NOTA OFICIAL DA DIOCESE DE JATAÍ EM CONSONÂNCIA COM A VIGILÂNCIA
MOMENTÂNEA ACERCA DO COVID-19
É com profundo pesar que a Diocese de Jataí comunica o falecimento do nosso querido
e estimado PADRE TIAGO, ocorrido na tarde desta sexta-feira, 20.
Devido à pandemia do novo Coronavírus, em reunião com a Prefeitura de Jataí, o Poder
Judiciário e as Forças de Segurança no município, em observância às normas
regulamentadas para este período de cuidado que estamos vivenciando, o corpo de
Padre Tiago será velado a partir das 5h até às 7h, quando será celebrada as exéquias
(com transmissão ao vivo pelas mídias da Diocese nas redes sociais e Rádio Difusora) e,
logo após, o sepultamento na Cripta da Capela Nossa Senhora de Guadalupe.
Diante das circunstâncias obrigatórias que o momento nos exige, principalmente na luta
pela preservação da vida, restou conjuntamente decidido pelas autoridades sobre a
impossibilidade da abertura deste momento ao público, razão pela qual será fechado na
esperança de evitarmos a propagação do vírus.
Embora tenha se tratado de uma difícil decisão, em razão dos inúmeros fiéis que
gostariam de externar seu último carinho, é certo que possivelmente essa também seria
decisão do nosso Padre Tiago, o qual sempre colocou a vida de sua comunidade à frente
da dele próprio. Ainda é momento de cuidar de nossa comunidade e a manutenção de
sua saúde e vida sempre deverá vir em primeiro plano.
James Phillip Menelli, mais conhecido como Pe. Tiago,nasceu no dia 28 de novembro de
1930 em Massachusetts, EUA. Veio para o Brasil no dia 14 de agosto de 1963. Foi o
primeiro padre ordenado e incardinado na Diocese de Jataí, aos 9 de abril de 1965,
quando foi designado para trabalhar na Paróquia Divino Espírito Santo e também na
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Serranópolis, no período de 1980 a 1993,
atendendo, nesse mesmo período, a cidade de Aporé. Com sua nomeação à Paróquia
Divino Espírito Santo, Padre Tiago assumiu uma paróquia das mais difíceis. Seu território
urbano, se bem que apresentasse boas esperanças para um futuro desenvolvimento, no
momento possuía mais esperanças do que realidade. Nesta parte da cidade, onde se
localizava, havia pouca prosperidade material ou progresso urbanístico, abrangia um
imenso território rural. Pe. Tiago, apesar do seu título retumbante de vigário da futura
Catedral Divino Espírito Santo, se marca por uma vida modesta, sacrificada e
verdadeiramente missionária.
Foi diante do ardente desejo de ajudar o próximo e com o pensamento voltado para
essas pessoas que em 1966, quando ainda era vigário da Paróquia Divino Espírito Santo,
fundou a Conferência Vicentina do Divino Espírito Santo de Jataí.
Ao lado de membros da paróquia Pe. Tiago buscava recursos financeiros, e também a
mobilização da comunidade no intuito de levar saúde aos menos favorecidos que

necessitassem de ajuda para se tratarem. Essa iniciativa durou alguns anos, ajudando
muitas pessoas. Mas não era suficiente, era preciso ir além, fazer mais.
Foi Pe. Tiago que, com persistência, todos os dias parava o carro diante do prédio do
Funrural, nesta cidade, e em seus próprios braços carregava aqueles pobres doentes,
em sua maioria, em estágio avançado de hanseníase, e os colocava dentro do prédio
intercedendo junto ao responsável pelo Funrural, Sr. Moysés Maia Firmo, que os
atendesse, os aposentasse; e devido a insistência de Pe. Tiago foi possível a
aposentadoria destes, e o resultado é que Jataí, foi a primeira cidade do Brasil a
conceder aposentadoria aos hansenianos, inválidos e maiores de 70 anos de idade, isto
em 1972, sendo a Lei regulamentada apenas em 1976. Isso graças a coragem e
determinação de um homem que via nos menos favorecidos um ser humano que sofre
com suas impossibilidades e imperfeições.
Em 1975, o então bispo de Jataí, Dom Benedito Domingos Cóscia, doou aos cuidados do
Pe. Tiago um terreno, que foi utilizado para construção de um centro comunitário, uma
espécie de albergue para acolher hansenianos de modo que tivessem onde dormir,
alimentar e se tratar sendo encaminhados ao hospital quando necessário. Neste mesmo
local foi construído também um armazém comunitário para ajudar na manutenção do
centro comunitário que, naquela época, sobrevivia apenas de doações da comunidade
e uma capela onde pudessem rezar juntamente com seus familiares. O que antes era
apenas uma iniciativa se tornou uma realidade.
E como toda realidade tem momentos difíceis, com o centro comunitário não foi
diferente. As doações não eram suficientes para suprir a demanda, chegando a quase
fechar suas portas. E Pe. Tiago, movido por forças que só quem tem um grande amor e
desprendimento de si mesmo, saía às ruas, aos comércios da cidade onde pedia camas,
móveis, utensílios, roupas e alimentos que pudessem amenizar um pouco a sofrida vida
daquelas pessoas.
No ano de 1991 foi celebrado um convênio de prestação de serviço com o Governo
Federal através do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento médico onde, a
partir de então, o Centro Comunitário passou a se chamar CLÍNICA VICENTINA DE JATAÍ
até o ano de 1997.
Em Abril de 1998 através de nomeação do Bispo de Jataí foi designada uma Comissão
para administrar a Clínica Vicentina e a partir daí a Clínica passou para uma nova fase de
ascensão. Neste mesmo ano foi conferida uma homenagem ao idealizador desta
instituição, Rev.moSr. Padre Tiago Menelli, dando o seu nome a mesma, passando a se
chamar "HOSPITAL PADRE TIAGO" , sendo este uma referência na área da saúde e
filantropia em Jataí.
Na sua simplicidade e disposição, Pe. Tiago foi presença viva de Cristo em nosso
meio.Lavou feridas purulentas; alimentou famintos; buscou ajuda até mesmo fora do
país. E foram tantas outras coisas que ele fez em prol dessa gente e da comunidade em

geral, que fica difícil menciona-las todas, mas que certamente estão vivas na memória
de grande parte da comunidade jataiense.
Padre Tiago exerceu seu ministério com humildade, dirigido principalmente aos mais
carentes e necessitados, construindo em sua existência uma história de lutas e
realizações, alguém que realmente viveu para o próximo amando-o como a si mesmo.

