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“O Coração Sacerdotal 
de Jesus reine sempre em nossos 
c o r a ç õ e s ”  ( P a d r e  M á r i o 
Venturini). 

Prezado leitor e leitora de Voz 
amiga, 

Padre Mário Venturini e o 
Sagrado Coração

Na espiritualidade do 
Sagrado Coração de Jesus, fonte 
inexaurível de amor, encontra-
mos uma riqueza muito grande. 
De fato, vários santos, santas, 
pessoas mís�cas que desenvol-
veram um aspecto caracterís�co 
do Coração de Jesus, procura-
ram cada um ao seu tempo 
responder uma atenção par�cu-
lar do Sagrado Coração, expres-
sando assim o cuidado que Jesus 
tem para com todos que o 
procuram de coração sincero. 

O nosso padre fundador, 
gostava sempre de iniciar seus 
escritos, sobretudo as exorta-
ções com esta frase. Penso que 
nada mais justo resgatá-la para 
este número de Voz Amiga, que 
trata sobre o tema do Sagrado 
Coração de Jesus. 

Padre Mário Venturini 

O nosso pai fundador no 
seu grande amor pelo Sacerdó-
cio de Cristo e também pelo 
sacerdócio ministerial desde o 
tempo em que era seminarista 
da Diocese de Chioggia (Itália), 
não conseguia entender que um 
cristão leigo amasse mais a 
Jesus, do que os padres, pois 
estes foram chamados de ami-
gos por Jesus e o próprio Cristo 
os fez conhecer tudo o que o Pai 
lhe havia revelado. 

desenvolveu o aspecto da aten-
ção de Jesus para com os seus 
apóstolos; aqueles aos quais não 
chamava mais de servos, mas de 
amigos (cf. Jo 15,15). Jesus ama 
sempre a humanidade inteira. 
Quer revelar através do Seu 
Coração os projetos de miseri-
córdia e mansidão a todos nós e 
quer que vivamos também 
imersos nas profundezas do seu 
amor. 

O Sacerdote e o Coração de 
Jesus

O Coração de Jesus é 
Sacerdotal por estes e certa-
mente tantos outros mo�vos. O 
Senhor antes de concluir a 

Padre José Antônio de Sousa, CJS.

Delegado do Superior Geral para o Brasil

Palavra Amiga

Sem dúvida, a metodo-
logia que Jesus u�lizou nesta 
preparação pode ser sinte�zada 
em um verbo: amar (conjugado 
em todos os tempos verbais). É 
somente na ó�ca do amor, que 
podemos entender que Jesus 
passou fazendo o bem a tantas 
pessoas, revelando-se como 
Caminho seguro que nos leva ao 
Pai (cf. Jo 14,6). 

missão que o Pai lhe havia 
confiado, que tem o seu cume 
em sua morte e ressurreição, ou 
seja, a salvação à todos aqueles 
que  se  abrem ao  Amor  e 
acolhem este dom gratuito de 
salvação, quis formar e preparar 
os apóstolos (hoje pensamos os 
padres) para que eles con�nuas-
sem esta missão até o fim dos 
tempos, através da pregação e 
anúncio da salvação por meio do 
mesmo Senhor Nosso Jesus 
Cristo. 

P a r � c i p a n d o  d e s t a 
missão os apóstolos e conse-
quentemente os bispos (o Papa 
como chefe do colégio episco-
pal), os sacerdotes e os diáconos 
– os Ministros ordenados -  
receberam e recebem tantas 
graças do mesmo Coração 
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Coração de Jesus símbolo do Amor

O coração é usado normalmente como 
s í m b o l o  d o  a m o r.  É  c o m u m  e n t r e  n ó s 
expressarmos o coração com o gesto de nossas 
mãos, e de tantas outras formas; tudo isso serve 
para simbolizar aquilo que sen�mos diante de 
alguém que amamos e que é importante para nós. 
Necessitamos de gestos, sinais, símbolos para 
expressar os nossos sen�mentos, até mesmo 
aqueles mais profundos que nascem dentro do 
nosso ser. 

Doar a vida no amor, consumir a vida no e 
por amor, eis a missão de todos nós ba�zados, 
cristãos. De modo par�cular ainda mais os 
sacerdotes chamados a viver do amor do Coração 
de Jesus. Rezemos por todos os sacerdotes, 
procuremos não os cri�car, coloquemos todos eles 
no Coração de Jesus, lá é o lugar deles e não nas 
bocas maldosas de quem tenta “matar com a 
língua” os padres, disseminando intrigas e 
contendas desnecessárias. 

