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▪ Plantio de um Jequitibá e um ipê:

Espécies: Cariniana legalis, o jequitibá-rosa e Handroanthus
serratifolius (Ipê-do-cerrado) ou Handroanthus ochraceus (Ipê-amarelo-
flor-de-algodão)

Jequitibá seguindo como árvore símbolo do centenário da arquidiocese e
o Ipê amarelo como árvore símbolo do horto do centenário da paróquia
nossa senhora de Lourdes. (deverá ser feito plantio e um placa
representando a fundação do Horto como marco do centenário).

▪ Abençoar 100 recipientes com água durante a missa e jogar no pé da
arvore plantada.

▪ A água abençoada pode ser proveniente da mina, ou a benção pode
ser feita no local da mina.

▪ Se possível contar com a presença do Arcebispo de Belo Horizonte,
D. Walmor, Prefeita Municipal, pároco e subcomissão do meio
ambiente.

Proposta para o dia 3 de novembro
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Horto
• Propósito:

Ir ao encontro das premissas propostas na carta encíclica Fratelli Tutti
do Santo Padre Francisco sobre a fraternidade e a amizade social.
(Referências: Encíclica 2015 e 2020)

Legado do centenário que unifica a história, cultura e meio ambiente
o Interface da religiosidade com a natureza

o Promoção da educação ambiental

o Legado histórico cultural da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

o Interação entre comunidades que compõe a Paróquia NSL

• OBS: É relevante que o Horto tenha um propósito ambiental a fim de
cumprir o que foi proposto no oficio de solicitação do terreno.

“Além disso, será criado um espaço público coletivo e ao mesmo tempo um cartão
de visitas mostrando, através do exemplo, a importância e a preocupação do
município com o meio ambiente”

Trecho retirado do Oficio entregue a prefeitura municipal de Vespasiano para

solicitação do terreno para construção do Horto.
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Caracterização da provável área do Horto
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Viveiro

Horto

Trilha principal

Legenda

Trilha secundária

Área do viveiro

Cinturão dos ipês

Espécies nativas 

Informação sobre as espécies 

nativas

Ponto de contemplação de cada 

comunidade da paróquia

Área aproximada do Viveiro: 600 m2

Área aproximada Horto: 3.600 m2

Espaçamento das árvores: 

100 arvores = 36 m2/ árvore (6m X 6m)

50 árvores = 72 m2/ árvore (9m X 8m)

Proposta geral do uso da área do Horto

N
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Horto

• Nome do Horto: Definir por meio de concurso
(Instagram, Facebook, votação nas missas e entre outros)

• Placas com identificação e curiosidades sobre as espécies
do horto. (QR code que direciona para página da paróquia e redes sociais com

as informações das espécies).
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Viveiro

• Criação de um viveiro como parte do horto

• Propósito de legado ambiental. (Educação

ambiental, doação de mudas, recuperação de

áreas degradadas, nascentes, mata ciliar,

propriedades rurais entre outros)

• Proposta de localização: próximo à divisa do

condomínio Rosa dos Ventos para evitar

conflitos de vizinhança.

• Verificar possibilidade de associar o viveiro a

ASPAV
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Monumentos Representativos

Pontos para representar as comunidades que compõe a Paróquia

Proposta: A ideia é ter um ponto para

representar cada comunidade que compõe a

Paróquia através de monumento símbolo que

represente essa comunidade.

Exemplo: Monumento com a contorno da

igreja, capela..., padroeiro da comunidade e

entre outros.

Finalidade:

• Unificação das comunidades

• Local de contemplação

• Senso de pertencimento

• História das comunidades

• ...
Exemplo: Portal do Santuário Tabor da Liberdade – Mãe Rainha / Confins
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