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HOMILIA NA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA 

 
INÍCIO DO MINISTÉRIO COMO BISPO DIOCESANO DE LEOPOLDINA 

 

“Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda a criatura” (Mt 16,15) 

 

No princípio desta reflexão, acolho a todos aqui reunidos, de longe ou de perto. 

Vocês se dispuseram a viver, em espírito de fé e comunhão, o tempo da graça de Deus, 

assinalado no itinerário de nossa Igreja, peregrina na história humana.   

Saúdo o Ex.mo e Rev.mo Dom Walmor de Oliveira Azevedo, arcebispo de Belo 

Horizonte e presidente da CNBB. A presença fraterna de V. Ex.a remete à comunhão com 

toda a nossa conferência episcopal e a um profundo vínculo de corresponsabilidade e 

colegialidade que nos une ao Papa Francisco, a quem presto, em sua pessoa, minha 

homenagem filial.  

Saúdo, também, o Ex.mo e Rev.mo Dom Gil Antônio Moreira, Metropolita da 

Província Eclesiástica de Juiz de Fora, da qual fazemos parte.  

Minha grata saudação aos irmãos no episcopado, que vieram de tantos lugares. A 

presença generosa dos senhores demonstra a colegialidade afetiva e efetiva, que anima e 

fortalece o exercício do episcopado. 

Meu reconhecimento aos sacerdotes e diáconos da arquidiocese de Belo Horizonte, 

aqui presentes. Cumprimento, de maneira especial, os padres da Região Episcopal Nossa 

Senhora da Conceição, com os quais aprendi, pela acolhida e afeto, que o bispo é sinal da 

Igreja e que “onde está o bispo aí está a Igreja”1. Os senhores me fizeram muito bem. 

Agradeço a presença dos sacerdotes da arquidiocese de Pouso Alegre e de tantos 

outros padres, diocesanos e religiosos, que vieram demonstrar sua amizade nessa ocasião 

importante em minha caminhada. A presença de cada irmão no sacerdócio anima meu 

ministério, como incentivo para que eu anuncie as maravilhas da misericórdia de Deus. 

Meu reconhecimento a cada um dos senhores! 

                                                           
1 Santo Inácio de Antioquia. Carta ao Bispo de Esmirna. 
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Saúdo os religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, [ordem secular] e 

seminaristas pela presença e comunhão. 

Carinhosamente, cumprimento os sacerdotes e diáconos incardinados nesta Igreja 

Particular, ou que aqui exercem o ministério, com seus diversos carismas, trajetórias e 

potencialidades. Desejo dedicar-me a cada um como prioridade, pois é através dos senhores 

que cuidarei do povo que me é confiado. 

Saúdo os integrantes do Colégio dos Consultores, na pessoa do administrador 

diocesano, Pe. Volnei Ferreira Noro, que conduziu a diocese neste tempo de vacância. Em 

sua pessoa agradeço a todos, padres e leigos, que se empenharam na preparação e execução 

destas solenidades de início de ministério.  

Acolho todas as autoridades civis, militares e lideranças da sociedade civil aqui 

presentes ou representadas, especialmente dos municípios que compõe a diocese de 

Leopoldina. Saúdo-os nos amigos Rodrigo Riêira, Prefeito Municipal de Itajubá, e Rafael 

Simões, Prefeito Municipal de Pouso Alegre.  

Cumprimento os amigos e amigas que conheci nas localidades em que vivi no 

exercício da missão evangelizadora e que estão aqui, não se intimidando pela distância. 

Vocês sempre foram, estão sendo e serão sinais da misericordiosa presença de Deus, em 

minha vida. 

À distância, acompanhando esta celebração pela TV Aparecida e outros meios de 

comunicação, estão muitas pessoas queridas, impossibilitadas de estar conosco. Entre elas o 

meu pai, José Eugenio dos Santos, assistindo em casa. Cumprimento a todos. 

Prezados irmãos e irmãs que formam a Igreja Particular de Leopoldina: hoje vocês 

se reúnem para acolher o novo pastor e eu me apresento, com humilde disponibilidade e 

esperança.  

Assim como vocês, também trago no coração ansiedades, dúvidas e expectativas, 

que deposito no altar da eucaristia, em espírito de fé e confiança na Divina Providência.  