Isso exige uma vida de intensa comunhão 
com este Coração que só sabe amar. Desejamos e 
rezamos para que os nossos padres possam fazer 
de suas vidas um reflexo vivo deste amor para com 
todas as pessoas que o Senhor confiar a eles no 
pastoreio. 

Cristo Jesus expressou o seu amor mais 
profundo doando a vida na cruz pela humanidade 
e vencendo a morte para dar-nos a vida eterna: 
“Não há maior prova de amor, do que doar vida 
pelo próximo!” (Jo 15,13).

Sacerdotal de Jesus ao ponto de serem chamados 
pela vocação recebida a serem “outro” Cristo entre 
os Homens e agem de fato na “pessoa de Cristo”: 
“Já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive 
em mim!” (Gal 2,20).

Dia de San�ficação Sacerdotal

Tendo a possibilidade de celebrar mais uma 
vez a Solenidade do Coração de Jesus (neste ano: 
19 de junho), dia de Oração pela San�ficação 

Precisamos ainda aprender muito sobre o 
doar a vida por amor que Jesus não só nos pediu, 
mas também deu o exemplo maior. Fixemos nosso 
olhar e nosso coração no Senhor Jesus, não 
aprenderemos certamente outra arte a não ser 
amar e doar a vida pelo Amor Maior, que depois se 
concre�za no amor ao próximo. 

Coração Sacerdotal de Jesus, fazei o nosso 
coração semelhante ao Vosso.

Sacerdotal: aproveitemos para rezar por todos os 
padres, daqueles que nos são simpá�cos, mas 
também por aqueles que nos são menos 
simpá�cos. Talvez, devido ao covid-19, ainda não 
poderemos nos juntar em nossas comunidades 
paroquiais para dedicar esta jornada de Oração, 
d i a n t e  d e  J e s u s  S a c r a m e n t a d o ,  c o m o 
normalmente fazemos neste dia. Porém, mesmo 
que isso aconteça, nada e ninguém pode separar o 
nosso coração de Jesus. Nem mesmo o covid-19 
tem poder de �rar a nossa fé, confiança e 
abandono em Deus. Lembremos sempre que tudo 
passa nesta vida, somente Deus, que é Amor, 
permanece...

Se queremos de fato que o Coração de 
Jesus reine em nossos corações, precisamos fazer 
a passagem de despojarmo-nos de tudo aquilo 
que existe em nós e que ainda não entregamos ao 
Senhor. É preciso fazer a experiência. Quando digo 
tudo, é tudo mesmo! Também as nossas misérias 
humanas, nossas limitações, aquilo que ainda não 
está integrado em nós. Abandono total em Jesus, 
Ele espera o tudo de nós até ao ponto de 
esvaziarmo-nos totalmente. Isso causa dor, mas é 
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� Quero neste momento, 
lembrar de uma jaculatória que 
u�lizamos habitualmente em 
n o s s a s  o ra ç õ e s :  C o r a ç ã o 
Sacerdotal de Jesus, fazei o 
nosso coração semelhante ao 
Vosso. É a súplica à Jesus que 
fazemos, para que nós hoje 
amemos os sacerdotes com a 
mesma intensidade e fervor do 
Coração de Jesus, que con�nua 
amando os seus padres.

uma dor que purifica, restaura e 
q u e  n o s  r e f a z  e m  n o v a s 
criaturas: homens e mulheres 
novos, restaurados no amor do 
Coração de Jesus. 

Padre Mário Venturini, 
em seu leito de morte, depois de 
ter consumado a sua vida por 
amor a Jesus e aos padres, nos 
deixou o testemunho do coração 
de um homem-sacerdote que 
amou até o fim de sua existência 
aqui neste mundo (e prometeu  
con�nuar do céu a rezar, amar e 
interceder pelos padres aqui na 
terra, enquanto houvesse um 
que precisasse de ajuda), repe�a 
algumas jaculatórias, entre elas, 
destacamos: Doce Coração do 

Faço votos que todos nós possamos amar e fazer amar com 
essa mesma intensidade que o nosso querido fundador 
testemunhou em sua vida. Se Padre Venturini amou assim 
profundamente, é porque ele se sen�u amado pelo Coração de 
Jesus e aprendeu as mais belas lições que o amor nos ensina. 

meu Jesus, fazei que eu Vos sempre mais – foi a sua úl�ma oração-
jaculatória. 

Deus abençoe a todos vocês e boa caminhada na escola do 
Coração de Jesus!
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Editorial

Graça e Paz!

