que 

não teve jeito, tinha que falar mesmo, e contei a eles que meu sogro havia falecido no acidente. 

 

Seu Acir, sua esposa D.Aparecida e crianças na Festa do Reinado em Marinhos 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Depois disso, continuamos nosso namoro - Dona Jandira construiu uma casa ali aonde era a 

casa da associação, do lado da igreja, tudo com muito sacrifício - já viúva, era minha sogra quem 

plantava a horta e minha amada Leide ficava vendendo as verduras.  
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Casa da D. Jandira 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Minha sogra também fazia biscoitos, era quitandeira mesmo! Ela fazia muita quitanda, fazia 

biscoito de polvilho. E era por isso, que minha amada Leide tinha "mão santa" para fazer as coisas. 

Com os biscoitos prontos, a Leide os levava para vender em Moeda, eu ia com ela e o Paulo, meu 

cunhado. Minha sogra não deixava e jamais eu iria sozinho com a minha amada, eu não ia. Sempre 

reforçava: “não Dona Jandira, o Paulo vai também, né?” Então nós íamos pra Moeda levar os 

biscoitos.  

E é interessante que, depois, na volta, tinham os vagões de trem e nos vagões tinham os 

engates, nessa hora nós ficávamos brincando, eu de um lado e ele do outro. Ele falava: “Êh Antônio, 

hoje nós vamos comprar cocada pra nós, né?” Depois eu falava: “Nós vamos comprar cocada e depois 

nós vamos comprar picolé!” Fico pensando em como era aquela brincadeira, muito simples de muita 

humildade mesmo. 

Fomos indo até que, um dia, eu estava no portão da casa da minha sogra e caiu uma chuvinha. 

A Leide estava perto de mim e eu simplesmente, pela primeira vez coloquei a mão no ombro dela. 

Imediatamente minha sogra falou de lá: “Epa!” Aí eu pensei: “Pronto.” Depois, no outro dia, ela me 

chamou e disse: “Olha, você quer se casar mesmo com a minha filha?” - Eu falei: “Claro, Dona 

Jandira, eu quero me casar com ela!” 

A história é muito longa e interessante. Para ficarmos noivos, eu tive que falar com a minha 

mãe. Lembro que perguntei: “Ôh mãe e agora? Eu vou ter que ficar noivo, o que a senhora acha mãe?” 
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- “Bom, meu filho, é hora, se você gosta dela, sim! Não pode fazer hora com a filha dos outros não 

meu filho, de jeito nenhum.” - “Então tá mãe, agora eu vou no Sapé, para falar com a minha madrinha 

Estergina e com meu padrinho José Sebastião.” Isso porque eles foram meus padrinhos de batismo e, 

naquela época, a gente tinha que pedir licença aos padrinhos para poder casar. Aí eu fui lá, pedi 

licença aos meus padrinhos e noivei com a Leide. 

 

 

 

  
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Ao todo, nosso namoro e noivado duraram cinco anos, porque ela era muito nova. Eu casei 

com 23 anos e ela com 18 anos, como eu falo, ela era uma menina. Ela venceu o ciclo dela aqui na 

terra com 62 anos, mas para mim ela continuava sendo a menina de 18 anos.  

Para nos casarmos, minha amada Leide teve que ir à Lafaiete e trabalhar para fazer o enxoval 

dela. Já eu fiquei trabalhando aqui no primeiro emprego, depois que saí da casa do Inhozinho.  Meu 

primeiro emprego foi em uma casa grande, meus patrões eram: José Gomes Santana, Cristóvão 

Gomes Santana e Antônio Gomes Santana Filho (que é o Tonico) – eram os três irmãos. 

Fui trabalhar aqui na venda dos Antônio Novato, acho interessante que, quando o Cristóvão 

Gomes Santana (a gente chamava ele por Vasinho) me chamou para trabalhar, falou: "- Ôh Antônio, 

amanhã você podia vir para capinar para mim lá embaixo, no brejo”. Aí eu falei com a mãe: “Ô mãe, 

amanhã eu vou trabalhar lá com o pessoal da venda, vou capinar o quintal de lá”. No dia seguinte, 

cheguei 7h. Lá pelas 8h ou 8h30 mais ou menos, chegou o Vasinho lá embaixo no quintal e disse: 

“Antônio, eu vim aqui para te falar. Sei que eu falei que era para vir capinar, mas não é para capinar 

não. Eu vim te falar que é pra você vir trabalhar lá na venda com a gente.”  
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Cristóvão Gomes Santana Antônio Gomes Santana Filho 

  
 

José Gomes Santana 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Eu levei um choque, eu falei: “Ôh Vasinho, como é que é vou trabalhar lá, eu não vou não 

uai, nem. Eu não consigo, eu não sei nada, eu não posso não, não vou não.” Ele falou: “Não, você vai 

sim! Vai sim.” Eu falei: “Então o senhor vai ter que esperar eu ir lá em casa, para me arrumar, vestir 

uma outra roupa, olha só como eu estou ó... Com a calça limpa, mas tá rasgada no joelho e essas 

coisas, eu tenho que ir em casa...” Ele falou: “Então tudo bem, pode ir lá na sua casa, mas você volta! 

Nós estamos aguardando você, viu!?”  

Eu fui em casa e com a minha mãe, falei: “Ôh mãe, o Vasinho falou que é para eu ir trabalhar 

lá na venda mãe, eu não estou querendo ir mãe, como é que eu vou fazer? Eu não sei trabalhar, não 

sei não.” E ela: “Meu filho, você vai!”  Bom eram os "molambinhos" da gente. A mãe cuidava bem, 

era lavadinho, passadinho, limpinho... Tudo remendado, mas era limpinho. 

Eu comecei a trabalhar na venda e lembro que o primeiro freguês que eu atendi morava na 

comunidade quilombola de Rodrigues. Nesse dia, eu cheguei e o Vasinho falou: “Você vai varrendo 

aí, vai arrumando as prateleiras, direitinho...” Aí chegou esse senhor lá, o Aristolino, o Vasinho 
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continuou: “Olha você vai atender ele ali, mas óh, presta atenção, não pode passar, mas também não 

pode faltar não. Pesa direitinho, viu? É um quilo, é um quilo, são dois quilos, são dois quilos. Não 

são dois quilos e cem, e não são novecentos grama, pesa direitinho.” E eu, comecei a atender ele. 

Trabalhei muito tempo com eles no comércio e foi muito bom trabalhar ali. Mas todos já não estão 

mais nessa terra. 

Cada vez mais o meu namoro com a minha amada foi esquentando, esquentando, esquentando 

e já estávamos noivos. Com a minha amada em Lafaiete para preparar, arrumar e fazer o enxoval, eu 

fiquei aqui. Para mim, era muito difícil, e para ela também. Nosso amor era muito grande e a gente 

tinha que esperar, de quinze em quinze dias, para nos encontrarmos. Quando davam os quinze dias, 

na época tinha o trem de passageiro, eu tinha que ir de trem para vê-la.  

Enquanto o dia não chegava, eu ia trabalhando lá na venda. Que saudade eu tenho porque 

foram muitos amigos que eu fiz lá, na venda e do outro lado do rio, num lugar que se chamava 

“Barreiras”, Distrito de Bonfim. Eram vários amigos meus que todos os dias vinham trazendo 

mercadoria para vender: era milho, feijão, toucinho, queijo, arroz em casca. E eu, naquela amizade 

muito bacana mesmo. 

Quando venciam os quinze dias, tinha um rapaz que estava consertando o telhado lá da venda, 

ele se chamava José; quer dizer, não me lembro bem o nome dele, tinha o apelido de Dengo. Ele era 

lá do Colégio, uma comunidade aqui perto. Ele falava: “Êh seu Antônio, seu Cambão, o senhor hoje 

tá apaixonado, né! Tá feliz, porque amanhã é dia de você ir lá para ver a morena, né? E eu ficava 

cantando uma música que era do Agnaldo Timóteo, ela começa assim: “Se algum dia a minha terra 

eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei 

no coração a alegria de chegar...” 

Chegando em Lafaiete, eu dormia na casa da minha cunhada e, no outro dia, eu vinha embora. 

Naquela época, não tinha telefone, não tinha como se comunicar, e aqueles quinze dias pareciam um 

ano, até que veio o casamento. Interessante que ela fez o enxoval, arrumou umas pecinhas de roupa, 

uns lençóis, algumas coisinhas… E eu, imagina só! As únicas coisas que eu mandei fazer foram um 

colchão e um armário, quem fez o armário foi um amigão meu, que já partiu dessa vida, e o que fez 

o colchão também já se foi. E a Leide, sempre tranquila. Tudo era por amor mesmo, né? 

O dia do casamento foi uma alegria para mim e para minha amada Leide! O casamento foi às 

quatro horas da tarde, que coisa linda! Depois de casado, eu continuei trabalhando na venda e fazendo 

muitos amigos. Mais um passo adiante foi realmente dado em nossas vidas.  

Casados, vieram os frutos do nosso amor: os quatro filhos. São eles: o Robson, a Rosilene, o 

Reinaldo e a Jussara. O Robson é casado com a Nair e têm duas filhas; a Jussara é a caçula, também 

casada, mas não tem filhos e tem o Reinaldo que tem uma companheira, a Janaina, chamada de Jana. 
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Filhos de Seu Cambão e D. Leide: Robson, Rosilene, Reinaldo e Jussara 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

E assim, nós continuamos. Só aqui em Marinhos nos mudamos sete vezes, até que finalmente, 

meu patrão me deu esse lote onde é a minha casa hoje. Nossa casa foi construída com muita 

dificuldade, mas foi erguida com muito amor, porque cada tijolinho dessa casa está registrado por 

toda vida e é um doce, como dizia minha amada.  

 

Varanda da casa de Seu Cambão e D. Leide 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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A Leide dizia assim: “Antônio, nessa nossa casa, cada tijolinho desse é um doce”. Ela vendia 

doces para comprar as coisas. E meu salário era para pagar os pedreiros e comprar o material para 

construir a casa. Essa foi a nossa vida. 

 

Seu Cambão e D. Leide 

 

Natalina, Seu Cambão, Leide e Marina 

 

 

 

D. Leide e Sr. Antônio, com o boneco da Mônica Murta,  

em Casa Branca, Brumadinho Gourmet. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

  

  



 
 
 

 32 

Memórias, Amigos e Afilhados 

 

Naquele tempo, era muito difícil com relação a problemas médicos. E tinha um amigo que foi 

levar sua filha para consultar, nesse dia eu estava na venda e chovia muito. Ele chegou e falou: “Ôh 

seu Antônio, arruma um pouquinho d’água para mim aí. Você dá licença que eu vou ter que aplicar 

uma injeção na minha menina, aqui, para gente poder seguir caminho. Eu perguntei: “Seguir caminho 

pra onde? O senhor ainda vai para o Colégio?”  Ele: “Vou.” Eu falei: “O senhor não vai hoje não, 

hoje o senhor vai ficar na minha casa, o senhor, a dona do senhor e a menininha, vão ficar lá em casa”. 

Ele falou: “Quê isso Antônio!” Eu confirmei: “É, o senhor vai ficar lá em casa”. 

O Zé, dono da venda me disse: “Antônio, você não o conhece...” Eu falei: “Não, não tem 

problema não conhecer, ele é nosso freguês e sempre vem aqui. Ele vai ficar lá em casa, não vai com 

essa chuva para sua casa hoje.” Ele me esperou, fechamos a venda e cheguei lá em casa chamando: 

“Ôh Leide, estou chegando com uma visita aqui, minha filha.” Ela me respondeu: “Bom Antônio.” 

Chegamos, sentamos e ele cumprimentou a Leide, conversamos e depois ele falou: 

- Leide o seu Antônio falou que eu vim para amolar vocês. 

- Que isso? Amolar por quê? Tem isso não ué, quem não vive para servir, não serve para viver. 

Vocês vão dormir aqui, na minha cama.6  

- E vocês? 

- Nós vamos dormir lá no outro quarto. Tem um colchãozinho lá, não tem problema, o 

importante é vocês dormirem aqui. Agora, o mais importante na nossa vida são vocês. Cuida da 

menininha aí.  

Ele ficou a noite inteira, durante a madrugada, aplicando injeção na menina e, graças a Deus, 

no outro dia ela amanheceu boa e eles foram embora para casa.  

Conto isso, para dizer do acolhimento que é a nossa casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Lembro que a minha cama de casal eu nem comprei, ela foi emprestada pela minha prima. 
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Encontro de amigos, promovido por D. Leide e Seu Cambão.  

 
Nessa foto, temos Doutor Eduardo – dentista e antigo patrão de D. Leide - sua esposa e filha. 

 

Mural dos Afilhados 

     

     

     

  
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Mural dos Amigos 

 

 
 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

1. Ingrid Lorrane (de Melo Franco) e Wagner Adão no Santuário de Aparecida. 

2. Este é Tico Duizidio, grande amigo do Seu Cambão, representando todos os amigos do Fundão e o do Jordão. 

3. Zezinho. 

4. Fátima Viótti, amiga de seu Cambão. 

5. Dona Maria da comunidade de colégio, ajudou na criação de seu Cambão. Levava leite, feijão, fubá e arroz 

vermelho para a mãe de seu Cambão. Ao colocar sua foto no livro, registra sua homenagem e afeto.  

