
 

 

 

 

 

 

 

Luz, 9 de Abril de 2020 

 

“Não te descuides do carisma que está em ti,que te foi dado mediante uma  

profecia acompanhada da imposição das mãos dos presbíteros.” 1 Tm 4,14 

 

Estimados irmãos: bispo residente, padres, diáconos, do Presbitério de Luz!  

 

Paz e graça no Senhor!  

 

Neste dia tão especial para nós ordenados, bispos e padres, que por particular misericórdia e 

graça de Deus, fomos associados ao mistério e ministério sacerdotal, profético e pastoral do Bom Pastor, 

apresento ao nosso Presbitério de Luz, minhas felicitações, na certeza de profunda comunhão de ação 

de graças, na Ceia Eucarística de hoje.  
 

Justo hoje, padre Orlando completa 41 anos sacerdotais. A ele, nossos cumprimentos e orações. 
 

Lembro, antes de tudo, a cada irmão, de renovarmos hoje, nosso compromisso sacerdotal, 

durante a ceia eucarística, também o faremos juntos, oportunamente.  
 

Passamos, nestes dias de pandemia, tempos difíceis, jamais imaginados, em que fomos 

obrigados a viver a experiência de solidão e deserto pelo isolamento social necessário, sem perder, no 

entanto, a proximidade e responsabilidade do cuidado de nosso povo, precisando de maior 

espiritualidade,  criatividade para viver fecundamente este tempo de convívio familiar.  
 

Mas, por outro lado, pode ser um tempo de graça, rico de oportunidade de oração, reflexão, 

leitura, organização externa e interior. Que seja, então, um tempo de retiro e discernimento, de revisão 

pessoal e pastoral, em vista de projetarmos o nosso futuro próximo de evangelização.  
 

Preparemo-nos, assim, para colocar em prática nossa tão abençoada IV Assembléia, que foi 

verdadeiro presente do Espírito, tanto nas iluminações, quanto  na experiência da comunhão eclesial 

diocesana, com tantas presenças que nos encheram de alegria e esperança, mostrando que nossa Igreja 

tem vida e energia, que nossos leigos e padres, religiosos e religiosas, têm reserva de ideal de servir com 

alegria e testemunhando o REINO DE VIDA PLENA. 
 

  Vejam que interessante!  Nossa primeira prioridade é: “encontro com Jesus a partir da Palavra”. 

Parece-me que nessa parada o Espírito quer nos proporcionar essa experiência... para quando pudermos 

“ sair ao encontro de todos onde eles se encontram”, nós pastores e líderes estejamos abastecidos de 

graça e sabedoria  da PALAVRA , sendo assim capazes de fazer dos ainda  distantes  “ participantes 

ativos” de “comunidades vivas” e missionárias. 

Um texto litúrgico que meditei neste tempo, e nele acolhi um chamado para nossa Igreja em temos de 

Pandemia, foi Isaias 49, 5-6:  
 

E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo para que lhe trouxesse 

Jacó, para que lhe reunisse israel. (Eu lhe disse) fui glorificado aos olhos do senhor e meu Deus tem sido 
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minha força. Mas Ele disse: Não basta seres o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de 

volta o resto de Israel, também farei de ti uma luz para as nações para que minha salvação chegue 

aos confins da terra”. 
 

Irmãos, pensemos bem, se esta palavra profética se realiza em plenitude em Jesus  Messias, 

Salvador da humanidade, ela se aplica, a fortiori, também se aplica a nós, povo novo, novo Israel, e  

mais, diretamente a nós, chamados, ordenados e destinados ao pastoreio neste novos tempos de 

restauração e reconstrução da sociedade e de nossas comunidade depois  deste vendaval de pandemia. 
 

Que Deus seja nossa força e sabedoria para sermos luz das nações e portadores da Salvação 

às periferias deste mundo em que a vida se tornou ainda mais frágil e ferida.   

 

Olhos fixos no Bom Pastor, prossigamos alegremente nosso caminho, confiantes em no Bom 

Pastor, e na intercessão de Nossa Senhora da Luz e São Rafael, arcanjo da medicina de Deus. 

Rezemos uns pelos outros, implorando especial graça para os que se encontram mais frágeis.  

Em Cristo sacerdote, profeta e Pastor, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amem. 
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