Vocês, conjuntamente com o nosso clero, são os principais artífices da ação 

evangelizadora da Igreja e a razão de ser desta diocese e de minha presença. Agradeço a 

disponibilidade, o testemunho e a gratuidade confiante com que me acolhem!  
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INTRODUÇÃO 

  

 

Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a Festa da Conversão de São Paulo. 

Perseguidor convertido em apóstolo, Paulo tem sido nestes mais de dois milênios de 

evangelização o modelo admirável de discípulo-missionário. Como afirmou Bento XVI: 

“Ele brilha como estrela de primeira grandeza na história da Igreja, e não só da primitiva”2. 

É sob a inspiração de seu testemunho que vivenciamos as solenidades deste dia.    

Nesta celebração eucarística, rendemos graças a Deus pelo início de meu ministério 

como bispo de Leopoldina. Venho para esta diocese com o coração sereno e tranquilo, pois 

tenho convicção de que realizo a vontade de Deus3, nesta etapa de meu caminho 

vocacional4.  A Divina Providência para cá me conduz, pela sábia e amadurecida decisão da 

Igreja, para juntos formarmos Igreja. Somos a Igreja de Cristo! 

Pela autoridade de Jesus, o bispo é o primeiro responsável na Igreja Particular que 

lhe foi confiada. Ele não é o entusiasta de uma filosofia, defensor de uma ideologia ou 

mesmo o delegado de uma instituição que o designa para representa-la. Investido na 

plenitude do sacramento da ordem, se distingue na diversidade dos ministérios5, como 

Sucessor dos Apóstolos6. A graça do Espírito Santo, própria deste sacramento, consiste 

numa configuração com o Cristo, Sacerdote, Mestre e Pastor.  

Estou convicto de que o Espírito Santo que fez morada em mim pelo batismo e me 

capacitou para o serviço do Reino de Deus no Sacramento da Ordem7, de forma 

infinitamente superior a qualquer conhecimento8 de ciências sociais, filosofia, teologia e 

pastoral, sem embargo de minhas fraquezas, deficiências e limites, será o pedagogo a guiar 

minhas iniciativas e cada passo da Igreja de Deus que está na diocese de Leopoldina. 

Reafirmo o sentimento que exprimi na saudação por ocasião de minha nomeação: 

“não trago prevenções, programas pré-concebidos, diretrizes ou normativas, mas o desejo 

de caminhar lado a lado na estrada que tantos já percorreram e percorrem, doando o melhor 

                                                           
2 Audiência Geral de 25/10/2006 
3 Lumen Gentium, 13 
4 cf. Sl 39 
5 Apostolicam Actuositatem, 2 
66 Catecismo da Igreja Católica, 833 
7 Dominum et Vivificantem, 25 
8 1 Cor 13,12 
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de si. Quero compreender, acolher, motivar, integrar, unir forças e gerar presença, 

confiança e amizade”9. 

Sinto-me honrado em participar da história da Igreja de Deus, neste Sudeste das 

Minas Gerais. Confio minha vida e missão à materna proteção de Nossa Senhora, sob o 

título do Imaculado Coração de Maria, padroeira da diocese de Leopoldina, repetindo as 

palavras de Santo Antônio Maria Claret: “Um filho do Imaculado Coração de Maria, arde 

de caridade e deseja, por todos os meios, que todos os homens se inflamem com o fogo do 

amor divino. Não se amedronta com coisa alguma. Suporta as privações, tristezas e 

incompreensões. Alegra-se nos tormentos e pensa unicamente em como seguir e imitar 

Jesus Cristo, rezando, trabalhando, sofrendo sempre e unicamente preocupado com a glória 

e a salvação dos homens”10.  

 

LITURGIA DA PALAVRA  

 

 

A Palavra de Deus proclamada nesta Eucaristia relaciona-se, com muita 

propriedade, ao início de meu ministério como bispo desta diocese. 

O imperativo maior da vida da Igreja, assinalado pelo evangelho, conjuntamente 

com a vocação de Paulo, iluminam não apenas a missão do bispo, mas a caminhada de 

todos nós que somos batizados.  

Os textos bíblicos comportam três verbos que nos orientam para o discipulado e a 

missão: deixar-se surpreender, sair e proclamar.     