Também nesta edição os ar�gos falarão 
deste tempo di�cil que vivemos de pandemia, nos 
convidando a manter os olhos fixos em Jesus, com 
esperança, confiança e amor! Na coluna Igreja 
Hoje temos a honra de ter um texto do Arcebispo 
Metropolitano de Belém – Dom Alberto Taveira 
Corrêa e também contamos com os preciosos 
testemunhos do nosso Agregado Charles e do 
nosso aspirante Kleber.

Caríssimos irmãos e irmãs, leitores de nossa Voz 
Amiga,

 “Que o Coração Sacerdotal de Jesus reine 
sempre em nossos corações!”

Nada mais justo do que iniciar essa edição 
com essa frase que é do nosso fundador. Pois, esse 
segundo número de nossa Revista Voz Amiga é 
todo do Sagrado Coração de Jesus! O mês de Junho 
é um mês de festa para a nossa congregação, pois é 
onde podemos uma vez mais, aprofundar e 
festejar a nossa Espiritualidade que brota do 
Coração de Cristo! 

Por isso, convido-vos a lerem os ar�gos 
com um espír ito de oração, mansidão e 
humildade, para saborear no corpo e na alma as 
preciosas dádivas que brotam do lado aberto de 
Cristo. 

Quase todos os ar�gos falarão do Coração 
de Jesus, que chamamos Sacerdotal, ele é fonte de 
todos os Sacramentos, e como diz um dos ar�gos 
desta edição, somos convidados a fazer como o 
discípulo amado na sua úl�ma noite com o Cristo: 
a encostar o ouvido no peito do mestre para 
mergulhar no seu Coração. 

Com muita alegria começa a compor a 
nossa equipe de redação a professora e agregada 
da Congregação a Sra. Dra. Silvana Paulina de 
Souza, professora efe�va da Universidade Federal 
de Alagoas. Lembramos ainda que temos em 
nosso site uma página, onde vocês podem se 
comunicar conosco, mandar mensagens e 
sugestões ou pedir informações! Desejo a todos 
uma boa leitura e pedimos vossas orações, para 
que possamos levar a diante esse projeto com 
confiança e perseverança!

Ir. Pedro Paulo Espírito Santo Queiroz, CJS.

Religioso e Promotor Vocacional na Congregação de Jesus Sacerdote, Editor-

Chefe da Revista Voz Amiga, Formado em Licenciatura Plena em Filosoa pela 

FAJOPA, e cursando o 5º semestre de Teologia no UNISAL. Bolsista PIBIC-CNPQ
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Caríssimos no Senhor,

 Escrevo estas linhas na 
Capela onde o S. Coração de Jesus 
se dignou revelar-se à sua esposa 
Predileta S. Margarida Maria, o 
corpo dela está a poucos passos, 

O Coração Sacerdotal de Jesus 
reine em todos os corações dos 

seus Sacerdotes!

A VOZ DO FUNDADOR

 Celebrei de manhã a S. 
Missa ao Altar das aparições e 
ontem e hoje passei um pouco 
de tempo aqui perto do Senhor. 
(...) 

à minha direita, assim que com 
um só olhar abraço o Taberná-
culo e o Altar da Santa tão 
felizarda.

 Seja bendito mil vezes o 
Senhor que nos chamou. A nossa 

 Sim, vocação de privilé-
gio! Uma vocação de grande 
in�midade com o Coração SS. de 
Jesus, porque Ele quer que 
levemos o fogo do Seu Amor 
infinito no coração dos seus 

não é uma vocação qualquer, 
mas uma vocação de privilégio. 
Tremo escrevendo estas pala-
vras e acredito que vocês treme-
rão em lê-las.
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Mensagem de Paray le Monial (Ex. CLXIV)

26 de abril de 1952 

Fundador da Congregação de Jesus 

Sacerdote. Nascido em 1886, em 

Chioggia, numa cidade perto de 

Veneza. Iniciou em Chioggia, no 

seminário de sua diocese, e completou 

em Pádua os estudos para o 

sacerdócio. Foi ordenado no dia 24 de 

agosto de 1910. No dia 7 de março de 

1912. Contemplando um quadro de 

Jesus no Horto das Oliveira recebeu 

de Nosso Senhor, Jesus Sacerdote, o 

anceio e o desejo de iniciar uma obra 

que brotou do próprio sagrado coração 

de Jesus: a santicação dos seus 

ministros (Padres),  hoje de forma 

concreta a Congregação de Jesus 

Sacerdote. No ano de 1946 obteve um 

desejo especíco do Coração de 

Cristo: a Jornada de Santicação 

Sacerdotal, que logo foi aceita pelo 

Papa Pio XII recebendo dele a benção 

e aprovação que ao longo dos anos é 

renovada na história pelos sucessores 

de Pedro.

