REQUERIMENTO
(Do Senhor Leonardo Monteiro e outros)

Requer a convocação de sessão
solene da Câmara dos Deputados para o
dia 07 de novembro de 2006, às 10
horas.

Senhor Presidente:

Representando um décimo da composição da Câmara dos Deputados, requeremos a
Vossa Excelência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação
de sessão solene desta Casa para o dia 7 de novembro de 2006, às 10h00min, a fim de
prestarmos homenagens póstumas ao servo de Deus Cônego Lafayette da Costa Coelho.
JUSTIFICATIVA
O Servo de Deus Lafayette da Costa Coelho nasceu em Serro-MG, em 10 de novembro de
1886, e foi ordenado sacerdote em Diamantina-MG em 15 de abril 1917. Desde então exerceu seu
ministério sacerdotal na Paróquia de Santa Maria do Suaçuí-MG durante 44 anos, falecendo em 21
de setembro de 1961.
Homem de intensa oração e freqüentes jejuns, Lafayette cativou o povo do Vale do Suaçuí
e adjacências com sua fé e exemplos de humildade. Seu carisma pastoral era, sobretudo, a
bênção da saúde. Movidas pela fama de santidade do saudoso sacerdote, milhares de pessoas, de
várias cidades de Minas Gerais e outros Estados visitam anualmente seu túmulo, em Santa Maria
do Suaçuí, principalmente no dia do aniversário de seu falecimento.
No dia 13 de novembro de 2000, a Santa Sé, Roma, autorizou o Bispo Diocesano de
Guanhães, Dom Emanuel Messias de Oliveira, a iniciar o Processo de Beatificação do Servo de
Deus, o que foi feito solenemente no dia 24 de junho de 2001, com a nomeação do Tribunal
Eclesiástico Diocesano e do Postulador da Causa de Beatificação.
No dia 21 de setembro de 2001 foi lançada uma biografia completa do Servo de Deus, com
o título “A GRANDEZA NA SIMPLICIDADE”, Editora Fumarc, Belo Horizonte, de autoria do
Postulador da Causa.
O Servo de Deus é patrono da cadeira nº 26 da Academia Brasileira de Hagiologia, com
sede em Fortaleza-CE.
Queremos fazer agora uma justa homenagem ao Cônego Lafayette, nesta Casa,
chamando todos que apoiam a beatificação do Servo de Deus.
Portanto, solicito aos nobres pares a aprovação deste requerimento.
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