 

Deixar-se surpreender 

 

A leitura dos Atos dos Apóstolos11 relata a vocação de Saulo, convertido em 

apóstolo incansável do evangelho. O acontecimento no caminho de Damasco12 é o 

momento decisivo de sua vida. A graça divina manifesta-se de forma totalmente inusitada. 

Não foi em Tarso ou na escola de Gamaliel, que frequentara com êxito, ou ainda nos altos 

                                                           
9 Saudação aos ministros ordenados e fiéis da diocese de Leopoldina por ocasião da nomeação como bispo 

diocesano. 
1010 Liturgia das Horas. v. IV, p. 1406-1407 
11 At 9,1-22 
12 A “estrada de Damasco” tem um profundo sentido exegético. Damasco era uma cidade-oásis, muito ansiada 

pelos viajantes, conhecida por sua abundância e salubridade. Além disso, era a última fronteira antes do 

tórrido deserto da Síria. Portanto, percorrer “a estrada de Damasco” equivaleria a buscar repouso, abundância, 

felicidade ou, em síntese, percorrer o caminho da plena felicidade e realização.  
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círculos do judaísmo militante13, mas na poeira da estrada, em uma viagem banal, que um 

homem novo, forja uma nova direção para o caminhar.  

A transformação interior, pela inversão de perspectiva, permite um olhar 

diferenciado: de perseguidor para discípulo, de intolerante para evangelizador.  A profunda 

experiência vivida por Saulo permite-lhe ansiar pela “plena identificação com os 

sentimentos de Jesus Cristo”14: nasce o discípulo. Em decorrência, percebe que “toda a 

humanidade e a criação inteira esperam pela plena manifestação de Cristo”15 e que tal 

transformação diz respeito a todos aqueles que acreditam em Jesus: nasce o missionário. 

 Se desejamos verdadeiramente ser Igreja, isto é uma comunidade discípula 

missionária16, estejamos abertos ao inesperado, às surpresas de Deus17, tanto na perspectiva 

pessoal quanto comunitária. A nossa vida e a caminhada das comunidades eclesiais-

missionárias são as “estradas de Damasco”, onde Deus espera nos surpreender e revolver os 

comodismos do nosso coração, para encontrarmos o sentido profundo de nossa existência, 

mesmo que da forma que não prevemos ou não nos foi dado escolher.  

   

Sair 

 

O Evangelho proclamado na festa de hoje18 tem como núcleo o imperativo: “Ide 

pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda a criatura!”19. Nesta expressão, que é 

unânime nos livros sinóticos e em João20, está a síntese não apenas do que a Igreja deve 

fazer, mas, sobretudo, do que a Igreja é: uma comunidade em constante processo de saída, 

como recorda o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium21.  

A dinâmica “do êxodo” é central na história da salvação22 e imprescindível para a 

conversão pastoral23. O “Ide” ressoa hoje talvez como um apelo de conversão das 

motivações, caracterizado pela coragem em relativizar fracassos, acreditar no potencial e 

                                                           
13 cf. At 22, 1-3 
14 Fl 2,5 
15 Rm 8,19 
16 cf. Documento de Aparecida, 158 
17 cf. Homilia proferida pelo Papa Francisco na Basílica Nacional de Aparecida, em Aparecida-SP, aos 

24/07/2013. 
18 Mc 16,15-18 
19 A expressão “mundo inteiro” (em Mateus, “para todas as nações”) designa judeus e pagãos, isto é, que a 

mensagem do Evangelho é universal, destinada a todos os homens e mulheres, sem exceção. “A toda a 

criatura” ou “a toda a criação” reforça a idéia anterior.  
20 Encontram-se paralelos deste texto nos versículos 9-11, em Jo 20; nos versículos 12-12 e 19, em Lc 24; e 

nos versículos 14-16, em Mt 28. Provavelmente, os demais evangelistas usaram a perícope de Marcos como 

referência.  
21 cf. Evangelii Gaudium, 20 
22 cf. Ex 3,10; Ez 2,3; Jr 1,7; Jo 20,21 e etc.  
23 cf. Evangelii Gaudium 27;34 
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acolher o novo na perspectiva da esperança. A estrutura de nossa Igreja necessita colocar-se 

em movimento, alargando horizontes e superando a tentação da “pastoral de 

manutenção”24, nos âmbitos diocesano, paroquial e comunitário.  