6. Zezinho da Chaneca - "quantas vezes vinha em Marinhos na venda e gostava de contar histórias, uma pessoa 

muito especial."  

7. Jair de Aguiar - grande amigo que restaurou a igreja da Comunidade de Marinhos 

8. Seu Manoel da comunidade de colégio, que ajudou também na criação de seu Cambão, dando alimentos e 

dinheiro ao seu irmão Juquinha. 

9. Seu Amaro representando os amigos da comunidade de Melo Franco. 

10. Valdir da Silva.  Amigo e responsável por apelidar o Sr. Antônio de Seu Cambão. 
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Depoimentos recebidos sobre o Seu Cambão 

 

“O Sr. Cambão me adotou como seu filhinho espiritual há alguns anos, honraria que carrego 

com gratidão e respeito. Já em 2005, trabalhando em Inhotim, visitei as comunidades de Sapé e de 

Marinhos por diversas vezes, acompanhando artistas e, por vezes levando minha esposa Mariana. Em 

uma dessas oportunidades conheci este homem muito negro e sorridente, de olhos azulados, patriarca 

de uma linda família que viria a me acolher tantas vezes. Tive o privilégio de ouvir Dona Leide cantar 

com Sr. Cambão em almoços em sua casa, trabalhar próximo de três dos seus quatro filhos e de trocar 

sementes e conhecimentos sobre agricultura orgânica com o mestre Cambão. 

 Nossas famílias estão conectadas por uma amizade forte e sincera. Que sua sabedoria, fé e 

ternura continuem nos afetando e nos sensibilizando para todo o sempre. 

Um abraço cordial e amoroso.” 

Lucas, amigo e filho espiritual - 15/12/2020.  

 *** 

 

“O Sr. Cambão é um homem que eu sempre vi andando por aí com seus trajes coloridos e 

lindos. E eu só o observava, como ele era comunicativo e conversava com um e outro, com um sorriso 

largo. E foi por meio de sua filha Rose que realmente fui conhecendo esse homem, quando ela me 

convidou para a Festa da Colheita, que acontece todo ano na Comunidade Quilombola de Marinhos. 

Já de cara me apaixonei pela festa e pela família desse homem, que mostrou pouco a pouco ser um 

lutador pela comunidade.  

Percebo que ele se esforça para manter a cultura dos 

seus antepassados viva. Com sua sabedoria e de sua esposa 

Leide, hoje já falecida, tive o privilégio de absorver e 

conhecer mais aquela gente com seus cantos, danças, 

culinária, orações e principalmente a alegria e o orgulho de 

serem quilombolas. Aquilo tudo me fez aproximar cada vez 

mais dele e de sua família.   

Cambão hoje reza todos os dias para mim e minha 

família e mesmo depois que a Leide se foi, ele continua 

zelando e cuidando de tudo que construíram juntos. Hoje 

ele me chama de “Filhinha Espiritual” e o que posso dizer 

é que amo esse meu “Pai Espiritual”. 

Sônia Ferreira Neto (Soninha Neto) - 20/04/2021 

*** 

Soninha e Seu Cambão 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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 “Conheço o Sr. Antônio Cambão há alguns anos. Líder Comunitário da comunidade 

quilombola de Marinhos, um ser humano de valor. Desde a primeira vez que o vi, percebi seu 

desprendimento, sua generosidade para com os demais. Ele é uma pessoa solidária, que tem empatia 

e está sempre aberto a ajudar o próximo.  

O mundo precisa de mais pessoas altruístas e comprometidas com a humanidade, que façam 

a diferença na vida das pessoas, assim como ele faz. Todo meu carinho e respeito pelo Sr. Antônio 

Alves da Silva.” 

Márcia Moraes - 14/05/2021 

*** 

 

“Meu nome é Fátima Viotti (Maria de Fátima Queiroga Viotti). Nasci em Belo Horizonte, no 

dia 20-09-1954. Mudei para Brumadinho em 2004. Conheci o Sr. Antônio Cambão e a Dona Leide 

no mesmo ano, na casa do meu pai (Paulo Viotti), onde também funcionava o INCINE, e eram dadas 

aulas de violão, de esperanto e de pintura em tela. Durante uma reunião para a formação de uma 

associação do meio ambiente do Paraopeba (ASMAP), eu acabei sendo mais um membro dessa 

associação.  

Durante a reunião, reconheci Sr. Antônio. Ele tinha participado do programa da Roberta 

Zampetti, na rede Minas "Brasil das Gerais", onde ele falava sobre o Grupo de Roça, da plantação de 

milho, feijão... Como a região de Brumadinho tem algumas Comunidades Quilombolas, fiquei 

sabendo que eles não comemoravam a festa da consciência negra, e sugeri começar um projeto para 

trazer a consciência para Brumadinho. E através da ASMAP fizemos o projeto e realizamos a primeira 

Festa da Consciência Negra, em Rodrigues, e não parou mais (até a pandemia).  

Em 2004, o INHOTIM também estava começando a 

abrir as portas para visitas guiadas e foram grandes as 

parcerias com cursos, reuniões, palestras, apoios... E o Sr. 

Antônio sempre muito ativo e presente, com as associações 

de Marinhos: “Águas Cristalinas", “Grupo de Roça", “Quem 

planta e cria tem alegria", as festas de Nossa Senhora do 

Rosário, São Benedito, Reizado, “Festa da Colheita”, 

encontro de amigos, quadrilha, festa da Santa Cruz (com Sr. 

Eustáquio), “Festival  da  Canção”... Tudo isso  com  Sr.  

Antônio  e  Dona Leide  tomando a  frente, correndo atrás  de 

patrocínio,   transporte,   músicos,   distribuindo   convites,  

fazendo  doces,  quitandas  de  todo  tipo,  artesanato...  Sem  

contar   que  eles  participavam   também  do  "Brumadinho Gourmet" em casa Branca. Era dança da 

Fátima Viotti 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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peneira em todo canto e apresentações de Congado... Nunca vi tanta vitalidade e alegria como a que 

Sr. Antônio e Dona Leide faziam de tudo.  

Eles fazem parte da história de Brumadinho, de Minas Gerais, do Brasil. E é claro, da minha 

vida também, Sr. Antônio é um exemplo de ser humano. Um homem de muita fé, sempre pronto para 

ajudar as pessoas, com uma família linda!” 

Fátima Viotti - 16/05/2021 

*** 

 

 

“Eu tenho 48 anos, sou mãe de quatro filhos e avó de uma netinha. Antônio é meu tio por 

parte de pai. Sempre tive muito carinho e respeito com a pessoa dele, mas nossa união se tornou muito 

mais forte nos momentos mais difíceis da minha vida e também da dele. Eu na doença de meu pai, 

hoje já falecido há oito anos, e ele na doença da Tia Leide, que também já não está entre nós.  

Então, eu sou muito grata ao senhor Antônio, meu tio 

amado, por ter se tornado mais que um tio. Ele assumiu minha 

família como filhos dele, enfrentamos juntos o período que meu 

irmão teve que internar, em uma clínica de recuperação, e graças 

a Deus vencemos! A presença dele conosco foi fundamental para 

meu irmão estar hoje junto da família. Depois foi a vez de eu 

retribuir um pouco do que o senhor Antônio, meu tio, fez por 

mim. Eu deixei – e deixaria – tudo se fosse preciso, para cuidar 

de sua amada e minha amada tia Leide, mulher guerreira com 

quem aprendi muitas coisas, e vou carregá-la para sempre no 

coração.  

Antônio é um tio, um pai, um amigo maravilhoso e eu sou 

muito grata a ele por tudo que sou.” 

Marinalva Alves, sobrinha de seu Cambão - 29/05/2021 

*** 

 

 

 

 

 

 

Marinalva Alves 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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“Me chamo Mariléia Conceição Moreira, moro no Quilombo de Marinhos, tenho 41 anos de 

idade, tenho um filho e sou diarista.  

Antônio sempre esteve à frente da nossa Comunidade, foi com ele unindo os esforços da 

comunidade e do Sagrado Coração, que alcançamos o nosso tão sonhado e realizado poço artesiano. 

Foi graças a essa união, que não precisamos da COPASA em nosso Quilombo.  

Estou tentando achar uma palavra para expressar 

o quanto ele é importante para mim e para nossa 

Comunidade. Antônio é sinônimo de fé, competência, 

amor e cuidado com os seus. Tenho ele como exemplo a 

ser seguido. E o estou seguindo, pode ter certeza, ele 

ajuda a quem precisa. Bom é isso, é como falei, é muito 

difícil falar de uma pessoa boa, como ele é. Tenho muito 

orgulho de ser vizinha de muro dele, é uma pessoa muito 

especial. Na vida, temos três coisas para fazer: nascer, 

crescer e escrever um livro, ele está fazendo isso, né? 

Antônio Alves, mais conhecido como Cambão, 

quero dizer a você o quanto é importante para mim; te 

amo muito, agradeço a Deus por você fazer parte da 

minha vida. E agora estou muito orgulhosa de também 

fazer parte do livro que está escrevendo, desejo do fundo 

do meu coração que o Senhor seja ainda mais abençoado.  

Te amo, meu avô do coração. Espero que tenha contribuído um “poquito”, é assim que você 

gosta de falar. Pode sempre contar comigo.  

Agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre o Senhor, no seu tão sonhado livro, 

aquele abraço, mais uma vez obrigado por tudo.” 

Mariléia Conceição Moreira, moradora do quilombo de Marinhos e neta espiritual - 

23/05/2021.  

*** 

 

“Eu tive o prazer de conhecer esse grande homem no Vale da Imaculada Conceição – Piedade 

dos Gerais / Minas Gerais. Sr. Antônio estava passando pelo luto, em decorrência da páscoa da sua 

amada esposa Leide. Mesmo tendo transformado sua casa num pequeno santuário de oração e vida, 

foi ao regaço acolhedor da Mãe de Piedade – Santuário das Famílias – onde encontrou o colo e o 

aconchego dessa Grande Mãe para poder seguir caminhando nesta terra com esperança e saudades, 

tristeza não, pois acredita na Ressurreição.  

Mariléia Conceição Moreira 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Como sempre diz ao se referir a sua esposa: “minha amada Leide!”. Sim Sr. Antônio! És um 

esposo fiel, pois cumpristes a promessa realizada no altar do Senhor: “Até que a morte nos separe”. 

Só a morte os separou nesta terra de Santa Cruz, mas com certeza os une em comunhão eterna de 

amor, pois só o amor é eterno, Sr. Antônio, esse mesmo amor os une para além das barreiras. O amor 

é a maior dádiva de Deus para a nossa vida. É o grande exemplo da aliança desse Deus-conosco. O  

verdadeiro AMOR é infinito. O verdadeiro amor é Deus. 

Com essa voz belíssima que Deus o presenteou, Sr. 

Antônio costuma cantar em louvor a Nossa Senhora o 

seguinte canto: 

“Maria eu que não sabia como era tão sublime 

amar. Agora, Mãe do céu, Maria, contigo sigo a cantar. E 

canto pela vida afora, embora encontre pedras não vou 

mais parar. Pois sei que com você, Maria, minha Mãe 

Maria, vou sempre contar” 

Meu grande abraço querido Sr. Antonio! Com 

imenso carinho e gratidão por seu exemplo de vida.” 

Lucinete dos Santos – 06/05/2021. 

*** 

 

 

 “Pai e mãe, ouro de mina! 

O ser mais valioso, o amor mais verdadeiro e 

único. 

Pai obrigado pelo “berço” que me deu. Pai e mãe, 

obrigada por fazer de mim o que sou hoje. Falar do 

Senhor, meu pai, se resume em amor, carinho, caridade, 

amizade, respeito. Enfim, amo o Senhor mais que minha 

própria vida. 

Em você, meu pai, vejo minha mãe, que sempre 

será a melhor mãe do mundo, carinhosa, amiga, 

companheira e abençoada. Te amo mãe, te amo pai – mais 

que a mim! Sua benção! 

Rosilene Aparecida Silva, filha do Seu Cambão – 

11/07/2021 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Lucinete dos Santos 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Rose, Seu Cambão e Dona Leide 
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Antônio Alves da Silva de Marinhos e a nossa experiência missionária 

 

Em 1980, quando chegamos pela primeira vez em Marinhos fomos recebidos por um sorriso, 

o maior que eu já havia visto, o mais largo, acolhedor e verdadeiro. Impossível não se apaixonar 

imediatamente pelo Antônio. Em seguida veio a luz, a alegria resplandecente, dançante e cantante em 

forma de mulher forte e decidida. Assim conhecemos a Leide, esposa do Antônio. Padre Paulo 

Dekker, o responsável pelo nosso grupo de jovens missionários da Paróquia dos Sagrados Corações 

de Belo Horizonte, havia nos falado do casal de líderes comunitários que nos receberia uma vez por 

mês, durante um ano. Mas não imaginávamos que fôssemos aprender tanto sobre o que significa ser 

uma referência sólida de pessoas tão determinadas embutidas da verdadeira humildade dos sábios. 

Eu, Nice, Eliana e Valmir desfrutamos do acolhimento desse casal e de sua família um fim de semana 

por mês durante todo o ano de 1980, para ministrar o curso de Crisma da Capela de Marinhos. 