Padre Mario Venturini, CJS.
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 Oh como é fácil lembrar 
aqui aos pés deste altar sagrado, 
quanto pediu Jesus bendito a 
todos, mas especialmente aos 
Sacerdotes!(...) Sim, amemo-lo 
de todo coração. Somos peque-
nos, somos pobres, somos pou-
cos, mas temos um coração que 
Ele mesmo formou para Si: 
demos este nosso coração a Ele, 
sempre e tudo.
 A devoção ao Divino 
Coração de Jesus mediante a 
inteira, absoluta, perpétua con-
sagração de nós mesmos é a 
forma e o meio da nossa san�fi-
cação. Sendo que Ele se dignou 
manifestar-nos o Seu Coração, 
isto é o seu Amor infinito por 
nós, é por este caminho que 
deve ser começado o trabalho 
da nossa perfeição quo�diana, é 
aquele auxílio que devemos dar 
ao Clero. (...)

 Procuremos levar a sério 
a nossa vocação e cada dia a 
mais. Não devemos ser como 
aquelas almas religiosas que 
após algum tempo de fidelidade 
vão decaindo sensivelmente, 
perdendo o primi�vo fervor e 
declinando no espírito. 

sacerdotes para que eles mes-
mos ardam e incendeiem o 
mundo.
 E vocação do Senhor: 
compreendamos toda a força 
desta palavra. Estávamos livres 
em desis�r, em não ouvir a Sua 
palavra. Mas tendo-a aceita, e 
ainda tendo repe�damente 
prome�do ao Senhor que Lhe 
seremos fiéis, temos a obrigação 
em manter a palavra. E manter 
esta palavra quer dizer "usar 
todos os meios que estão ao 
nosso alcance para cuidar da 
nossa san�ficação, porque 
somente assim poderemos 
eficazmente trabalhar pela 
san�ficação do Clero". (...)

 Nossa Senhora San�ssi-
ma à qual tantas vezes me dirigi 
escrevendo estas linhas, para 
que fossem realmente conforme 

a vontade do Senhor, nos ajude a 
viver esta Vontade da maneira 
mais plena. Nos alcance em 
sermos cada vez mais pequenos 
e humildes, para que Jesus 

Coração Sacerdotal de Jesus, 
o b r i ga d o !  C o m  M a r i a  S S . 
abençoa a todos nós.

bendito se digne de servir-se de 
nós para a glória do nosso 
Celeste Pai, a consolação e 
reparação do Seu Coração 
Sacerdotal e para que nas 
necessidades da hora presente 
brilhe a san�dade sacerdotal 
deste esplendor, como nunca se 
viu sobre a terra. Nós porém, 
permaneceremos sempre os 
pequeninos do seu Coração, 
aliás mínimos, mas felizes por tê-
lo sa�sfeito.
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"O projeto do Dia de San�ficação Sacerdotal chegou  
à minha mente no mês de novembro do  ano 

passado, um pensamento que me  dominava cada 
vez mais”. (Padre Mário Venturini)

Como sempre, porém não confiava simples-
mente nas suas intuições, sobretudo quando feriam 
sua grande humildade e a consciência de sua 
incapacidade. Procurava discerni-las com pessoas 
prudentes e de grande espiritualidade, e, sobretudo, 

O Padre, conhecido na Itália toda como 
apóstolo dos padres, era acostumado a estas "ideias". 
Chegavam de improviso à sua mente, melhor ao seu 
coração, e tomavam conta dele em profundidade. Foi 
assim com a "ideia" de fundar uma Obra totalmente a 
serviço dos padres, a Congregação de Jesus 
Sacerdote, e repe�u se muitas vezes ao longo de sua 
caminhada de Fundador e de missionário incansável 
dos padres. Muitas intuições sobre aspectos 
par�culares da nossa espiritualidade e de inicia�vas 
concretas de apostolado brotaram destas "ideias".

A Jornada de San�ficação Sacerdotal foi um 
desejo específico do Coração de Cristo, fruto de uma 
par�cular inspiração. Padre Mario Venturini, nosso 
Fundador e primeiro promotor da inicia�va, estava 
convencido disso. No ano 1947, no mês de março, 
anotava no seu diário: "O projeto do Dia de 
San�ficação Sacerdotal chegou  à minha mente no 
mês de novembro do  ano passado, um pensamento 
que me  dominava cada vez mais”.

A ORIGEM E A 

HISTÓRIA DO DIA DE 

SANTIFICAÇÃO 

SACERDOTAL
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Padre Angelo Fornari, CJS.