 

Proclamar  

 

O Apóstolo Paulo, consciente da responsabilidade de proclamar a “boa nova”, 

escrevia aos Coríntios: “Ai de mim se eu não evangelizar”25. Em decorrência do batismo26, 

todo o Povo de Deus, ministros ordenados e fiéis leigos, estão implicados na missão de 

proclamar “oportuna e inoportunamente”27 as “insondáveis riquezas de Cristo”28. Este 

abençoado sudeste de Minas é o talento do Evangelho29 que não podemos enterrar, temendo 

o fracasso. Por isso, conclamo a Igreja de Leopoldina: ai de nós se não evangelizarmos!  

Por livre escolha de Deus30, nos é confiado o dom precioso da salvação. Pelo 

anúncio do evangelho, a vivência dos Sacramentos e o serviço aos irmãos é edificado o 

Reino. Pecadores e insuficientes, trazemos este grande dom “como tesouro em vaso de 

argila”31. Somos convocados para proclamar o que também não vemos e dar ao outro 

aquilo de que também necessitamos. Acolhendo as “supressas do caminho” e dispondo-nos 

a “sair”, podemos compreender a grandeza da missão que nos é confiada.  

A atitude de “proclamar” decorre da conversão, que é obra da graça de Deus. Paulo, 

muitas vezes, recorda que foi Deus quem tomou a iniciativa de salvá-lo: Cristo o 

conquistou32; a graça abundou em seu coração, com a fé e o amor33. De sua parte, ele 

permitiu surpreender-se, saiu de si mesmo e assumiu um projeto de vida: discípulo que se 

realiza na missão34. A Evangelização, que é a realização eclesial, se não for precedida por 

realização pessoal será letra morta e utopia distante. Atendendo o convite tão atual de Paulo 

VI: “conservemos a suave e reconfortante alegria de evangelizar”35. 

  

 

O MINISTÉRIO EPISCOPAL 

                                                           
24 Documento de Aparecida, 201 
25 1 Cor 9,16 
26 Catecismo da Igreja Católica, 1270 
27 2 Tm 4,2 
28 Ef. 3,8 
29 cf. Mt 25,18 
30 cf. Jo 15,16 
31 2 Cor 4,7 
32 Fl 3,12 
33 1Tm 1,14 
34 Rm 1,1 
35 Evangelii Nuntiandi, 80 
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A Palavra de Deus encoraja nosso comprometimento pessoal no discipulado e na 

missão, para edificar a Igreja como “família de famílias” 36. No dia de hoje, ao assumir a 

missão de pastor próprio da diocese de Leopoldina, acolho a palavra, permitindo que a 

graça de Deus me surpreenda, provoque êxodo e me capacite para proclamar o Evangelho, 

como projeto de vida e perspectiva de realização. 

Em março de 2015, experimentei a dinâmica “conversão, discipulado e missão”, ao 

ser escolhido para exercer o ministério sacerdotal como bispo. O convite, amadurecido pela 

Igreja e condicionado pela fé, subverteu projetos pessoais, convicções e seguranças. 

Naquela ocasião, celebrava os vinte e cinco anos de minha ordenação sacerdotal. Vivia um 

momento de grande realização pessoal e vocacional, conciliando o ministério paroquial 

com a pesquisa e o magistério. 

Ao ser designado para o episcopado, senti-me particularmente dependente da graça 

de Deus. Deixei-me surpreender por Deus e fiz a experiência do êxodo, para proclamar o 

Evangelho na arquidiocese de Belo Horizonte. No coração ressoava a máxima de São 

Paulo: “Por fora, combates. Por dentro, temores”37. A insegurança diante do novo e 

imprevisível foi vivenciada na dimensão da misericórdia de Deus e da confiança filial na 

intercessão de Nossa Senhora. O episcopado foi a minha estrada de Damasco. 

Com sentimentos semelhantes, quando me sentia integrado e feliz como bispo 

auxiliar em Belo Horizonte, acolhi a proposição do Papa Francisco para ser bispo desta 

diocese. Motiva-me a convicção de que “se o bispo é sentinela vigilante, profeta corajoso, 

testemunha credível e servo fiel de Cristo”38, ele nunca estará só, ao menos enquanto 

permanecer unido a Deus, aos irmãos no episcopado e a todo o Povo de Deus que lhe é 

confiado, particularmente os sacerdotes39. 