Chegávamos de trem na sexta-feira, no comecinho da noite, e ficávamos até no domingo à tarde. 

Fizemos muitas caminhadas pela região, visitamos muitas famílias e desfrutamos de uma amizade 

que foi construída para sempre. Em 2016, depois de 36 anos de experiência missionária, conseguimos 

nos reunir e voltar para uma visita cheia de emoção e muita alegria. Foi lindo ver que o Antônio e a 

Leide continuavam firmes no trabalho comunitário, permanecendo como referência para a 

comunidade. Para nós foi a confirmação da grandeza desses seres maravilhosos com quem 

continuamente aprendemos o significado de fidelidade ao AMOR MAIOR.  

Beatriz de Assis Alves -18/08/2021 
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Seu Cambão e D. Leide 

 

D. Leide e Padre Paulo Dekker 

 

 

 

 

Beatriz, D. Leide e Eliana 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Beatriz, Seu Cambão e Valmir 

 

Seu Cambão e Nice 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

  

Homenagem à missionária e grande amiga Marieta 

   

“Perguntaram pra mim, se eu sinto falta dela. Respondi, sinto muita, morro de amor por ela, 

Marieta grande amiga, do Vale do Paraopeba. Marieta grande amiga, do Vale do 

Paraopeba. Caminhando e andando fazendo tua missão, Marieta grande amiga do Vale do 

Paraopeba”  

 

Marieta e Comadre Maria Raimunda na 

Comunidade de Sapé 

Marieta e Tereza no Sapé 
 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Marieta foi uma mulher anunciadora do Evangelho, da alegria. Ela anunciava a esperança e 

anunciava também o amor de Deus aos pobres. Antes de nós termos aqui o Grupo de Roça “Quem 

planta e cria tem alegria”, ela incentivou os jovens a fazerem uma horta comunitária e essa horta foi 

ali pertinho da igreja, no terreno de um grande amigo da comunidade, seu Ibraim.  

Marieta chegou aqui, mais ou menos na década dos anos 70, não sei ao certo, mas a primeira 

casa onde ela ficou foi a da minha querida sogra, Dona Jandira.  

 

Marieta com jovens na comunidade Quilombola do Sapé. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Os padres dos sagrados corações era para terem ido para o Vale do Jequitinhonha, mas aí a 

Marieta falou com outro grande amigo da comunidade, Padre Paulo Dekker e, ao invés de irem para 

o Jequitinhonha, vieram para o Vale do Paraopeba. Isso é um pouquinho das coisas que a Marieta fez 

em nome da comunidade.  

 

Padre Angelo, Marieta, Cléria e Seu Cambão no Centro de Líderes 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Quantas foram as minhas brigas com a Marieta, preste atenção no que eu vou dizer: benditas 

sejam as brigas que a Marieta teve comigo e que eu aceitei, porque tudo foi bom pra mim. E malditas 

todas aquelas que caíram no chão porque eu não aproveitei.  

Quem primeiro pegou a minha filha Jussara no colo foi a minha sogra e, depois, a minha 

querida amiga Marieta. Ela morou na comunidade do Sapé, aqui em Marinhos, morou um tempo lá 

no Centro de Líderes, onde é o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, inclusive cuidou por muito 

tempo desse Centro. Além disso, nos incentivou a fazer o Festival da Canção. O primeiro festival 

aconteceu na comunidade do Sapé, por ideia da Marieta. Era mulher de oração, de trabalho, de alegria, 

era todo esse movimento.  

 

Casa de Sapé 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor.  

Nessa imagem temos com o bebê no colo Dona Olandina e ao seu lado Cumadre Tereza e seus filhos. Essa foto foi tirada 

na Varginha, ao fundo vemos uma casa de sapé. Essa mesma casa foi reformada pela iniciativa de Marieta através da 

Cohabinha.  

 

Marieta... A Leide fez até uma música pra ela. A Marieta foi uma grande missionária mesmo, 

ela tomou a frente quando teve aqui a famosa Cohabinha - diminutivo de Cohab (Companhia de 

Habitação do Estado de Minas Gerais), que ajudava as pessoas na construção das casas. Ajudou a 

mim, ao meu irmão e várias pessoas da comunidade. Era assim, por exemplo, eu precisava mexer na 

minha casa e tinha esse dinheiro, ela emprestava e reforçava que iria ajudar a outra pessoa também. 

Ela ia adquirindo o dinheiro e falava: “Antônio, esse dinheiro eu vou arrumar para você, mas não vou 

te dar não. Depois você vai devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro vai poder servir para outras 

pessoas.”  
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Assim ela fazia e todos iam juntando. Naquele momento, ela teve ajuda de pessoas de fora da 

comunidade também.  

 

Banner em homenagem à Marieta no quintal da Casa de Seu Cambão 

  

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Espiritualidade e Comunidade 

 

Seu Cambão no jardim de sua casa 

 

 

Seu Cambão, Marina e Dom Vicente. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Seu Cambão, D. Leide e Padre. José Evair. 

 

 
 

 Padre. José Evair e moradores da comunidade. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Aqui, começo a entrar na história de quando iniciei o trabalho na comunidade pela 

Congregação dos Sagrados Corações. Eles ficaram aqui na Paróquia de São José por quase 40 anos. 

A primeira casa que eles entraram foi na minha. Nessa época, eu morava em uma casa de aluguel, 

quando eles chegaram. Lembro que foi o padre Paulo - hoje um grande amigo meu e padrinho da 

minha filha caçula - ele chegou acompanhado por mais dois padres na minha casa: 

- Você é o Antônio? 

- É, sou eu mesmo. 

- Eu estou aqui porque a Marieta me recomendou, falou que tinha uma pessoa aqui que era 

quem eu podia procurar e que a gente seria bem atendido. 

Ele entrou e fomos conversando. O padre me disse que, daquele dia em diante, iriam ficar na 

paróquia e tomar conta da Paróquia de São José do Paraopeba. Isso porque antes, para irmos à missa 

era quase de seis em seis meses e, para isso, tínhamos que ir em Moeda, o que era muito difícil.  

Ali começou meu engajamento na comunidade com eles. Pe. Paulo continuou dizendo: 



 
 
 

 47 

- Olha seu Antônio, nós vamos ficar aqui, mas vamos precisar do Senhor para ser o dirigente 

de culto. 

E eu falei: 

- Meu Deus, será mesmo eu? 

Aí ele: 

- É, você mesmo. 

Com isso, eu entrei na comunidade sendo dirigente de culto, e hoje, temos aqui a Roseli, a 

Leila e o Márcio. Esses foram meus companheiros daquele tempo, o que me dá saudade. E assim, 

fomos caminhando.  

Hoje eu fiquei com muita saudade da minha amada Leide e da minha mãezinha, porque hoje 

é a primeira sexta-feira do mês. Me dá saudade de outros tempos, em que eu era adolescente, jovem, 

e ia com minha mãe lá pro São José para adorar o Santíssimo. Daqui até lá, são quatro quilômetros e 

a gente ia a pé. Fazíamos a nossa adoração ali: eu, ela, minha comadre Noemia, e outras como a tia 

Criola. Hoje, o Santíssimo passa nas portas e fica abandonado por muitos. 

Nessas horas, em toda primeira sexta-feira, vem a saudade. Costumávamos ir à igreja adorar 

o santíssimo. Eu, como ministro extraordinário falava um pouco na celebração do culto da palavra de 

Deus. Com essa pandemia tudo parou, eu não vou à igreja mais, porque estou aqui em casa, em 

isolamento, e o Santíssimo fica atrás da porta. 

E recordo que – há muitos anos – passou na estação Vera Cruz o trem de luxo. Esse trem saía 

de Belo Horizonte direto para Lafaiete. O Santíssimo, nesse dia, passou pelo Vera Cruz e o trem não 

parava lá. Mas aí o seu Acir, um grande amigo nosso, que era chefe da estação Vera Cruz, parou o 

trem e aquela multidão na estação se ajoelhou para ver o Santíssimo.  

Agora sim, Dona Maria do Antônio Novato, pessoa essa que ajudou muito na construção da 

igreja de Marinhos.  

 

D. Maria do Antônio Novato 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Este é Antônio Novato, é realmente para mim um dos fundadores da comunidade de Marinhos, 

foi um grande homem, porque ajudou muito também na construção da Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição em Marinhos. Pensando a história que eles nos contavam, porque não tinha igreja em 

Marinhos, a Igreja era no Sapé e no São José.  

 

Antônio Novato Zé Novato 

  
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Então ele se juntou com sr. Antônio Ermenegildo, e eles em conversa Antônio Ermenegildo 

propôs “Não, eu vou doar o terreno para fazer a igreja. Doar o terreno também para fazer o grupo 

escolar, o terreno para o campo de futebol”. E ele, Antônio Novato, é que saía com as pastorinhas 

juntamente com seu Rovalino, seu Idelfonso e outros que saíam com as pastorinhas e iam lá do outro 

lado do rio. Ficavam lá uma semana pra arrumar dinheiro para a construção da igreja em Marinhos. 

Por isso, foi um grande homem esse Antônio Novato, é o pai do meu primeiro patrão de carteira 

assinada: Zé do Novato. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Esta senhora aí é Dodô, irmã do Zé Novato, era Dona dos Correios em Marinhos. Naquele 

tempo, tinha uma unidade dos Correios em São José, então seu Didico trazia a mala de Correios para 

Marinhos e entregava no Mistrinho (Mistro), no trem de ferro. Eu ficava muito na casa dela, era uma 

pessoa muito especial e caridosa. Sempre, quando eu vinha da escola, ela falava com Dona Maria 

Custódia “Olha, não se esquece de deixar o pratinho de comida no canto do fogão pro Antônio, que 

agorinha mesmo ele vai passar aqui hein!? Ele está vindo da escola e ele vai passar aqui para pegar a 

comidinha dele.”  Foi uma pessoa muito especial na comunidade também. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Esses dois que estão sentados são Nicanor Gomes da Costa e a esposa dele. Seu Nicanor é 

pessoa também que foi muito especial na comunidade de Marinhos, pra mim também é um dos 

fundadores da comunidade, porque ele foi um farmacêutico com o qual tratamos nossos filhos, muitas 

vezes. Pessoa marcante na comunidade de Marinhos. Nessa foto, o vemos e a sua família. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Essa é dona gracinha, foi uma das primeiras professoras também na comunidade de Marinhos. 

Eu era louco para estar na aula com ela, mas eu não conseguia chegar à quarta série. Realmente, uma 

pessoa muito especial também, da família do Antônio Novato – todos eles ajudaram muito aí na 

construção da igreja e da comunidade.  

 

 

Um pouco de História: A comunidade de Marinhos 

 

Essa comunidade existe desde o século XVIII7, época da Fazenda dos Martins e também da 

construção da linha férrea, em 1917. Eu por exemplo, falava sempre Fazenda dos Escravos, por causa 

do meu avô, ele a chamava assim. Inclusive, ela foi feita com a mão de obra escrava. 

Para ter uma comunidade, é preciso que tenha uma igreja, uma escola, um lugar de lazer e um 

local de consultório. E o seu Antônio Ermenegildo, foi uma pessoa muito importante aqui na 

comunidade. Ele era um fazendeiro e foi quem doou o terreno para fazer a igreja, o grupo escolar e o 

campo de futebol. Todo esse terreno aqui era dele, ele foi vendendo.  

 

A imagem de Nossa Senhora da Conceição foi doada pela esposa dele, Dona Maria, para a 

comunidade. Então, para construir a igreja, se juntou muita gente. Algumas pessoas importantes são 

o Antônio Novato e Antônio Hermenegildo, e, com eles, os dois avôs da Nair que são o Rovalino e o 

Seu Idelfonso, além do o Sr. Eduardo e o Domingo Balofo. Então, eles formaram o Grupo de 

Pastorinhas - para arrecadar fundos e construir a igreja.  

 

Os grupos de danças de Marinhos 

 

As Pastorinhas 

 

O grupo de Pastorinhas era composto: 1) pelo Fabisco, um personagem que era o organizador 

do grupo e foi representado pelo Idelfonso, que quando chegava gritava: “Graças ao Céu!”; 2) pelos 

três Reis Magos, que ofereciam ao menino Jesus mirra, incenso e ouro. 3) O Rei Preto, que já foi 

representado pelas seguintes pessoas: o Seu Rovalino, o Balofo, o Eduardo da comunidade 

quilombola de Rodrigues e por último por mim. 4) as 4 crianças dançantes; 5) os violeiros, o Balofo, 

o Eduardo da comunidade quilombola de Rodrigues; 6) os sanfoneiros, Eustáquio Santos Cruz e 

                                                
7A Fazenda Boa Vista dos Martins é uma das construções rurais mais antigas do estado e já foi chamada de Casa Grande 

da Senzala. INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS 

IEPHA/MG. GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG - 2ª EDIÇÃO - Volume 1 - Belo Horizonte, 2014. 
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Caetano Moreira Braga, que atualmente toca na Folia de Reis, na comunidade quilombola do 

Ribeirão; 7) o tamborzeiro, que tocava caixa; 8) as mulheres que cantavam em resposta ao canto dos 

homens. 

