


Neste dia, toda a Igreja celebra a Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, instituída pelo Papa Pio IX, em 1856, duzentos 
anos depois das aparições de Jesus a Santa Margarida Maria. 

Nossa Igreja Particular, devido a crise sanitária, mesmo com 
limitações, se reúne para a celebração da missa crismal, que por mais 
ano não pode se realizar no tempo costumeiro.  

Como afirmava o Santo Cura D’Ars: “O sacerdote é o amor 
do Coaração de Jesus!”. A solenidade de hoje e os mistérios que 
celebramos tem, portanto, uma sintonia muito particular.

A missa crismal é uma das celebrações mais solenes e 
importantes do ano litúrgico: assinala a benção dos Santos óleos 
do Batismo e dos Enfermos e a consagração do óleo do Santo 
Crisma. Conhecida como “missa da unidade” marca a renovação das 
promessas sacerdotais. 

Renovar as promessas feitas no dia da ordenação sacerdotal, 
significa - na prática – retomar o caminho sincero e muito consciente 
de viver, com maturidade, a verdadeira comunhão com o Bispo e 
com os irmãos de presbitério

Nesta manhã, o nosso pensamento se volta para aquele 
momento em que, pela imposição das mãos e oração consecratória, o 
bispo nos confiou a participação no seu próprio sacerdócio, que é o 
sacerdócio de Jesus Cristo.

Cada sacerdote participa na missão do seu bispo, enquanto 
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sucessor dos Apóstolos. Por isso, a unidade e a comunhão, não são 
realidades negociáveis, mas indispensáveis para o legítimo exercício 
do ministério. Ninguém pode ser padre sem o bispo e o presbitério.

Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta o relato 
de São Lucas: Jesus, na sinagoga de Nazaré, sintetiza o seu projeto 
de evangelização, proclamando o texto de um pequeno fragmento do 
livro do profeta Isaías. A perícope manifesta toda a ação messiânica 
de Jesus: 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou 
com a unção, para anunciar a Boa Notícia aos pobres; enviou-se para 
proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista; 
para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça da parte 
do Senhor” (Lc 4,18-19).

Naquele tempo - mais de mil e quinhentos anos antes da 
invenção da imprensa - os manuscritos eram raros e inacessíveis. As 
simples sinagogas, como a de Nazaré, possuíam apenas um fragmento 
das Escrituras que era lido repetidamente e, em geral, era conhecido 
de cor por aqueles que ali se reuniam. 

Podemos supor que a leitura, já tão conhecida, fosse 
acompanhada pelos presentes sem envolvimento pessoal e afetivo. 
No entanto, as palavras que se seguiram à leitura provocaram 
constrangimento nos presentes, por Jesus lhes dar um sentido pessoal: 
“Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, que vocês acabam de 
ouvir” (4,21).
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A expressão “hoje se cumpriu”, naquele contexto, foi 
provocativa, capaz de assustar e desinstalar os insensíveis e desatentos. 
Os presentes se revoltam contra Jesus porque ousou dizer “hoje 
se cumpriu”, isto é: abandonem a inércia e a indiferença com que 
vocês estão vivendo o chamado de Deus, superem o comodismo e a 
insensibilidade. Sejam capazes de perceber os sinais de Deus no hoje 
de cada dia!

Amados irmãos, Jesus está repetindo enfaticamente para a nossa 
Igreja Particular de Leopoldina o que disse na sinagoga de Nazaré: 
“Hoje se cumpriu”. Apesar de nossas muitas infidelidades, limitações 
e fraquezas pessoais, Jesus nos convida a participar de sua missão e 
nos confia a construção de seu Reino, definida no Evangelho: levar 
a boa notícia aos pobres, libertar os presos e os cegos e proclamar o 
ano de graça do Senhor. 

A evangelização consiste em conduzir cada pessoa à plenitude. 
Os pobres, os presos e os cegos, que são categorias de amplas, estão 
na raiz da evangelização. Para nós, evangelizar é levar a sério o ideal de 
construir uma Igreja Particular verdadeiramente missionária, grande 
desafio de nossa diocese.

A unidade e a comunhão são caminhos indispensáveis para o 
efetivo desempenho de nossa missão. “Ora, o corpo é uma unidade, 
embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo 
muitos, formam um só corpo” (1 Cor. 12,12). A unidade e comunhão 
são frutos de conversão pessoal e pastoral. 
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Estimados sacerdotes e diáconos, quantos de nós recebemos 
com indiferença a proposta da Igreja para a nossa vida e ministério. 
Nos perdemos pelo caminho, esvaziando a grandeza de nossa vocação 
com interesses mesquinhos, busca de comodidades financeiras, 
privilégios e outras ambições. Muitas vezes, já sufocamos em nosso 
coração aquela criança ou aquele jovem, em geral de família humilde 
e temente a Deus, que de forma tão gratuita ouviu o chamado e 
respondeu “sim”. 