Exerço o ministério episcopal a mais de quatro anos. Sintetizar o significado 

teológico, espiritual, pastoral e antropológico deste serviço na Igreja não seria inadequado 

para este momento. Permitam-me, porém, servindo-me de dois símbolos significativos 

deste ministério, expressar meus sentimentos de pastor, pai e irmão, no limiar do serviço 

episcopal nesta diocese. Assim como os sacramentos comportam aspectos diversos da 

multiforme graça divina, na ordenação episcopal o bispo recebe o anel e o báculo40 “em 

                                                           
36 cf. Amoris Laetitia, 87 
37 2 Cor 7,5 
38 Pastores Gregis, 3 
39 Apostolorum Sucessores, 75 
40 Também a mitra, cuja simbologia não é aqui abordada.  
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sinal da sua missão apostólica de anunciar a Palavra de Deus, da sua fidelidade à Igreja, 

esposa de Cristo, do seu múnus de pastor do rebanho do Senhor”41.  

 

O anel 

 

              Após tomar conhecimento de minha nomeação para bispo auxiliar de Belo 

Horizonte, recebi um telefonema de Dom Walmor. Recordo-me que suas palavras, entre 

outras, foram essas: “Pe. Edson, quero cumprimentá-lo e agradece-lo por ter acolhido essa  

missão. Desejo presenteá-lo com o anel episcopal”. Confuso com os fatos, não havia 

refletido sobre tais providências. Pensei: “Agora terei que usar anel no dedo anular direito. 

Que coisa estranha!”.  

 Posteriormente, refleti sobre o significado do gesto e, sobretudo, sobre a 

importância deste símbolo no ministério do bispo. No retiro em preparação para a 

ordenação episcopal, meditei sobre a oração que acompanha a entrega do anel: “Recebe o 

anel, símbolo da fidelidade; e, com fidelidade invencível guarda sem mancha a Igreja, 

esposa de Deus”42. Na homilia da cerimônia, Dom João Bosco fez alusão ao chamado 

“anel do Concílio Vaticano II”43, que pertencera a Dom José D’Angelo Neto, que ele 

portava naquela ocasião.   

O anel episcopal não remete primeiramente a quem o usa, mas à Igreja e a Cristo 

que é seu Esposo44. Na pessoa do bispo, assistido pelos sacerdotes45, é Jesus que está 

presente em meio aos que creem46. O anel representa a fidelidade que a Igreja, Povo de 

Deus, deve manter para com seu esposo Jesus Cristo47. Ele recorda que fui escolhido para 

garantir e velar para que esta aliança seja realmente vivenciada.  

É missão do pastor velar para que Igreja seja servidora, samaritana, misericordiosa, 

próxima, em saída, indo ao encontro de todos, de modo especial dos que mais precisam da 

boa-nova do Evangelho: os pobres. Conhecendo as ações evangelizadoras desta Igreja 

Particular, as aplicações técnicas pedagógicas do planejamento pastoral diocesano, a 

operacionalização das novas diretrizes da CNBB, com seus princípios norteadores, quero 

                                                           
41 Catecismo da Igreja Católica, 1574 
42 Pontifical Romano 
43 Esse anel com a representação de Cristo, ladeado por Pedro e Paulo, adquiriu tal nomenclatura por ter sido 

presenteado no término do Vaticano II a cada um dos padres conciliares, pelo Papa Paulo VI. O anel 

oferecido por Dom Walmor é uma réplica do “anel do concílio”.   
44 cf. Mc 2,19 
45 cf. Unitatis Redintegratio, 6 
46 cf. Lumen Getium, 21 
47 Santo Optato de Mileva, no século IV, já escrevia sobre o anel episcopal, afirmando que seu uso pelo Bispo 

servia para que se reconhecesse que ele era “esposo” da Igreja.  
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continuar o caminho, cuidando da “ação pastoral, administrando com transparência os bens 

temporais e no exercício do poder judicial”48. 