 

Grupo das Pastorinhas 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Nessa imagem, o Fabisco está utilizando uma máscara e coordenando a dança das crianças. Ao fundo, com a sanfona 

temos Eustáquio um dos fundadores da associação comunitária de Rodrigues falecido em 28/04/2021 devido a Covid-19. 

 

As pastorinhas têm as bengalas com tampinhas por cima e, quando o grupo dança, as 

tampinhas produzem um som. As Pastorinhas se apresentavam em todas comunidades quilombolas 

ao redor de Marinhos e ainda na Comunidade de Barreiras, pertencente a Bonfim, cidade vizinha de 

Brumadinho.  

Em Barreiras, eu tenho um grande amigo, que prezo muito, o Sr. Celso. Ele recebia o grupo 

de Pastorinhas em sua casa, durante 2 a 3 dias, assim como outros moradores de Barreiras. E quando 

o grupo retornava a Marinhos, vinha com grandes ofertas de dinheiro, para a construção da nossa 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição. 
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As Guardas de Congado e Moçambique 

 

Congo de São Benedito e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário 

  
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Tem uma diferença entre Congado e Moçambique. O Moçambique usa o guaiás nas pernas, o 

Congado não. As pastorinhas têm as bengalas com as tampinhas por cima e tem o Fabisco que 

organiza o grupo.  

Naquele tempo, não tinha máquina – era na base da picareta, era no carro de boi com couro, 

colocava a terra no carro de boi com couro para ir arrastando para fazer o desaterro. O pessoal da 

própria comunidade era quem fazia isso.  

 

Como as guardas surgiram? 

 

Eu sei que meu avô era um homem muito respeitado na guarda, ele foi o rei perpétuo, inclusive 

eu tenho a coroa dele até hoje. Na reunião se escolhe o rei – ele foi rei perpétuo e passou a coroa para 

o meu tio Matias. Surgem muitos pedidos para ser o rei do ano, nesse caso, porque tem também os 

reis perpétuos, tem o rei congo, tem o rei mor e a rainha mor, é uma hierarquia mesmo. 
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A Guarda 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Essa foto tirada em frente a venda que seu Cambão trabalhava, na Festa de Nossa Senhora do Rosário em Marinhos. 

Nela temos pessoas importantes da guarda como seu Taliba, José Vicente, Culé (um dos primeiros capitães dançantes 

da guarda) e o presidente da guarda José Ermenegildo.  

 

Teve um dia que nós estávamos numa festa na olaria e a turma estava afiada mesmo, eu não 

dei conta soltei um grito “êh seu Taliba!” Seu Taliba era o general. Imagina eu ser o presidente de 

uma guarda, um que teve seu Benjamim, que foi um como general! Ô meu Deus, o que é isto? Uma 

honra. Eu ser presidente da guarda de um general que foi seu Taliba! Presidente da guarda do seu Zé 

Vicente, que foi um capitão e depois um major.  

 Que é isso? É muita graça. Eu ser o rei preto, que já no grupo de Pastorinhas, no lugar do 

Domingo Balofo. Que é isso, gente? Eu tenho que louvar muito a Deus, é muita coisa boa.  

Claro que entre elas tem aquelas coisinhas, né? Coisinhas pequenas diante da beleza. Por 

exemplo, no Moçambique, pode ter a quantidade de guarda dançando que tiver lá, eu olho nas pernas 

deles os guaiás: “naquela guarda ali os guaiás estão certos, naquela não está, não está, e naquela 

também não está” Se me perguntarem o motivo, se disser eu digo: “porque eles não estão com caité 

dentro do guaiás não! Eles estão é com chumbinho dentro dos guaiás.”  

Eu tenho a planta que dá a semente do caité aqui, aquele tinido suave é produzido pelo caité. 

Aquela coisa dos antepassados, no patangome se usa o caité e não o chumbinho. O caité é uma 

semente. 

  

 



 
 
 

 54 

Congo de São Benedito e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

O surgimento da comunidade 

 

O Antônio Hermenegildo acolhia o preto, o branco, o amarelo, o vermelho, o padre, o médico 

em sua fazenda. A fazenda dele era uma casa de acolhimento. A Dona Maria, esposa dele, tratava de 

muitas pessoas. E o seu Antônio Novato era quem tinha o armazém, que trabalhei no meu primeiro 

emprego. Meus patrões foram os filhos dele.  

Aí foi surgindo a comunidade: tinha o Sr. Nicanor, o farmacêutico, que atendia a comunidade 

e as redondezas. E tinha o Sr. Matozinho, que era o barbeiro, e tinha que fazer lista de espera para o 

pessoal cortar o cabelo. Outra pessoa importante, Sr. Acir, que ajudava a comunidade na época do 

Carnaval, não tinha luz e ele emprestava o lampião de gás.  
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O seu Antônio Novato tinha o armazém: uma venda na qual eu trabalhei e foi o meu primeiro 

emprego. Lá vendia chapéus, botas, tecidos, um pouco de tudo. Adenor Fonseca trazia, para a venda, 

galinhas e ovos embrulhados na palha, para serem levados para o Mercado Central em Belo 

Horizonte. As mercadorias iam no trenzinho misto, com carros de primeira e segunda classe. Tinha o 

trem D que era o trem de luxo e também os trens chamados de R1 e R2, em que só viajavam os 

baianos indo para o Rio de Janeiro.  

Na garagem da venda, ficavam guardados os tambores de querosene e a charrete. Na garagem, 

também tinha uma fábrica de foguetes caseiros feitos pelo Duduca.  

 

Antônio Moreira Show 

 

Era um programa muito lindo, que utilizava o aparelho de som e o microfone da igreja, para 

oferecer músicas e enviar recados para a comunidade de Marinhos aos sábados e domingos. Era muito 

divertido e arrecadava também fundos para a igreja.   

O locutor era o Antônio Moreira, meu vizinho, e contava também com a ajuda de Zezinho 

Paiva. 

 

A estação de Marinhos era palco de muitos acontecimentos 

 

O Sr. Assis, meu grande amigo, e o José Bruno, meu pai, foram chefes da estação e apoiavam 

muito os eventos.  

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Estação Ferroviária de Marinhos  
 

 

 

 

Bruno, pai de Seu Cambão 
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O carnaval aqui era em primeiro lugar 

 

O carnaval dos anos 60, 70 foi formado por seu Juventino, meu sogro, e minha sogra Dona 

Jandira, e pelo seu Acir também. O bloco juntava na casa do seu Juventino e ele falava: “Aqui é o 

seguinte: quem veio para brincar com respeito vai ficar e quem não veio pode sair pela porta que 

entrou”. Ele era firme, eu achava isso muito importante no meu sogro. Minha sogra era a rainha e o 

meu sogro ia à frente tomando conta das crianças, elas todas ao redor dele. Eu me lembro de que a 

matinê das crianças era às 2h da tarde. 

Não tinha luz a noite, no pátio da estação, e era aquela coisa com todo respeito, e a gente ia lá 

na estação no pátio da estação, e o Sr. Acir emprestava o lampião a gás. E era com lampião que 

iluminava para brincarmos. Então, tinha o boi, a mulinha de mãe de sarampo e o macaco. E todos 

participavam. A comunidade inteira e as comunidades de fora também participavam do Carnaval.  

Tinha o Sr. Pedro da comunidade de Casinha, que tocava trombone e minha sogra gritava “ó 

gente tem que arrumar logo, que o sô Pedro já tá vindo”. Aí era o Acir, o Domingo Ricardo, o 

Armando, o Expedito, Geraldo Pereira e Tio Paulo da comunidade do Sapé era essa turma. Eles se 

organizavam e faziam aquele carnaval que era uma coisa inexplicável.  

Quando voltamos a fazer o carnaval não foi naquele ritmo, mas ainda deu para a gente ter 

aquela coisa bonita. Todo ano tinha o carnaval e o trem de luxo, confortável, só com gente fina, vinha 

de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e não parava em lugar nenhum. O seu Acir, como chefe da 

estação de trem, já saia de Belo Horizonte com endereço certo para ver o Carnaval da comunidade de 

Marinhos. O trem parava, o pessoal saía nas janelas para ver a turma brincar um pouquinho e seguir 

viagem. Meu sogro e minha sogra foram pessoas muito bacanas mesmo, eles batalharam muito pela 

comunidade nesse sentido do Carnaval. 

 

O Grupo de Roça 
 

Roça Comunitária 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Foto tirada na Roça Comunitária nela temos padre Lalo, Padre Ricardo, Seu Cambão e a equipe dos Sagrados Corações.  
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O Grupo de Roça tem 40 anos e esteve parado um tempo, por falta de terra. A ideia desse 

grupo veio de Marieta, uma grande missionária do Morro do Pilar que atuava no território.  

Como sempre nós conversamos, eu, ela e a minha amada Leide, as duas pareciam carne com 

unha, elas se entendiam muito. Com a preocupação de ajudar as pessoas menos favorecidas, tivemos 

a ideia de fundar esse Grupo de Roça. Na época, tinha duas viúvas, uma com sete e outra com seis 

filhos. Nós fomos ajudando e arrumando um jeito de contribuir, minha amada foi conversando para 

poder fazer esse grupo e Marieta, prontamente disse “Eu apoio, vamos fazer a primeira reunião”. 

Fizemos a reunião com oito famílias, na casa do seu Geraldo, filho do José Agostinho. Nós fizemos 

a reunião e fomos refletir sobre Abraão e a terra prometida.  

 

Preparo do terreno para o plantio 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

Essa foto é da preparação do terreno pela Secretaria de Cultura para o plantio da roça comunitária. O rapaz no volante, 

foi aluno de Seu Cambão no curso de noivos. 

 

O seu Geraldo e eu plantamos a primeira roça no terreno da minha comadrezinha e, no dia do 

plantio, minha querida mãe, minha amada, o seu Geraldo e família, fizemos uma celebração. Logo 

nos juntamos de novo e fizemos outro grupo ali no chamado galpão, não tinha trator, era tudo no 

braço. Eu fico imaginando assim quantos colonião minha amada Leide arrancou na base da enxada, 

ela, Maria do Silvestre, a comadre Zica, o compadre Dico.  

No grupo também tinha a Valdete e a tia Helena, eu sempre falo muito com o filho da Helena: 

essa mulher está em extinção, de tão especial que ela é. Ele responde: “Ô seu Antônio, obrigado.” 

Mas é verdade, eu falo porque é. Trabalhando lá na roça, a Valdete com a enxadinha, elas brincando 

falavam assim: “Vamos Valdete!" Aí eu falava: Olha, gente, presta atenção! Ela vai fazer o que ela 

pode, o que ela dá conta de fazer. Ela não tem como fazer o que eu vou fazer. Só que na hora da 
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partilha não tem esse negócio de ser mais para mim, porque eu trabalhei mais não, tá? Vai ser dividido 

por igual para todo mundo”.  

Nisso, aconteceu depois que uma das filhas da Valdete veio até morar aqui em casa uns meses. 

Depois ela foi pra casa do Silvestre, outro colega nosso do grupo de roça também. E o interessante é 

que os meninos falavam assim: “Êh mãe, que coisa mais boa é quando nós estamos na roça!” Ela: 

“Por quê, meu filho?” Eles: “Ah mãe, é porque lá nós comemos igual, né?”.  

Um dia, no almoço, minha amada percebeu que uma delas estava distante enquanto 

esquentávamos a marmita e sentávamos todos em volta. Ela foi, como sempre, e perguntou:       “- 

Por que você está sentada aí, distante?” Ela respondeu: “Ah Leide, é porque a gente fica com vergonha 

da marmita...” Na marmita dela, só tinha mingau de couve.  

Bom, desse dia em diante, combinamos com todo mundo: “A partir de amanhã, na hora de 

esquentar a comida, nós todos vamos ficar junto”. E a Leide falou com a Helena: “E aqui é o seguinte: 

vamos colocar a marmita lá e cada um vai tirar um pouquinho de cada uma”. Aí eu tirava um 

pouquinho da marmita do Silvestre, eu tirava da Helena, da Valdete, então todo mundo comia igual, 

não tinha diferença nenhuma. Então, era por isso que eles gostavam.  

Nós ficamos uns 30 anos plantando e só paramos por causa de um problema de terra. Tinha 

um fazendeiro que nos emprestava a terra e era assim: plantávamos no terreno todo, em três partes, 

assim ficava uma parte para ele e duas partes para nós. Esse tempo que ficamos parados foi por falta 

de terra, depois conseguimos novamente um terreno para plantar a terça ou a meia. Voltamos a plantar 

aqui, na comunidade de São José.  

 

Grupo de Roça colhendo feijão 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Uma pessoa que foi muito especial nesse momento foi seu Antônio França, que emprestou o 

terreno para a gente plantar. Plantávamos de tudo: feijão, arroz, milho, mandioca… No dia era aquela 
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festa! Fartura mesmo. Depois que formamos esse outro grupo, minha amada falou: “Ôh Antônio, nós 

temos que celebrar a colheita!” 