Quando um ministro ordenado perde o sentido de seu 
ministério não é apenas a Igreja institucional que padece, o bispo que 
sofre e os projetos que não caminham, mas é o próprio sacerdote que 
se empobrece. A morte é certa para todos nós, mesmo que consigamos 
juntar muitos bens e usufruir uma vida de prazeres! Um dia, breve 
ou distante, nos apresentaremos diante de Deus... e de mãos vazias! 
Teremos para apresentar apenas o que fizemos de nós mesmos! 
Estamos todos aqui de passagem e muitos, piores ou melhores 
que nós, já se foram. Não podemos desperdiçar a oportunidade de 
vivenciarmos intensamente a grandeza de nossa vocação. 

Também a unidade e a comunhão, assim como o nosso 
ideal vocacional, podem estar obscurecidas pelo comodismo. Nos 
momentos em que a fraqueza humana toma conta do coração de 
um bispo e o ideal de ser pastor perde aquela vitalidade do primeiro 
momento e se transforma em desejo de desarmar a tenda, parece que 
Jesus está repetindo as palavras do evangelho de Lucas: “quando vier 
o Filho do homem ainda encontrará fé sobre a terra?” (Lc 18,8). 
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Maior que todas as nossas dificuldades, mais importante que 
todos os sofrimentos é sonharmos o sonho de Jesus: “Que todos 
sejam um” (Jo 17,11). O “hoje se cumpriu” do Evangelho tem para 
nossa Igreja Diocesana o sabor dessa expressão da teologia joanina.  
A eucaristia de hoje quer nos alertar para essa realidade e nos levar à 
autêntica unidade: com Deus; entre nós sacerdotes e com os irmãos 
e irmãs, cuja salvação nos foi confiada. 

Prezados irmãos padres, nessa celebração vamos renovar as 
nossas promessas sacerdotais. Paulo escreve a Timóteo: “Exorto-te 
a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição 
das minhas mãos” (2 Tm 1,6). Uma maneira para avivar a própria 
identidade é fazer memória da nossa ordenação. Recordar as emoções 
e alegrias daquele dia, a felicidade de nossos pais, a presença dos 
irmãos de ideal vocacional, a comunidade alegre por nossa causa, o 
bispo e o clero nos acolhendo em seu meio. 

Embora nossa consagração seja de cunho subjetivo, vamos 
renová-la em espírito de comunhão presbiteral, recordando que 
estamos unidos enquanto bispo e presbitério. A renovação das 
promessas sacerdotais é uma oportunidade para nos questionarmos 
com toda a seriedade: o que é o clero? Colégio de sacerdotes, que 
unido ao seu bispo, é sacramento de amor e unidade para todo o 
Povo de Deus ou um “sindicato”, manipulado por agentes ocultos, 
dedicado a interesses que não ousamos confessar. Trata-se de uma 
quase esquizofrenia, que se torna ainda mais evidente quando 
assumimos uma postura “corporativista”. 
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Cada um dos senhores é uma dádiva de Deus para a Igreja 
de Leopoldina. Quando tenho o privilégio de receber um de vocês 
para uma conversa pessoal, numa lágrima que insiste em cair ou 
num coração que esquece as aparências e se rasga de sinceridade, eu 
me encho de esperança. Agradeço ao bom Deus por cada uma das 
lágrimas que, na intimidade das minhas orações, eu mesmo derramo 
por cada sacerdote que Deus me confiou para amar, embora eu 
também me sinta tão aquém daquilo que foi confiado. 

Reavivar o dom recebido na ordenação sacerdotal é um sinal 
expressivo de que, embora não sendo perfeitos - sendo que o bispo 
é o primeiro entre os imperfeitos - estamos trilhando um caminho 
de conversão eclesial/diocesana. Após um ano e cinco meses de 
presença nessa Igreja Particular, posso afirmar, falando de forma 
direta e simples, que o rosto que gostaríamos de dar ao nosso clero 
não está distante de nós, mas é o rosto da maioria dos nossos padres.

Caros irmãos, a palavra unidade vem do latim unítas e designa a 
qualidade do que é único ou indivisível. A união de componentes com 
uma determinada identidade. Nos dias de hoje estamos escutando 
muita a sigla UTI: unidade de tratamento intensivo. São locais 
destinados à prestação de assistência especializada a pacientes em 
estado crítico. Controle rigoroso dos parâmetros vitais e assistenciais 
de enfermagem continua e intensiva. Uma unidade na agilidade, na 
habilidade, no sincronismo voltado para o ser humano que ali se 
encontra. Precisamos ser indivisos para vivermos a nossa identidade!