Recordado pela simbologia do anel, o bispo tem a missão de distinguir entre o certo 

e o errado49. Bem sabemos que essa tarefa não é fácil, particularmente, no mundo 

contemporâneo, tão fragmentado por mentalidades e contravalores50, presentes na própria 

Igreja51. Porém, os desafios, longe de nos causarem desânimo, nos animam no sonho de 

uma Igreja que, à exemplo de Paulo52, é consciente de sua fraqueza, mas firmada na força 

do Espírito Santo, busca conversão e anuncia sem medo o Evangelho. 

Desejo vivenciar o “exercício da maternidade da Igreja”53, nas foranias, nas 

paróquias, nas comunidades eclesiais-missionárias, nos seus muitos conselhos: diocesanos, 

forâneos, paroquiais, comunitários e dos movimentos, priorizando o diálogo e a 

comunhão54.Em convergência com os colaboradores, me disponho a trabalhar na edificação 

da Igreja de Jesus Cristo na sua catolicidade55, consciente de que o exercício do ministério 

aplica-se tanto no campo eclesiástico, quanto nas esferas da vida social e política56.  

A diocese de Leopoldina é uma Igreja Viva57, alicerçada na história de seus 

ministros ordenados e laicato. Quantos bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, fiéis leigos 

e leigas dedicaram suas vidas para construir, durante 77 anos, o Reino de Deus nestas 

terras! A história evangelizadora será a base, o esteio e a força para que possamos “avançar 

para águas mais profundas e lançar as redes”58.  

Com a adesão indispensável dos ministros ordenados, partindo de um discernimento 

sadio, realista e criativo, nos dispomos a dinamizar agendas pastorais ousadas para 

enriquecer e animar o processo de evangelização. De tal comprometimento decorre que 

motivemos os fiéis leigos59 a serem protagonistas na caminhada das comunidades eclesiais-

missionárias60.   

O bispo, unido aos ministros ordenados, agentes de pastoral, forças vivas, homens e 

mulheres de boa vontade, é chamado a abraçar a evangelização como decorrência da 

fidelidade, representada pelo anel episcopal. Rezem ao Bom Pastor para que me dê os dons 

da sabedoria e da mansidão, e conceda à diocese de Leopoldina ser uma Igreja segundo seu 
                                                           
48 cf. Cân. 469 
49 cf. Cân. 386 
50 Diretrizes Gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 11 
51 cf. Meditação do Cardeal Ratzinger, na Via Sacra do Coliseu, na sexta-feira Santa de 2015 
52 cf. 2 Cor 12,10 
53 cf. Evangelii Gaudium, 33 
54 cf. Apostolorum Sucessores, 8 
55 Catecismo da Igreja Católica, 830 
56 cf. Apostolorum Sucessores, 57 
57 cf. 1 Cor 3,9  
58 Lc 5,4 
59 cf. Christifideles Laici, 23 
60 Diretrizes Gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 36 
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coração: sensível à Palavra, assídua aos sacramentos e comprometida com a construção da 

“civilização do amor”61.  

 

O Báculo 

 

No dia 4 de abril de 2018, era sepultado em Pouso Alegre o arcebispo emérito: dom 

Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, outrora quarto bispo desta diocese. Ao término das 

exéquias, da qual participei, fui procurado por dois sacerdotes, informando-me que, no 

período em que estava consciente no hospital, Dom Ricardo manifestou o desejo de que seu 

báculo me fosse entregue como recordação, para que continuasse sendo usado. Pensei de 

imediato “Irei usá-lo apenas quando for bispo titular”. 

Com este mesmo báculo, a pouco, tomei posse como oitavo bispo da diocese de 

Leopoldina, dando continuidade ao ministério de Dom Ricardo e dos demais seis bispos 

que me antecederam. O báculo é símbolo do serviço pastoral, é sinal de que a missão do 

bispo é zelar pela santidade do rebanho. 

Durante quatro anos e alguns meses, como bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo 

Horizonte, portei o báculo nas celebrações litúrgicas com a haste voltada para mim. Houve 

quem me questionasse: “D. Edson, o báculo deve ficar com a haste voltada para o Povo de 

Deus”. Eu respondia: “sou bispo novo e estou aprendendo” e permanecia do mesmo modo. 

No entanto, isso comporta não apenas uma distinção canônica62, mas um simbolismo63.   