 

Festa da Colheita   

 

 Festa da Colheita 

 
 

 
 

 

 

Leide Cantando na Festa da Colheita 

 

 

Fonte: Fotos cedida por Fàtima Viótti 

 

A Leide veio com a ideia de fazer a Festa da Colheita: “Antônio, tem que celebrar a Festa da 

Colheita, não pode ficar sem celebrar. Você sabe que é bíblico né, Antônio? Pois é, então vamos fazer 

a Festa da Colheita! Nosso grupo vai ser o grupo de roça “Quem planta e cria tem alegria”.  

Ela preparava tudo, inventava as músicas e com aquele jeito: “Olha, agora vai ter a peneira, 

tem que ter o pilão, o pilão para socar o arroz, para fazer o café” e aí veio a festa.  E ela pensou em 

combinar com o padre, não me esqueço disso, o Padre Hilário, ele disse que essa festa era muito 

importante e uma ótima ideia. Tínhamos que escolher um mês que não tivesse outra festa e ele 

escolheu: “Vai ser no terceiro domingo de junho. Pronto! Nesse domingo é a Festa da Colheita”.  

E nessa festa o que a gente fazia? Levava tudo. Fazia a casinha da vovó, onde colocávamos 

todos os pertences antigos: pilão, sanfona, violão, ferro de passar roupa, engenhoca de moer cana. 

Antes ela era feita de bambu, eu mesmo fazia. Depois ela foi colocada bem pertinho da igreja e, desse 

tempo, minha amada aproveitou pouco. O nome Casinha da Vovó, a Leide nomeou assim para 

lembrar o jeito que era antigamente, as vestimentas das nossas avós, a peneira para peneirar, a 

engenhoca para moer a cana...  
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Seu Cambão na Casinha da Vovó 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

O interessante é que a Leide falava assim: “Óh Antônio, no dia da festa, nós vamos falar com 

os outros fazendeiros, e com os outros agricultores também eles virem e trazerem coisas. O que eles 

trouxerem, nós vamos mandar para o Lar dos Idosos, para a APAE do Padre Eustáquio, para o pessoal 

de rua em Belo Horizonte”. Teve um dia que uma caminhonete saiu lotada de doações para Belo 

Horizonte, todo ano a gente fazia.  

Na festa, também tinha desfile de carro de boi, que descia pela rua, era muito bonito. No final 

do último ano, ela sempre fazia as coisas de surpresa pra mim. Eu não sabia de nada, das músicas que 

ela iria compor, nada do que iria ser cantado na hora da celebração. Nesta última, a missa foi toda em 

ritmo de quadrilha, foi a coisa mais linda mesmo.  

Não me esqueço que ela falava “No sertão tem pouca chuva, né Antônio?” E com isso ela fez 

a música “Creia em Deus, creia em Deus, creia em Deus que vai chover lá no sertão, creia em Deus, 

que o fazendeiro com a sua artimanha vai dar terra pra plantar nosso feijão, vai dar terra pra plantar 

nosso feijão.” 

 

Projeto Águas Cristalinas 

 

Agora vou falar um pouquinho da Águas Cristalinas. Eu falo da Comunidade do Sapé como 

a comunidade mãe; e o Águas Cristalinas nasceu lá no Sapé.  

Por que eu falo isso? No ano 2000 teve uma grande festa lá no Sapé: a festa de São Benedito. 

Naquela época, eu era o presidente da Guarda de Moçambique e do Congo de São Benedito. Minha 
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comadre Noêmia, que é coordenadora das cozinheiras, me falou: “Ôh compadre, como é que nós 

vamos fazer comida e arrumar água para tanta gente?”  

Ela me falou na semana da festa, meu Deus do céu e agora? Eu pensei. Elas andavam quase 

1km para buscar água na cabeça para fazer comida. Tinha uma mina perto da casa do falecido Moacir 

Bibano, aí eu falei com a Ge, que é filha: "Escuta, você tem uma mina d'água, você pode emprestar 

essa mina? Eu vou ver se consigo uma bomba para levar essa água no dia da festa até a casa do 

compadre Raimundo, pai do Cirineu.” Ela falou: Claro!” Eu falei: “Meu Deus, agora é arrumar essas 

manilhas…”  

Eu lembro que fui a Brumadinho, eu trabalhava na Prefeitura. Fui cedo e falei com o prefeito: 

“Tonico, estou precisando de você para ajudar lá a comunidade e eu não posso receber um não, preciso 

receber um sim!” - “Quê que é, Cambão?” - “Eu preciso de duas manilhas grandes, preciso de uma 

bomba flutuante, umas metragens de fio, uns canos, um eletricista para ir lá colocar a bomba e do 

pessoal da prefeitura que trabalha comigo para ir lá limpar. Ele falou: “Então, vai lá embaixo, no 

depósito.” Eu fui lá, tinha as manilhas, tinha a bomba...  

Limpamos a mina, colocamos a manilha e levamos a água até lá em cima, na casa do Cirineu. 

E no dia da festa cheguei perto do padre Lalo (que nós chamávamos de Lalinho) uma pessoa muito 

especial, e eu falei: "ô padre Lalinho, eu quero perguntar ao senhor uma coisa. Eu estou precisando 

de uma coisa aqui, é que na hora de cantar eu vou pedir à Guarda do Souza, para cantar uma música 

e essa música vai ser um hino provocante, viu, padre Lalinho!? Ele respondeu: “Pois fique à vontade, 

a festa é nossa, eu estou ao lado de vocês, tá bom? Faz o que você achar que deve, eu estou aqui.”  

Nesse dia, tinha um candidato a deputado lá. Eu falei com a minha amada, com a Dona Maria 

do Silvestre e a Maria da Dona Delfina, pegamos uma cuia dei para elas e eu fiquei com o caneco. 

Então, pedi para o pessoal do Souza cantar a música: “Senhor dá-me de beber uma água pura que nos 

faz viver” e elas procurando a água e cantando comigo, eu virava o caneco de boca para baixo e não 

saia água - querendo dizer não tinha água.  

Terminou a Missa, o padre Lalo falou assim: “Seu Antônio, veio um grupo aí: o Cícero do 

Colégio, o Benjamim, o irmão dele, daqui do Marinhos, o compadre Zinho, Geraldo Carungueta, eu 

e o seu Milton lá da Maricota; tinha um lá da Toca, da Lagoa o João e a Dona Neli, uma grande turma, 

um grupo muito bom”. E ele falou: “Olha, vocês topam arregaçar as mangas, nós vamos colocar água 

nas comunidades todas.” Eu falei: “Claro!” Aí que surgiu água para as oito comunidades.  

Veio dinheiro da Congregação dos Sagrados Corações e fizemos o chamado “Livro de Ouro”. 

Cada um ficou com um livro para poder pegar o dinheiro com as pessoas e registrar. Olha, o pouco 

quando é dado de coração rende mesmo! Tinha família que dava R$ 5,00 por mês. O dinheiro foi 

juntando e conseguimos colocar água em oito comunidades: Lagoa, Ribeirão, Colégio, Sapé, 

Rodrigues, Marinhos, Toca e Maricota.  
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E teve uma época em que o dinheiro diminuiu, apertou mesmo e faltaram uns tubos. O Nero 

era prefeito e eu fui falar com ele o que estava acontecendo. Ele respondeu: “Ô Cambão, não tá tendo 

dinheiro, quando melhorar eu vou ligar para você”. Na época, nós precisávamos de R$ 20.000,00. 

Quando eu nem estava pensando mais no dinheiro, ele me ligou e falou: “Ô Cambão, vem que agora 

eu tenho o dinheiro.” Eu tinha a xerox do cheque até pouco tempo. Com o dinheiro nós compramos 

os canos, os tubos que faltavam e até hoje nós vamos fazendo as coisas. Por exemplo, se uma bomba 

estraga, tem o dinheiro da própria Associação e nós mesmos arrumamos.  

Todos os meses tem uma reunião. Eu sou o presidente e tem pessoas de todas as comunidades 

(membros do grupo e os fiscais).  

 

A Associação Água Cristalina teve algum desafio, no sentido de alguém querer poluir a água? 

 

Nesse sentido, vou saltar um pouquinho e mencionar a Ferrous porque ela é uma empresa de 

mineração que pressionava a comunidade para construir uma barragem. Se não fosse esse grupo e - 

o cabeça Gilmar, muito guerreiro, eu e o padre Valterson - ele deu uma força no final, se não fosse 

por nós, a Comunidade de Ribeirão nem existiria. Esse grupo era muito unido! Foi uma luta muito 

grande a nossa.  

Nosso lema naquela época era “Não podemos dormir, porque enquanto a gente dorme, eles 

tão trabalhando". Nós não podemos dormir. Teve um dia que eu vinha de Brumadinho e de repente 

vi um carro, era da Ferrous, aí eu me aproximei do motorista e pedi para reduzirem um pouquinho, 

eles pararam lá onde hoje é o Ribeirão. Eu expliquei para o motorista, “Vocês vão me fazer o favor 

de ir lá no Colégio na casa do Gilmar falar com ele.” Eu avisei o Gilmar que o carro da Ferrous estava 

no Ribeirão, o Gilmar foi lá e foi barrado por eles.  

Teve um dia em que nós estávamos plantando a nossa roça na Fazenda Boa Vitória, aqui perto, 

e aí eu estava na colheita. Era de manhã e tinha muito colonião, foi se chegando perto de mim um 

casal e falou assim: “Bom dia! Nós somos da Ferrous e viemos pegar com o Senhor a chave da igreja 

para fazer uma reunião com o povo para falar da Ferrous.” Eu respondi: “Olha, desde já eu já vou 

falar, minha ideia é não, mas para mim ter uma certeza, porque nós trabalhamos em grupo, eu vou 

ligar pro Gilmar e padre Valterson”. Eles: "Mas, o meu celular não pega aqui, como que o do Senhor 

pega?" – “O de vocês pode não pegar, mas o meu pega.” 

Em ligação, disse ao Gilmar o que eu falei com eles, ele só me respondeu: “Cambão, precisa 

de eu ir aí? - respondi que não – “Então pode manter essa resposta com eles, se precisar que eu vá, só 

falar que eu estou indo”.  

Uma vez também, nós fomos à uma reunião na assembleia e fui levando meu tambor, a peneira 

e umas sementes. Na portaria, eles me barraram:  
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- Opa, o senhor não entra não!” O Gilmar falou: 

- Como assim, ele não vai entrar? Se ele não vai entrar não vai ter a reunião. 

- Ele pode entrar, mas o tambor não.  

- Oh moço sinceramente, o tambor vai ficar aqui eu vou pegar ele na volta, mas não viemos 

aqui para fazer baderna não, tá? Nós viemos aqui pra conversar.  

 

Eu deixei o tambor, entramos e eu não sei onde arranjei tanta força, imagina eu que tenho o 

segundo ano atrasado, fizemos a reunião.  

Aí coloquei as sementes assim, e eles falaram - O quê que é isso? - O Gilmar falou assim “Uai, 

vocês não conhecem? Isso enche a barriga de vocês, isso é arroz e café.” 

Depois disso, não teve mais. A reunião nesse dia foi com gente da Ferrous: eles querendo 

comprar o terreno, e nós fomos fortes, graças a Deus.  

 

Conquistas Comunitárias 

 

Teve também um contato que, com Marcia, Marista do Alphaville, por intermédio da Maria 

Lúcia (ela mora em casa Branca), me parece que foi também secretária da cultura - me disse: “Ôh 

Cambão, você fica aí nessa pedição, pede a um, pede a outro, você não quer fazer uma reunião com 

o pessoal Alphaville?  

Eu falei, “se for bom pra comunidade, vamos fazer”. Combinamos a reunião, ela veio à igreja 

cheia de gente e primeiro ela me perguntou assim: “Fala de um até três quais coisas a comunidade 

está precisando agora?” - Eu peguei e falei assim: “Agora, no momento, Márcia, nós estamos 

precisando apenas de 80 hidrômetros” - Hoje penso: “O que são 80 hidrômetros gente?” Mas era o 

que precisávamos no momento.  

Tinha um outro moço lá que falou assim: “Nossa, Cambão, nem pedir você sabe? Respondi – 

“O que nós precisamos agora é isso”.  

Ela falou - "Então você já pode marcar o dia, esses hidrômetros aí você já pode esquecer, já 

tem os hidrômetros". Lá eu representava tanto a AMA8 e a Água Cristalina, era presidente dos dois. 

"E qual a outra coisa, Cambão?" a Márcia perguntou e respondi que a outra coisa é a seguinte:  nós 

não temos um local de reunião e lazer aqui pra comunidade. Ela respondeu desse jeito: "Cambão, se 

eu não conseguir essa casa você pode mudar meu nome. Eu me chamo Márcia, então você pode 

colocar qualquer outro nome. Veja o local da casa da associação, onde é e como é, que vocês vão ter 

o lugar da associação".  

                                                
8 A Ama Marinhos tem a razão social ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE MARINHOS PARA O DESENVOVIMENTO SUSTENTAVEL, foi fundada em 05/10/1989. 
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Hoje está lá a casa da associação. A casa era da minha sogra e compramos em nome da 

associação, fizemos o projeto, igual está lá agora. Foi muita batalha, mas conseguimos.  

Falando da Água Cristalina, teve uma época em que eu cheguei a Brumadinho para trabalhar, 

ia cedo. Umas duas mulheres se aproximaram de mim – “Ôh Cambão, eu não estou conseguindo usar 

aquela água não. O que você colocou na água?” Eu falei: “Nada, que é isso?”  