Portanto, nós sacerdotes, unidos primeiramente no sacerdócio 
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de Jesus Cristo na dinâmica da diocesaneidade e da missionariedade, 
somos chamados a viver a experiência da comunhão entre nós para 
podermos exercer o ministério sacerdotal com eficiência e mais, com 
eficácia.  

Santo Tomás de Aquino nos ensina que a unidade da Igreja é 
resultado de três causas: 

- unidade da fé: todos os cristãos inseridos no corpo da 
Igreja crêem nas mesmas verdades. Quem propaga, na pregação 
ou na liturgia, qualquer doutrina diversa, fere gravemente a unidade 
sacerdotal. Nós sacerdotes da Igreja Particular de Leopoldina somos 
convocados a sermos um corpo sacerdotal onde o bispo é a cabeça 
e o clero membros ativos e fortes, vivendo, pregando e celebrando 
como nos pede a Igreja;

- unidade da esperança: todos firmes numa só esperança, onde 
bispo e clero, habilitados pelo caráter e pela graça do sacramento da 
ordem e tornando-se testemunhas e ministros da misericórdia divina, 
comprometem-se a servir a todos na Igreja;

- a unidade da caridade onde todos nós congregados no amor 
de Deus e entre si pelo mútuo amor sendo presença nas comunidades 
paroquiais e comunidades eclesiais missionárias que nos foram 
confiadas.

Muitas vezes, por fraqueza de inteligência, mesquinhez de 
coração e traumas que sofremos, nós nos fechamos em ‘feudos’ - que 
podem ser paróquias, foranias, grupos reais e virtuais. São pequenos 
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guetos clericais, onde vivemos uma realidade imaginária e nos 
sentimos protegidos pelas ilusões que nós mesmos criamos sobre 
a Igreja, o bispo e os projetos diocesanos. Isso destrói a vivência 
de uma autêntica unidade sacerdotal e, muito mais do que outras 
fraquezas humanas, ofende gravemente ao Coração de Jesus! 

Qualquer grupo - receba o nome que for - que se dedica a 
aviltar o bispo, desmotivar os irmãos na missão e a menosprezar, de 
forma desleal, as iniciativas, não é digno de ministros do santo altar e 
a mão de Deus por certa não abençoará.  

Muitas vezes, a nossa incompreensão do ministério sacerdotal 
– fruto talvez de uma formação teológica inadequada, fragmentária e, 
principalmente, pouco querigmática enfraquece em nós a fortaleza de 
espírito, tirando-nos a coragem de nos entregar totalmente a Cristo 
no exercício do ministério. 

Assim, obscurecidos em nossa visão e enfraquecidos em nossa 
vontade, somos levados a abraçar as compensações que são em geral, 
a gratificações afetivas, bem como apego às vantagens econômicas. 
Enfim, deixamo-nos levar pela exterioridade material e o ativismo 
infértil. 

Quando perdemos a perspectiva de nossa consagração 
passamos a exercer o ministério em vista de rendimentos financeiros. 
As paróquias não são mais vistas como comunidades de fé, mas 
avaliadas pelas entradas de seu caixa. Os mais humildes são assim 

8



desprezados e espezinhados por aqueles que deveriam amá-los 
com predileção. O Corpo de Cristo padece! Não há evangelização que 
resista a esse mal e diocese que não se desintegre com a proliferação 
desse vírus.

Além disso, desenvolvemos um espírito ‘santimonial’, isto é, 
piedade e devoção puramente exteriores, mas capazes de impressionar.
Na vida pessoal, aquilo que deveria ser repelido e dominado em nós 
como conseqüência do estado de vida que escolhemos, são migalhas 
da realização que não encontramos no ministério. Onde foi que nos 
perdemos de nós mesmos?

O cume da perda de nossa identidade é a ‘autodivinização’, 
que desmorona a nossa integridade para consagrar, perdoar, ungir, 
abençoar e encontrar tempo para a oração contemplativa. Muitas 
vezes, para nos lembrarmos de nossa identidade, precisamos pensar 
nos nossos pais. O que sua mãe diria sobre o seu estilo de vida? O 
sonho da sua mãe para você, prezado sacerdote, é o mesmo sonho 
de Deus! 