Como bispo auxiliar, estava consciente de que minha missão era diferente da missão 

do pastor próprio da Igreja de Belo Horizonte. Embora legitimado pela sucessão apostólica 

e pelo princípio de solicitude por toda a Igreja64, a responsabilidade direta no serviço ao 

Povo de Deus era de dom Walmor. Eu colaborava nessa missão, em plena, fiel e irrestrita 

comunhão, mas consciente de que a cura pastoral para reger e governar o rebanho não era 

minha. 

Hoje, ao tomar posse do ofício de bispo desta diocese, recebi e conservo o báculo 

com a curvatura voltada para os senhores, sacerdotes e Povo de Deus da Igreja Particular de 

Leopoldina. Isto recorda que minha missão é santificar, ensinar e presidir, em nome e “na 

                                                           
61 A expressão muito cara ao Papa João Paulo II, ao que tudo indica, é de Paulo VI, pronunciada na oração do 

Regina Caeli, de 17/05/1970.  
62 cf. Cân. 381 
63 cf. Cerimonial dos Bispos, 59 
64 cf. Apostolorum Sucessores, 13 
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pessoa” de Jesus, o rebanho que lhe pertence e que Ele conquistou com o preço de seu 

sangue e que me é confiado, como “dom e tarefa”65. 

Sob o signo deste báculo, venho com o propósito de escrever uma história de fé e 

comunhão nesta Igreja Particular, que, em nome de Cristo-Pastor, o Papa Francisco me 

confia.  Quero “ser Servo de Cristo e administrador dos mistérios de Deus”66. Portando este 

báculo, com a preciosa e indispensável colaboração dos numerosos sacerdotes que são a 

riqueza desta diocese, coloco-me a serviço da unidade, na fidelidade à missão apostólica, 

concorrendo para a vitalidade das comunidades eclesiais missionárias, a serviço de Cristo e 

do seu Reino. 

Em comunhão com o Santo Padre e o Colégio Episcopal, o bispo coloca-se a 

serviço da comunidade diocesana como sinal de Cristo, o Bom Pastor67. Peço permissão a 

cada irmão e irmã que forma esta porção do rebanho de Cristo, para, com este báculo, 

entrar em suas casas, em seus corações e começar a fazer parte de suas vidas, como pai, 

irmão e amigo. Com grande respeito pelos passos dados e conquistas já consolidadas quero 

dar continuidade à missão de Jesus Cristo, confiada à Igreja e depositada em nossos mãos68. 

Que este báculo e este anel, que trago em nome daquele que “veio para servir e não 

servido”69, jamais sejam pretexto de autoritarismo, superioridade, autossuficiência ou 

repreensão, mas brilhe como sinal de acolhida, constância e misericórdia. Venho com o 

coração aberto e com grande respeito pelas convicções e trajetória das pessoas que são as 

forças vivas desta Igreja Diocesana. “Venho para somar e multiplicar, como um servidor 

entre os muitos servidores”70!  

 

CONCLUSÃO 

 

 

             O ministério episcopal, que procurei caracterizar através da simbologia do anel e do 

báculo, é um dom que não advém de uma delegação institucional ou de uma convenção da 

comunidade eclesial, mas do próprio Senhor Jesus71. Como ensina o Concílio Vaticano II: 

                                                           
65 cf. Mensagem do Papa João Paulo II por ocasião do XIII dia mundial da juventude, celebrado no Domingo 

de Ramos de 1998. 
66 1 Cor 4,1 
67 cf. Communionis Notio, 9 e 13 
68 cf. Redemptoris Missio, 67 
69 Mt 20,28 
70 Saudação aos ministros ordenados e fiéis da diocese de Leopoldina por ocasião da nomeação como bispo 

diocesano.  
71 cf. Lumem Gentium, 2 
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“Por força da consagração episcopal, o Bispo torna-se sacramento do próprio Cristo 

presente e operante no seu povo que, mediante o ministério episcopal, anuncia a Palavra, 

administra os sacramentos da fé e guia a sua Igreja”72.  

Disponho-me a conhecer a realidade geográfica, histórica, cultural e antropológica e 

me consumir amorosamente pela diocese de Leopoldina, colocando meus dons e 

potencialidades a serviço para que a Igreja cresça em quantidade e qualidade, e edifique o 

Reino de Deus neste rincão do Sudeste das Minas Gerais.   