Fiquei preocupado. Falei com a outra – “Escuta, e a senhora tem alguma coisa pra perguntar? 

Como que a senhora usa a água?” - Ela: “Lá em casa eu tenho filtro”. Então eu pensei logo que era 

por causa do cloro usado no tratamento da água.  

Em todos os poços artesianos, naquela época, se utilizava cloro para corrigir a água. 

Antigamente o pessoal usava a água de mina porque não tinha tanta maldade com a mãe terra. Eu 

respondi a elas que ia tentar colocar filtro em todas as casas da comunidade, e assim eu fiz. Fui 

pedindo às pessoas e consegui os filtros, para estar colocando um em cada casa. Graças a Deus, o seu 

Bernardo, foi um dos que trouxe a maior quantidade de filtros, ele é do Padre Eustáquio, em Belo 

Horizonte. Ele também doou o primeiro gabinete dentário da região, juntamente com a Sociedade 

São Vicente de Paula. 

A Água Cristalina não foi só as mil maravilhas. Eu me lembro de que, no dia da inauguração, 

o padre Hector falou: “Seu Cambão, nós precisamos arrumar alguém para doar um bezerro pra gente 

fazer o churrasco no dia da inauguração.” Aí eu pensei: “Já sei quem que vai ser”.  

Procurei o fazendeiro Jorge Maia e falei: "ô Jorge, estou precisando de você! - Ele falou: “Quê 

que é, meu nego?” “Estou precisando de um bezerro para a inauguração da água”. Ele respondeu: 

"Claro, Cambão! Vou dar o bezerro". Ele deu o bezerro e fizemos o churrasco aqui na casa da minha 

comadre Ieda. Essas são coisas boas, bonitas, mas teve momentos de tensão também, de pessoas 

bravas comigo pela falta da água. Eu dizia: "Gente, calma! Nós vamos resolver o problema da água" 

Atualmente, para fazer a manutenção, cobramos de cada família uma taxa mínima, não é para 

ganhar dinheiro não, é para manutenção mesmo. Aqui, em Marinhos, nós vamos ter uma casa para 

fazer a ligação e a instalação.  

A Associação tem um funcionário que faz essa ligação e outro funcionário foi a prefeitura que 

cedeu. Somos nós que conduzimos tudo.  

 

A Relação com o Inhotim 

 

Quando Inhotim chegou, eles vieram procurar a comunidade, buscando força em relação a 

ensinar o bordado e nos deram suporte com materiais de construção. Eu acho que essa relação com 

Inhotim foi boa para comunidade. Roseni Lucena foi quem esteve à frente em vários projetos.  
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Aqueles que puderam seguir em frente seguiram, outros não. Muitas pessoas daqui 

trabalharam lá, o ônibus ia lotado de gente para lá. Com o Inhotim, surgiu o turismo para as 

comunidades. Nas festas, vinham muitas pessoas, principalmente nas Festa da Colheita, quando 

minha amada fazia as barraquinhas.  

 

D. Leide, Bernardo Paz – Idealizador do Inhotim e Seu Cambão 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Festa da Consciência Negra 

 

Sobre a Festa da Consciência Negra, o pessoal daqui saía daqui para fazer festa em Belo 

Horizonte. Eu fazia parte da associação ASMAP9 em Brumadinho, que é uma associação em favor 

do meio ambiente. Em uma reunião nessa associação, Fátima Viotti e eu combinamos que iríamos 

fazer a festa em Brumadinho.  

Sendo assim, ficou tudo organizado e eu cheguei na comunidade e falei “Ô gente, é o seguinte: 

a festa vai ser em Brumadinho eu vou desfilar, mas quero ver se vocês vão votar em mim na hora do 

concurso.” Só que em reunião da ASMAP - faltariam apenas 15 dias para a festa de Rodrigues e eles 

comunicaram que não ia ser possível fazer a festa lá, porque não tinha patrocinador. Não me esqueço 

disso, eu falei: “Olha gente o que vai acontecer. Nós vamos fazer a festa lá no berço mesmo da 

comunidade.” E aí fomos fazer a festa lá. A Fátima, pessoa boníssima, deu todo apoio. Com oito dias, 

nós fizemos aquela festa. Corremos lá, tudo apertado, mas nós tínhamos que fazer alguma coisa em 

relação ao patrocínio. O Leônidas nos deu “tupico” (carne e torresmos), nós já tínhamos o feijão e 

fizemos aquela feijoada, aquela coisa linda lá em Rodrigues, foi uma festa maravilhosa! 

                                                
9 ASMAP tem como foco o segmento de Associações Culturais, Desportivas e Sociais em Brumadinho.  Tem como razão 

social Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Vale do Paraopeba. 

https://guiafacil.com/encontre/associacoes-culturais-desportivas-e-sociais/brumadinho/mg
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 Fazíamos um ano em cada comunidade, pra isso eu tinha o livro pra organizar, só que no Sapé 

fazia todo ano. Teve uma festa aqui, que eu fui na “Chacrinha dos Preto”, convidamos todos os 

parentes da Leide de lá. Fiquei até com medo da Leide passar mal, de tanta gente que tinha, quando 

abriu a porta do ônibus não parou de descer gente e só gente bonita, toda enfeitada… A festa arrasou!  

Assim como a Festa do Reinado, antes era num lugar só, era lá em São José. Eu e meu avô –  

o Inhô-pai, todas comunidades, várias famílias da guarda iam para lá. Íamos de mudança para São 

José, saíamos na sexta-feira e voltávamos na segunda, era uma festa e tanto! Eu tive o privilégio de 

ser presidente da guarda. Imagina eu substituir um homem igual ao seu Idelfonso, um major! Que é 

isso, gente? Eu não falo seu Idelfonso, falo “Véio”, que é o pai da Matozinha. Imagina eu ser um 

major!? Eu era presidente da guarda de um rei Congo, Sr.  Canor Vião. Tinha a Dona Rosária, tinha 

a rainha perpétua, a Teresa…  

 

Seu Idelfonso na festa de Nossa Senhora do Rosário em São José 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Nossa mãe! Teve uma ocasião que a guarda estava meio confusa, eu pensei – “Oh meu Deus, 

o que nós vamos fazer para resolver essa situação?” - Logo imaginei, eu vou falar com a rainha 

perpétua que é a Dona Teresa, ela morava em Brumadinho. Falei: “Ô Dona Teresa, preciso que a 

senhora vá a Marinhos, lá na reunião porque nós temos que resolver. A coisa lá, não tá boa não”. 

“Marca que eu vou lá”, ela respondeu.  

Marquei a reunião, não me esqueço disso, ela deu um murro em cima da mesa - porque estava 

tendo muito “ti-ti-ti” - e falou: “Aqui não! Tem que haver respeito”. E foi o mesmo que jogar água 

no fogo, daí pra frente foi aquela maravilha. Por isso, eu fui muito privilegiado em ser presidente de 

uma rainha perpétua igual a Dona Teresa.  

Dentro de uma guarda tem o presidente, o vice-presidente, tem o rei congo, tem o rei mor, tem 

o rei perpétuo, a rainha perpétua, tem uma hierarquia. O major é o soberano ali. Eu não esqueço um 

dia que - a Leide fazia a festa aqui na Olaria (Moeda-MG). A gente ia no sábado e voltava no domingo, 
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aí eu falei: “Ah Leide, acho que hoje eu não vou não”. Aí ela falou: “Ô Antônio, você não tem 

vergonha não, Antônio? Olha o Sr. Idelfonso todo arrumadinho lá, e você não vai?”  

Eu olhei ele todo bonitão de branco, com a roupa da guarda, abaixei a cabeça na mesma hora, 

fui tomar meu banho e voltei para ir à festa junto com eles. E foi a coisa mais linda a festa em Olaria, 

lá é um povo de fé mesmo com a guarda.  
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Diários Espirituais 

 

 
Fonte: Fotografia de Isis Medeiros 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Os diários espirituais são, em geral, documentos que descrevem a trajetória de fé percorrida 

por quem os escreve. Além disso, descrevem um tipo de devoção e missão, práticas oracionais e 

exercícios espiritais realizados na vida diária.  

Seu Cambão realiza os seus diários, como escreve Santa Faustina (1993) em seu diário: 

"Utiliza o tempo presente que lhe pertence por inteiro, entregando passado e futuro nas mãos de 

Deus".   
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Registros de seu diário espiritual e momentos de oração 

     

     
 

 

 

 

  

  

Fonte: Acervo pessoal do autor. 



 
 
 

 70 

Abaixo, alguns exemplos dos diários espirituais escritos pelo Seu. Cambão e enviados aos 

seus amigos. 

 

“Duas irmãs com a mesma criação, porém bem diferentes. O que falta em uma sobra na outra, 

Marta cuidava das coisas de Jesus e Maria cuidava de Jesus. Nesta vida ou somos mais Maria ou 

somos mais Marta. O ideal é conjugá-las: precisamos ter as mãos operosas de Maria e o coração 

adorador de Maria. Estou enviando para você uma canção que fala do amor, da paz e esperança. Vou 

agora fazer minha caminhada rezando o Santo Rosário que traz muita paz no coração. Este Santo 

Rosário é para conversão das famílias do mundo inteiro.”  

(29/04/2020) 

*** 

 

“Celebramos a ascensão de Jesus ao céu. Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos, 

mandaria o Espírito Santo espírito da verdade, do amor, da esperança e caridade. Vamos dar 

continuidade nessa missão às tantas pessoas com fome da palavra de Deus. Vamos levantar as mãos, 

não somente para o céu, mas para a terra, para aqueles que precisam de nós. Às vezes à beira do 

caminho, na família, no hospital, no asilo, em toda parte do mundo, não tenhamos medo e nem 

vergonha de ser bons. Como dizia minha amada Leide, vale a pena ser bom! Do seu sempre amigo e 

pai maternal e espiritual. Abraço e beijo no coração.” 

(24/05/2020) 

*** 

 

“Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 7. Rezei para mim, minha família, para você e sua família. 

Nos versículos de 1a 6, Javé nos chama pelo nome e diz: “Não tenha medo, tu és meu. Você é precioso 

para mim e digno de estima e eu o amo”. Eu já meditava com minha amada Leide. Agora sem ela, 

mais ainda medito, por isso estou tendo força para caminhar com esta pandemia. Vamos juntos, meu 

irmão, minha irmã, pedir a intercessão de Nossa Senhora do Desterro, que afasta para longe esse 

vírus, onde não canta galo e nem galinha. Você já leu um pouco a palavra de Deus hoje?  Se não leu, 

leia que você vai sentir a diferença. Abraço do amigo que está sempre em oração por vocês. Que você 

e sua família tenham uma noite iluminada pelo Espírito Santo.” 

 

 “Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão, é feliz 

quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. (3x)” 

(11/09/2020) 

*** 
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"Completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, 

uma só alma e os mesmos pensamentos."  Fl. 2, 2 

 

“Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, Evangelho autêntico. 

Rezei os versículos 2 a 5, 7, 8, 10 e 11 para mim e por todos amigos, amigas e famílias. Vocês são 

minha família. Que todos nós tenhamos muito amor para dar sem nada exigir. Que não façamos nada 

por competição, que não busquemos só nosso interesse, que tenhamos os mesmos sentimentos de 

Jesus. Que sejamos servidores uns dos outros, que sejamos obedientes a palavra de Deus, que 

dobremos nosso joelho em nome de Jesus e não tenhamos medo de dizer sempre com o coração que 

Jesus é o senhor, não somente nos momentos que está tudo bem. Quando aparece a dificuldade 

ficamos reclamando “por que comigo meu Deus?” Que Deus abençoe a todos nós em mais uma 

semana. Obrigada Jesus pela que passou, salve Maria. Que tenhamos uma noite iluminada pelo 

espírito santo. Abraço.” 

(14/09/2020) 

*** 

 

"Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: 

"Ninguém, Senhor." Disse-lhe então Jesus: "Nem eu te condeno. Vai e não 

tornes a pecar." Jo 8, 10b-11 

 

“João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus não veio para condenar, rezei em todos os 

versículos para minha família e para vocês que são minha família; e para as famílias do mundo inteiro, 

o mundo está precisando de muita conversão e oração.” 

(15/09/2020) 

*** 

 

“Pensamento: Senhor cura as feridas da minha língua, dos meus olhos, do meu coração. Me 

dê um coração de criança, uma língua que saiba louvar o Senhor na pessoa dos meus irmãos. E o 

olhar de Maria, que viu que estava faltando vinho na festa de casamento.” 

 

"Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria 

melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no 

pescoço."  Marcos 9:42 

** 
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“Marcos, capítulo 9, versículos de 42-50. Cortar o mal pela raiz. Mensagem linda. Pequeninos, 

são os pobres e fracos que esperam confiantes uma sociedade fraterna e igualitária. Eles ficariam 

escandalizados se os seguidores de Jesus andassem em busca de poder e privilégio. Isso seria trair a 

missão de Jesus e deve ser cortado pela raiz. Versículo 5 – o sal é bom, mas se o sal se torna insosso, 

com o que podemos dar sabor? 