No entanto, há muitos sinais de esperança! Um grande número 
de leigos e leigas testemunham, por escrito e em contato pessoal, que 
os nossos sacerdotes são santos e trabalhadores. Percebo que estão 
dispostos a cuidar com gratuidade do povo que lhes foi confiado, 
permanecendo nas paróquias em tempo integral, administrando com 
tranparência e fidelidade, atendendo bem as pessoas e celebrando 
com devoção os sacramentos e sacramentais.
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Permitam-me uma partilha: muito me orgulha, como Bispo 
de Leopoldina, os meus padres mais jovens - Douglas e Paulo 
Emílio - que estão vivenciando o espírito que animava as primeiras 
comunidades e cujo ministério é um testemunho palpável para nós 
que já somos veteranos. Parabéns pela sensibilidade para com as 
comunidades humildes e por aceitarem viver a mesma vida que o 
Povo de Deus vive: culto espiritual que agrada o coração de Jesus.  

Caríssimos padres Douglas e Paulo Emílio, quem está 
preocupado em ‘salvá-los’ do estilo de vida que os senhores estão 
levando, está longe de compreender a vocação sacerdotal e a missão 
da Igreja e tem dificuldade de reconhecer a dignidade de filhos de 
Deus no povo  que devemos servir. 

Não podemos estabelecer o dinheiro e as comodidades como 
fiel da nossa balança! Os que virão, enquanto eu for o primeiro 
servidor nessa diocese, seguirão por esse mesmo caminho, a começar 
pelos dois diáconos que, no tempo adequado, assumirão regiões 
pastorais. 

Senhores sacerdotes, jamais se sintam menosprezados por 
receberem uma missão desafiadora. Pelo contrário! O Papa Francisco 
insiste muito conosco bispos para que mudemos a mentalidade na 
hora de transferir, enviando os padres mais capacitados e promissores 
para os lugares desafiadores, porque nos grandes centros as coisas já 
estão feitas e eles seriam um desperdício de força apostólica. 

O “hoje se cumpriu” do Evangelho passa pela vivência da 
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unidade que não é apenas uma postura exterior. Temos que vivenciar 
a unidade interior: sermos pessoas integradas em nossas opções e 
práticas! Uma unidade interior gera calma que nos faz enfrentar com 
serenidade o que antes podia nos abalar. Não basta sermos firmes, 
zelosos, comprometidos, decididos, conscientes, dóceis a vontade 
de Deus, mas vivendo isoladamente em nossa paróquia e não nos 
comprometendo com as foranias e a diocese.

Quando um ministro ordenado levanta suspeitas e difama 
seu irmão no sacerdócio - seja padre ou o bispo; quando se formam 
grupos de resistência, está se participando ativamente no lento 
processo pelo qual o demônio tenta destruir as pessoas, os projetos, 
as dioceses, enfim, a vida eclesial. 

Todos sabemos que a palavra diabo significa justamente “aquele 
que divide”. São justamente os ministros de Cristo que o diabo deseja 
colocar aos seus serviços, quando a ‘verdade na caridade’ unidade e a 
fraternidade não exorcizam nossas palavras e atitudes.  

Temos que ir nos amoldando pela graça que recebemos 
na ordenação sacerdotal. Quando o sacerdote não participa dos 
compromissos sacerdotais (oração pessoal, a consagração do tempo 
na liturgia das horas, a confissão freqüente, a devoção a Nossa 
Senhora e aos santos, não celebra bem a eucaristia, não se preocupa 
com sua espiritualidade) fere a unidade sacerdotal. A nossa realização 
sacerdotal só é obtida quando somos capazes de vivenciar o nosso 
ministério na comunhão sacerdotal identificando-nos com sacerdócio 
de nosso senhor Jesus Cristo.
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Somos chamados a cuidar uns dos outros, cuidar da nossa 
imagem, cuidar do nosso comportamento, cuidar do nome de nossa 
cloero, cuidar da nossa diocese, cuidar do nosso jeito de ser sacerdote, 
cuidar da nossa homilia, cuidar da evangelização, cuidar dos mistérios 
de Jesus Cristo. Cuidar da nossa prórpria santificação!

Que a beleza dos sinais fortes dessa celebração, sobretudo 
a renovação de nossas promessas sacerdotais, nos ajude a retomar, 
como peregrinos, o nosso caminho de entusiasmo em servir e amar 
a Deus em nossa Igreja Particular de Leopoldina, nos unindo e 
conformando  ao Sacratíssimo Coração de Jesus, grande refúgio e 
oásis da nossa vocação. 

Que nos sejam propícias as palavras emocionadas do Apóstolo 
Paulo em seu discurso de despedida: “Deveis conduzir aqueles a 
quem servis pelo caminho que leva a Deus, mas, em primeiro lugar, 
seguindo vós mesmos esse caminho”. (cf. At 20,28).

Amém.
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