No exercício da missão não estarei sozinho. Conto com a colaboração 

indispensável, efetiva e afetiva, de vocês sacerdotes. Como ensina o Concílio: “o bispo 

deve considerar os sacerdotes como filhos e amigos, a exemplo de Cristo que chamou seus 

discípulos não servos, mas amigos”73. Que nossa amizade seja estabelecida na boa vontade 

e no diálogo pastoral, na convicção de que nossa união é fundamental para o exercício de 

nossa missão e o bem desta porção do Povo de Deus, que nos é confiada.  

Comungando do mesmo sacerdócio, cuja missão principal é a nossa santificação e a 

dos irmãos a nós confiados, somos chamados a ser instrumentos da graça e testemunhar a 

unidade e a abertura de coração, em um mundo marcado por divisões. Reafirmo, caros 

padres, o que já expressei anteriormente: “desejo dedicar-me a cada um como prioridade, 

pois é através dos senhores que cuidarei do povo que me é confiado. Apoiar, dialogar, 

compreender, promover e cuidar de cada sacerdote significa, na prática, amar o Povo de 

Deus, para o qual devo ser sinal do Bom Pastor presente, misericordioso, acolhedor e 

carinhoso”74.  

O Povo de Deus é constituído por “homens e mulheres da Igreja no coração do 

mundo e homens e mulheres do mundo no coração da Igreja!”75. Tenho consciência de que 

não fui chamado para o episcopado “a fim de assumir sozinho essa grande missão”76. 

Conjuntamente com os ministros ordenados, conto com vocês, forças vivas da Igreja de 

Leopoldina, independente de idade, situação de vida77 e condição social, para assumirem a 

missão de “sal da terra e luz do mundo”78, na caminhada de nossas comunidades de fé. 

Atento ao princípio da sinodalidade, desejo reconhecer a dignidade e promover a 

participação em todos nas muitas instâncias da vida diocesana79.  

                                                           
72 Lumem Gentium, 21 
73 Lumem Gentium 28b 
74 Saudação aos ministros ordenados e fiéis da diocese de Leopoldina por ocasião da nomeação como bispo 

diocesano. 
75 Puebla, 786; Aparecida, 209 
76 Lumen Gentium, 30 
77 cf. Amoris Laetitia, 296 
78 Mt 5,13 
79 cf. Diretrizes gerais da ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 39 
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Prezados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos exorta à conversão para a missão. 

Conto com a ajuda de vocês para continuar meu processo de conversão pessoal e pastoral. 

Tenho consciência de que, apesar de minhas as fraquezas, medos, incertezas e limitações, 

meu ser foi revestido da graça do supremo sacerdócio, para uma profunda configuração80 

com a misericórdia de Deus.  

Conto com as orações de todos para que diante dos dilemas eu possa discernir as 

luzes e as trevas, os caminhos e alternativas, velando pela integridade do rebanho de Cristo, 

fortalecendo os que se cansam, orientando os que erram, mas sem nunca me esquecer da 

misericórdia, que é a luz que ilumina e norteia o meu ministério episcopal. Quero que 

rezem sempre por mim para que eu responda à bondade de Deus, vivendo de tal modo que 

minha vida seja um anúncio corajoso e alegre da sua misericórdia. 

Concluindo esta reflexão, gostaria de externar meu reconhecimento à Igreja 

Arquidiocesana de Belo Horizonte. Agradeço aos bispos auxiliares, aos sacerdotes, de 

maneira especial os da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição e os fiéis leigos e 

leigas, protagonistas de uma Igreja discípula-missionária que “Proclama a Palavra”, 

oportuna e inoportunamente. 

Nesta Arquidiocese eminente me foi concedida a graça de dar os primeiros passos 

no ministério episcopal. Passos orientados por um pastor solícito e amoroso, cujas 

orientações de pai, irmão e amigo, na acolhida, compreensão e apoio foram indispensáveis 

para o meu amadurecimento pessoal e ministerial.  

Assim, peço licença a todos, para expressar de forma significativa a comunhão que 

nos une ao Santo Padre, aos irmãos no episcopado, ao clero e a todo o Povo de Deus, 

osculando o anel episcopal de dom Walmor, sinal da sua inquebrantável fidelidade à Igreja.  
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80 Cf. Gl 2,20 