 

"Bom é o sal; mas, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o 

sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros."  Marcos 9:50 

 

“Que todos sejamos sal que dá sabor, como dizia meu querido vô, “o remédio que cura é 

aquele que evita”. Vamos evitar fazer o mal e viver sempre o bem. Outra mensagem linda da minha 

amada Leide, quando dávamos o curso de noivos, ela falava: “Eu gosto de ver coisas bonitas, vejo 

um rapaz bonito, mas ele não me pertence. Quem me pertencem é este crioulo”. E eu a mesma coisa, 

dizia pra ela: “Quem me pertence é esta gatinha linda”. Que vocês possam tirar frutos bons, desta 

reflexão.” 

(16/09/2020) 

*** 

 

"Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas 

orações." Filemom 1:4 

 

“Diário Espiritual: Carta a Filemon.  Em Cristo todos são irmãos, capítulo 1, versículos de 1 

a 6. Agradecimento e pedido. Versículo 4, na minha reflexão, me lembrei do meu avô, que dizia: 

“Meu filho, quando alguém faz alguma coisa para você, agradeça e trate eles como se fosse uma gota 

d’água na folha do inhame.” Meu avô era muito inteligente, por isso o título do meu livro é olhar a 

luz do passado para brilhar no presente.  

Minha reflexão hoje é de louvor e agradecimento a Deus pelas pessoas, ainda mais por aqueles 

que aceitaram fazer uma corrente de oração para aquelas que mais sofrem pelos seus filhos. Uma 

criança de três anos está com aquela doença, outra picada de escorpião. Vamos continuar alegrando 

o coração de Deus e de Nossa Senhora rezando uns pelos outros. Vamos continuar alegrando o 

coração de Deus e de Nossa Senhora rezando uns pelos outros.” 

(17/09/2020) 

*** 
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"E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em 

casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração." Atos 2:46 

  

“Diário Espiritual:  Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículos de 42 a 47 – Primeiro retrato da 

comunidade, preciso me espelhar na partilha. Partilhando o que tenho de melhor, se tenho duas 

laranjas uma boa e outra mais ou menos, vou dar a mais ou menos? Não, vou dar a melhor. Outro 

exemplo, a sacola de São Vicente, escolher a nota mais velha e dar com alegria. Preciso estar unido 

a todos, se penso: “Ah não vou hoje não, o Romoaldo, a Laura estarão lá e meu anjo de guarda não 

combina com o deles.” É preciso educar meu anjo da guarda. “Ah eles ficam na rua bebendo cerveja”. 

Será que parei para ouvir ou só critico? Versículo 47 – Preciso louvar, agradecer e não ficar só 

pedindo. Agradecer por cada batida do coração, por cada piscada de olho. É quase primavera, os ipês 

amarelos que sobraram, por causa da queimada, estão lindos. Olha, por falar em amarelo vou colocar 

um laço de fita amarela no portão – suicídio não! Não vou aumentar mais a violência contra as 

mulheres! Vida sim!  

Vamos rezar para que tudo isso aconteça, o mês de setembro me traz muitas recordações: 

círculo bíblico, Marieta grande missionária e minha amada Leide. Quantos puxões de orelha eu tomei 

delas, mas foi bom e está sendo bom para mim. Lembro que, no aniversário da Marieta, minha amada 

fez uma música pra ela. Que vocês tenham uma tarde abençoada e uma noite iluminada pelo Espírito 

Santo.” 

(18/09/2020) 

*** 

 

“Diário de Santa Faustina10, número 247, 114: Jesus, amigo do coração solitário, vós sois o 

meu refúgio, vós sois a minha paz, o meu único socorro. Vós sois a serenidade nos momentos de lutas 

e no mar de dúvidas, sois o raio brilhante que ilumina a estrada da minha vida, vós sois tudo para a 

minha alma solitária, vós compreendeis a alma embora ela se cale, vós conheceis as nossas fraquezas 

e como bom médico consolais e curais, poupando sofrimentos como bom conhecedor.” 

(20/09/2020) 

 *** 

 

"[...] Mas Herodes disse: "João, eu decapitei! Quem, pois, é este de quem 

ouço essas coisas?" E procurava vê-lo." Lucas 9, 9 

 

                                                
10 KOWALSKA, Santa Maria Faustina. Diário: a misericórdia divina na alma. KAWKA, Mariano (trad.). Curitiba – 

PR: Editora Mãe da Misericórdia, 2011, p. 20. ISBN: 978-85-61791-22-3. 
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“Lucas - capítulo 9, versículos de 7 a 9 - Jesus começa a inquietar-se, anunciar tudo que nos 

leva à vida e denunciar tudo que nos leva à morte. O que leva à vida, a justiça, todos têm direito à 

moradia, a um salário justo, a uma boa alimentação. O que leva a morte: mentiras, ser guloso, querer 

as coisas só para si mesmo. Veja a nossa mãe terra, o que está acontecendo: queimadas, veneno sem 

controle, quantas frutas nativas e quantos ramos para fazer chá estão acabando. Esta pandemia não 

será um aviso, amigas e amigos? 

 Quantas vezes me perguntaram quem é esta mulher, estou falando da missionária Marieta, 

que anunciava a verdade e denunciava a injustiça - isso a incomodava. Olha, todos os dias não 

podemos nos esquecer da palavra de Deus, digo isto porque já estudava. Agora, sem minha amada 

Leide e com esta pandemia - o que tem me dado luz e vontade de viver é a palavra de Deus, a família 

e vocês todos, que considero minha família. Assim acho que tenho algo a contribuir com o Reino de 

Deus. Boa tarde, Deus abençoe.” 

(24/09/2020) 

*** 

Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele mandar". João 2, 5 

 

“Diário Espiritual:  Primeiro sinal, Jesus muda a água em vinho, vida nova para os homens; 

João - capítulo 2, versículos de 1 a 9. Rezei para mim, minha família, para você e sua família. 

Precisamos estar atentos à palavra de Deus, sermos obedientes. A mãe de Jesus disse aos que estavam 

servindo: “Façam o que ele mandar”. É como se estivessem na travessia da linha, tem um sinal – pare, 

olhe, escute e siga. Se não ficar atento a esse sinal, acontecerá um acidente.  

Vamos parar um pouco a rotina, ler a Bíblia todos os dias, refletir e viver. Seguir sempre o 

caminho de Jesus, sendo sal da terra e luz do mundo, dando testemunho de justiça, verdade e amor 

ao próximo. Que vocês tenham um ótimo final de semana na paz do Senhor Jesus! Salve Maria!” 

(25/09/2020) 

*** 

 

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos." Mateus 5, 6 

 

“Diário Espiritual: Mateus - capítulo 5, versículos de 1 a 12 - O sermão da Montanha, as bem-

aventuranças. Anseio por um mundo novo, as bem-aventuranças são o anúncio da felicidade. Rezei 

muito para mim porque preciso, para minha família que precisa, para você e sua família que precisam, 

afinal, todos nós precisamos. Muita oração, todos nós queremos a felicidade não é verdade? Essa 

semana uma jovem me perguntou: “Você é feliz?” Claro, tem momentos de queda, sou humano. Com 

a falta da minha amada Leide, este bichinho (o vírus), quantos irmãos nossos já se foram... 
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Estou sentado na churrasqueira, fazendo meu diário espiritual, daqui a pouco vou almoçar. 

Quantas pessoas não têm o que comer, um lugar para morar, para sentar. Olha, já passei por algo 

semelhante a isso. Quantas vezes minha amada Leide falava no tempo da vaca seca: "Antônio, só o 

amor constrói." Ela nunca deixou de partilhar o que nós tínhamos. A jovem continuou a perguntar se, 

eu era feliz, eu respondi: "Sim, na oração, no terço em família, na leitura e na reflexão da Bíblia todos 

dias. Todas as orações são importantes, mas a Bíblia é o centro, por isso Maria disse "Fazei o que ele 

vos disser".  

 Abraço, feliz final de semana abençoado! Como é bom a gente ser abençoado! Pedi a benção 

ao padre José, padre Antonelo, diácono Jorge, padre Paulo e Dom Vicente alegremente eles 

responderam: ‘Se tiver alguma falha, me corrija.’” 

(26/09/2020) 

*** 

 

"Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes." Mateus 21:32a 

 

“Diário Espiritual: Mateus - capítulo 21, versículos de 28 a 32. O que vocês acham dos dois 

filhos? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi ao mais velho e disse: “Filho, vá trabalhar hoje na 

vinha” – versículo 29. O filho respondeu: “Não quero” – mas depois arrependeu-se e foi. versículo 

30. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa, este respondeu: “Sim, senhor, eu vou” - mas 

não foi. Versículo 31:  Qual dos dois fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do 

povo responderam: “O filho mais velho”. Então Jesus lhes disse: “Pois eu garanto a vocês, os 

cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino dos céus.”  

Rezei muito para mim, minha família, para você e sua família e as famílias do mundo inteiro. 

As famílias estão precisando de muita conversão. Lembrei-me de um fato, estava no curso bíblico em 

Entre Rio de Minas, com minha amada Leide e Marieta, era um grupo grande... Fomos dividir os 

grupos, Marieta falou: vou ficar rezando com as prostitutas, temos que ter cuidado para não apontar 

o nosso dedo.  

Uma mãe de Goiás pediu para que eu rezasse para os filhos dela, ela disse que não dava conta 

deles. Eu disse para ela: “Não desista, Deus quer todos os trabalhadores na sua vinha”. Vamos unir 

nossas orações por um mundo novo! Que você tenha um ótimo final de tarde abençoado, uma noite 

iluminada pelo Espírito Santo e um início de semana com saúde, paz, alegria e força para vencer os 

desafios com Jesus. Salve Maria! Seu velho amigo, Antônio Cambão.” 

(27/09/2020) 

*** 

 



 
 
 

 76 

"Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o 

direito de se tornarem filhos de Deus." João 1, 12 

 

 

“João capítulo 1, versículos de 6 a 22. Rezei muito para mim, minha família, para você e sua 

família. Nos versículos 20 e 21: “Então, João se levantou rasgou a roupa, raspou a cabeça, caiu por 

terra e disse: Nu, eu saí do ventre de minha mãe e nu para ele voltarei. Javé me deu tudo, e Javé tudo 

me tirou. Bendito seja o nome de Javé.” Muito forte o primeiro capítulo de João, vale a pena ler. Por 

isso eu digo: Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Por isso, também, temos nossa intercessora, 

Nossa Senhora, que nos guia no caminho da salvação que já temos.” 

(28/09/2020) 

*** 

 “Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12 - Os anunciadores do reino. Rezei 

muito para mim, minha família, para você, sua família e as famílias do mundo inteiro. Nos versículos 

1, 2 e 3, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente para 

toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E lhes dizia: “A colheita é grande, mas os trabalhadores 

são poucos, por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou 

enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos." 

Pensamentos: Como está faltando operário para a messe. Quantos casais de noivos têm me 

procurado, eu sou viúvo, Jesus enviou dois a dois. Resposta: o Senhor não está sozinho, Leide não 

está presente, mas espiritualmente ela está ao lado do senhor junto com Nossa Senhora.  

Hoje é dia de Santa Terezinha do Menino Jesus, aquela que serviu a Deus com simplicidade 

e humildade confiando no amor misericordioso do pai. E assim como São Francisco Xavier, foi 

declarada padroeira das missões.” 

(01/10/2020) 

*** 
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Cantos 

 

 

 

"Ôh de lá, ôh de cá!" (2x) 

Minha amada foi pro céu me deixou neste lugar. (2x) 

Ôh de lá, ôh de cá!" (2x) 

Minha amada foi pro céu me deixou neste lugar. (2x)" 

"É hora, é hora, é hora de começar (2x), 

Começar a nossa festa pra Deus nos ajudar (2x). 

(08/08/2020 - Festa de São Benedito) 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

São Benedito é um santo preto (2x), 

Que fala na boca, responde no peito (2x). 

Ôh que santo é esse, que vem no andor (2x), 

É São Benedito, nosso protetor (2x); 

São benedito, com Nossa Senhora (2x); 

Vai passeando pelo mundo afora. (2x) 

Oiê, oiá, (2x) 

Ôh me vale, São Benedito, 

Ôh me ajuda, Senhora do Rosário (2x). 

(08/08/2020 - Festa de São Benedito) 

 

 

 

*** 
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 “Vitória, tu reinarás 

Ó cruz, tu nos salvarás! 

Brilhando sobre o mundo 

Que vive sem tua luz 

Tu és o sol fecundo 

De amor e de paz, ó cruz. 

Vitória, tu reinarás 

Ó cruz, tu nos salvarás! 

Aumenta a confiança 

Do pobre, do pecador 

Confirma nossa esperança 

Na marcha para o Senhor." 

"Vitória, tu reinarás 

Ó cruz, tu nos salvarás! 

A sombra dos teus braços 

A igreja viverá 

Por ti num eterno abraço 

O Pai nos acolherá. 

Vitória, tu reinarás 

Ó cruz, tu nos salvarás!” 

(14/09/2020) 

 

 

 

*** 
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“Alegria desta vida, és Maria mãe querida, dos cristãos (2x). 

Mãe bondosa, carinhosa, nos salvai. Alegria desta vida, és Maria mãe querida, dos cristãos”11 

 (15/09/2020) 

 

 

 

*** 

 

 

  

 

“Se um dia caíres no caminho, não diga nunca, coragem vamos lá!  

Tentemos outra vez, chegar até o fim, e Deus é bom ele vai nos ajudar.  

Rancor, rancor, destrói, destrói, um coração que errou.  

Melhor, melhor, usar, usar, de mansidão e amor.  

Corrige teu coração ferido, não diga nunca teu pobre coração.  

Tentemos outra vez chegar até o fim e Deus é bom ele vai nos ajudar.  

Rancor, rancor, destrói, destrói, um coração que errou.  

Melhor, melhor, usar, usar, de mansidão e amor.”12 

(16/09/2020) 

  

 

 

*** 

  

 

 

                                                
11 Este hino aprendi com Maurílio, filho do seu Idelfonso, que foi o primeiro capitão e major de Nossa Senhora do 

Rosário. 
12 Esse hino aprendi com tia Enilce grande missionária do Padre Eustáquio.  
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“Ôh manhê, oh manha! Ôh manhê, oh manha! Qual é a que não sofre de ver seu filho sofrer. Qual 

é a mãe que não chora, de ver seu filho sofrer. Ôh manhê, oh manha!  

Ôh manhê, oh manha! Qual é a mãe que não chora, de ver seu filho sofrer.  

Qual é a mãe que não chora, de ver seu filho sofrer.”13 

 

“Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão.  

É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. (2x)” 

(24/09/2020) 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

“Javé um Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reunimos pra cantar o seu louvor.  

Javé um Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reunimos pra cantar o seu louvor.  

Viva a palavra de Deus!” 

  

“Meu anjo da guarda, por Deus enviado, eu sempre contigo me tenho pegado.  

Meu anjo da guarda, amigo e fiel, das garras me livra do inimigo cruel.  

Na vida e na morte, me alenta e me guia. Da culpa do inferno me afasta e desvia.  

Meu anjo da guarda, por Deus enviado, eu sempre contigo me tenho pegado.  

Me afasta e desvia de a Deus ofender, me alenta e me guia enquanto eu viver.”14 

(02/10/2020) 

 

 

 

*** 

 

 

                                                
13 Esse hino aprendi com o Culé (primeiro capitão da guarda de Moçambique e Nossa Senhora do Rosário).  
14 Aprendi esse cântico com o senhor Eduardo e Eustáquio da comunidade quilombola de Rodrigues.  
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“Tu me conheces quando estou sentado, 

Tu me conheces quando estou de pé. 

Vês claramente quando estou andando 

Quando repouso, tu também me vês. 

Se pelas costas sinto que me abranges, 

Também de frente sei que me percebes. 

Para ficar longe do teu espírito, 

O que farei, aonde irei não sei. 

Para onde irei? Para onde fugirei? 

Se subo ao céu ou se me prostro 

No abismo, eu te encontro lá. 

Para onde irei? Para onde fugirei? 

Se estás no alto da montanha verdejante 

Ou nos confins do mar. 

 

Se eu disser que as trevas me escondem 

E que não haja luz onde eu passar, 

Pra ti a noite é clara como o dia, 

Nada se oculta ao teu divino olhar. 

Tu me teceste no seio materno 

E definiste todo meu viver. 

As tuas obras são maravilhosas, 

Que maravilha, meu Senhor, sou eu. 

Para onde irei? Para onde fugirei? 

Se subo ao céu ou se me prostro 

No abismo, eu te encontro lá. 

Para onde irei? Para onde fugirei? 

Se estás no alto da montanha verdejante 

Ou nos confins do mar. 

 
 
 
 
 

Dá-me tuas mãos, oh meu Senhor, bendito. 

Benditas sejam sempre suas mãos. 

Prova-me, Deus, e vê meus pensamentos, 

Olha-me, Deus, e vê meu coração. 

Livra-me, Deus, de todo mau caminho. 

Quero viver, quero sorrir, cantar, 

Pelo caminho da eternidade, 

Senhor, terei toda felicidade. 

Para onde irei? Para onde fugirei? 

Se subo ao céu ou se me prostro 

No abismo, eu te encontro lá. 

Para onde irei? Para onde fugirei? 

Se estás no alto da montanha verdejante 

Ou nos confins do mar” 

(04/10/2020) 

 

 

*** 
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“Virgem do Rosário, sois uma rosa, entre outras flores sois a mais formosa.  

Entre outras flores, sois a mais formosa.  

Fazei doce mãe, que no céu também a Jesus louvemos, para sempre amém!  

A Jesus louvemos, para sempre amém.”15 

(08/10/2020) 

 

 

 

*** 

 

  

 

“Com Maria na família, revestir-se da palavra.  

Com Maria na família, revestir-se da palavra.” 

“Fica conosco senhor, já é tarde e a noite já vem.  

Fica conosco senhor, somos teus seguidores também. (2x)” 

(11/10/2020) 

 

  

 

*** 

 

 

                                                
15 Essa música apendi com o seu Idelfonso que eu e minha cumadrizinha chamávamos carinhosamente de Véio. Foi um 

grande major da irmandade Nossa Senhora do Rosário.  
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Galeria de fotos 
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Aparecida, Seu Cambão e Geni – 

suas irmãs, filhas de seu pai. 

 

 

 

 

 

 

Essa é Meli, da comunidade 

quilombola da Lagoa. É agente 

comunitária e auxiliou na construção 

do poço artesiano. Ela também é 

membro da Pastoral da Criança. 
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D. Maria Chica e Seu Domingo Balofo - ex 

moradores da comunidade de Maçangano, 

atualmente moradores da comunidade de 

Marinhos. Com ela Seu Cambão aprendeu a 

benzer de vento virado e com o terço. Seu 

Domingo, é um grande pedreiro e carpinteiro. 

Tocador e também produtor de flautas. Ele 

construiu uma casa para o avô de Seu Cambão 

e com ele aprendeu sobre o Rei Preto dos 

Pastorinhos. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nessa foto vemos avó e tia de sua amada 

Leide, ambas moradoras de Belo Vale. 
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Senhor Gualberto e sua esposa, 

ambos da comunidade de São 

José. Ele era juiz de paz na 

região e por isso, procurado para 

resolver muitos problemas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matuzinho - barbeiro na comunidade 

Quilombola de Marinhos 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
Nessa foto temos D. Cecília, esposa de Zé Vicente. 

O casal apadrinhou Seu Cambão no casamento civil. 
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Dança da Peneira – D. Leide, D. Jandira e Jussara. 

 

Imagem cedida por Fátima Viótti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro promovido pela RENSER no mesmo território 
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Mindola da comunidade de São José – 

cantava durante as procissões e sempre 

recebia Seu Cambão em sua casa para 

tomar café e quando ele ia à São José. 

 

 

 

 

D. Maria Santana, esposa do Seu Idelfonso e 

mãe da Matuzinha (referência comunitária em 

Sapé). D. Maria foi mãe de leite do Seu 

Cambão e essa foto foi tirada na primeira 

comunhão de um dos filhos de Nilton de Paula 

(um dos fundadores da Guarda de Marinhos). 

 

 

 

 

 

 

Seu Éden (músico, poeta e compositor, além 

de um “vicentino autêntico” na comunidade) 

e Dona Marta (dona do cartório de São José, 

foi escrivã no casamento de Seu Cambão). 

 

 

 

 

 



 
 
 

 89 

 

 

 

Seu João da comunidade de Brumadinho, conhecido 

como “Seu João tá na rua”, era foguista (trabalhava 

colocando água na máquina de chafariz no trem de 

fumaça, durante as paradas do trem em Marinhos). 

 

 

 

 

 

 

Seu João do Nico em um batizado, ele foi 

presidente do time de futebol em Marinhos. 
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Seu José Coutinho da comunidade de 

Casinha – Vicentino que sempre buscava 

honorários para ajudar a conferência de 

São Vicente de Paula. A família de seu 

Cambão teve muita assistência da 

conferência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu Caxias, foi morador do lugarejo 

chamado “Marinhos velho”. 

 

Era responsável por fazer o tutu de 

feijão para a Festa de Nossa Senhora do 

Rosário em São José. 
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Padre José Evair em procissão do Santíssimo 

 

 

José Antônio Duarte conhecido como José Terriero, 

representando a comunidade de Coronel Eurico. 

Durante uma missão realizada nessa mesma 

comunidade por Seu Cambão e Marieta, José Terriero 

e sua esposa D. Lacoque, os receberam em sua casa. 
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Seu Jorgino, vicentino autêntico que 

chamava as pessoas para a igreja 

tocando o sino. Ele tinha um boteco 

onde Leide, seu pai e irmão tinham o 

hábito de frequentar. Enquanto Leide 

cantava enquanto seu pai tocava. 

 

 

 

José, chamado de “Negro do Alencar”, pessoa 

proativa na comunidade sempre pronto para ajudar. 
 

 

 

 

 

 

Seu José, conhecido por Dengo, da comunidade de Colégio. 

Atuante e participativo em sua comunidade, compareceu 

nas bodas de prata de Seu Cambão e D. Leide. 
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Nessa foto temos Ieda Fernandes Paiva, 

Ministra da Eucaristia em Marinhos e 

Comadre de Seu Cambão. Foi a segunda 

pessoa a segurar sua filha Jussara no colo 

após seu nascimento. Nessa imagem, ela 

aparece ao lado de Jussara e de Seu José 

Vicente – que foi um dos primeiros 

capitães da guarda e depois passou para 

Major. Além disso, era do time de 

futebol, auxiliava na organização do 

Festival da Canção na Comunidade e nas 

ações da igreja. 

 

 

 

Bené da comunidade quilombola de Rodrigues. 

Corriam boatos de que havia ouro enterrado próximo de sua casa. 
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Itamar, mudou-se da comunidade de Sapé para Marinhos.  

É irmão de comadre Zica e trabalhou na roça comunitária.  

Nessa foto está trançando cabelo, uma das habilidades que possuía.  

 

 

Geraldo Monteiro da comunidade de Colégio. 

Contribuiu financeiramente para a construção e 

reforma da igreja a pedido de Seu Cambão. 

 

 

José Efraim, primo de Seu Cambão.  

Seu Cambão o auxiliou com a troca dos 

curativos na ferida que tinha na perna. 
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Geraldo Meira, conhecido como “Berrante”, é 

uma pessoa importante na comunidade. Era 

ele quem montava a engenhoca para produzir 

a garapa na Festa da Colheita, além disso, fazia 

rapadura e atuava na encenação da chegada de 

Jesus em Jerusalém, no Domingo de Ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa imagem temos à direita Ilda 

Camila, foi Rainha Mor do 

Moçambique de Nossa Senhora do 

Rosário. Ao seu lado, com uma criança 

no colo, temos sua sobrinha Maria da 

Delfina e seus filhos. Foto registrada 

por Padre Paulo Dekker, na 

comunidade quilombola de Rodrigues. 
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Registro de uma ida à sede da prefeitura em Brumadinho para pedir ao prefeito que 

contratasse Eliana. Ela posteriormente passou, de um trabalho voluntário que realizava no 

qual cobrava R$5,00 para o tratamento dentário, a ser dentista contratada na comunidade 

de Marinhos para o primeiro gabinete dentário doado pelo Senhor Bernardino do Padre 

Eustáquio em Belo Horizonte. A ideia de cobrar esse valor para cobrir os gastos materiais, 

veio de Marieta. Os dentistas que iam à comunidade eram, além de Eliana, Ana Lúcia, Dr. 

José e Dr. Lucas. Nesse período, Leide trabalhava junto com os dentistas no Gabinete. Nessa 

foto aparece, de camisa preta e braços cruzados, o Vereador Gentil Maria Braga, ao seu 

lado a Comadre Ieda, temos também Seu Benjamin (irmão do Dengo), Valdete, Helena - da 

comunidade quilombola de Rodrigues - e Israel da comunidade quilombola do Sapé.    

 

 

 

Chegada de Marieta com as irmãs para a missão. 

Nessa foto temos Padre Paulo Dekker e Irmã Vera. 
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Esse é João Alberto, um dos fazendeiros 

que cedeu a terra para que o grupo de roça 

realizasse o plantio da meia, pois não 

tinham um terro próprio para o plantio 

que pertencesse ao coletivo. Na pessoa de 

Seu Alberto, Seu Cambão agradece a todos 

os fazendeiros que ajudaram nessa frente. 

Essa foto foi colocada entre feijões no 

balaio, como forma de relembrar a última 

vez que sua amada Leide esteve na roça. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa é D. Florinda, ela assinou uma declaração que 

auxiliou no processo de aposentadoria de Seu Cambão. 
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Nesse retrato temos a família de D. Leide: 

Seu Joventino e D. Jandira, Leide, Paulo, Lúcia e Duca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marieta e Moacir Bibiano cuidando da plantação na comunidade do Sapé. 

Enquanto a missionária joga sementes, Moacir capina com a enxada. 
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Seu Cambão distribuindo a comunhão para Seu Bernardo, nessa ocasião o homenageou pela 

doação de filtros para as famílias da comunidade. O filtro de barro foi uma alternativa ao 

sabor de cloro da água tratada pelos próprios moradores da comunidade. Seu Bernardo foi 

também doador do primeiro gabinete dentário de Marinhos. 
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