Superior da casa de Barretos – SP, e 

responsável pelo trabalho especíco com os 

sacerdotes. Psicopedagogo e Professor Emérito 

da Faculdade João Paulo II. 

Foto: Arquivo pessoal da Congregação 

de Jesus Sacerdote



Esta mensagem, traduzi-
da nas principais línguas do 
mundo, e em la�m para os 
demais setores linguís�cos, 
�nha que chegar a todos os 
Bispos da Igreja.

Dia de San�ficação. Iniciava-se 
seis ,  sete meses antes.  O 
Fundador mesmo preparava 
uma mensagem para o clero do 
mundo inteiro, mo�vando a 
celebração da Jornada, indican-
do e aprofundando um tema 
específico da vida e do ministé-
rio do padre, como tema de 
oração e de reflexão naquele dia.

Colocando no correio as 
mensagens, Padre Venturini nos 
exortava a “acompanha-las com 

Nós, os mais novos, éra-
mos encarregados de dobrar as 
mensagens e colocá-las nos 
envelopes a serem enviadas aos 
Bispos e Superiores de Congre-
gações masculinas do mundo. 
Preparar os endereços e mantê-
los atualizados era muito di�cil 
naquela época. Naquele tempo 
não �nhamos outros modernos 
instrumentos de comunicação.

Todo ano os Papas (de 
Pio XII a João Paulo II) apoiaram 
com uma mensagem par�cular o 
Dia de San�ficação Sacerdotal e 
bispos do mundo inteiro escre-
viam a Trento agradecendo e 
incen�vando a con�nuar.

O Fundador foi fiel neste 
trabalho até o úl�mo ano de vida 
(1957).

D e p o i s  d e l e ,  c o m o 
preciosa herança, sua Família 
Religiosa deu con�nuidade à 
inicia�va, com fé e coragem, 
consciente de tornar-se instru-
mento, pobre e inadequado, a 
serviço do Coração Sacerdotal 
de Jesus.

Em 1995 a Santa Sé pediu 
à nossa pequena Congregação 
de assumir diretamente a inicia-
�va, por meio da Congregação 
para o Clero, dando à mesma 
uma oficialidade e uma abertura 
eclesial mais significa�va. Nós, 

nossas orações e sacri�cios, para 
incen�var a san�ficação dos 
padres por meio do Coração de 
Jesus, fonte de vida e de san�da-
de.” (Diário).
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Foi assim, também, com 
a inicia�va da Jornada de San�fi-
cação. Encontramos, no seu 
diário, suas dúvidas: "Era uma 
inspiração o que eu estava 
provando, ou um sonho de 
fantasia, o desejo de por em vista 
a Congregação?" Seus Religio-
sos não se mostraram muito 
entusiastas, mas o conselho de 
amigos, entre eles dom Calábria 
(que a Igreja já proclamou 
santo), e, sobretudo, a aprova-
ção e a bênção par�cular de Pio 
XII �raram qualquer dúvida. 

Com o entusiasmo que o 
caracterizava organizou todo o 
trabalho necessário para lançar 
e animar o Dia de San�ficação. 
Incen�vou a nós, seus filhos, 
para colaborarmos nesta inicia-
�va.

com os seus superiores eclesiás-
�cos.

Os colaboradores do 
Fundador não esquecem o 
trabalho intenso de preparação 
feito cada ano para promover o 

Um trabalho intenso



dia os padres têm celebrações 
próprias e outros compromissos 
específicos. Torna-se di�cil, 
naquele dia, encontrar-se nos 
presbitérios e com os bispos, 
para juntos refle�rem, rezarem e 
confraternizarem: momentos 
importantes e caracterís�cos da 
Jornada.

Também o Papa manteve 
a indicação da Festa do Coração 
de Jesus como a mais oportuna. 
Não por simples mo�vo devocio-
nal. Estamos descobrindo no 
Coração de Cristo, "rico em graça 
e misericórdia" os aspectos 
qualificantes e mais �picos do 
sacerdócio, do Seu Sacerdócio e 
da nossa par�cipação a esta 

No Dia de San�ficação 
rezemos com mais intensidade 
para pedir que todos os nossos 
Padres possam sempre mais 
fazer experiência da misericór-
dia do Coração Sacerdotal de 
Jesus. Uma experiência pessoal 
e profunda tornará cada um 
deles testemunha e ministro 
desta grande misericórdia para 
com todos os irmãos e irmãs, 
sobretudo os mais sofridos e 
necessitados. 

grande realidade seja como 
ba�zados, seja, como presbíte-
ros, com serviços e responsabili-
dades específicos.
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Só desejávamos que 
con�nuasse a ser celebrado 
todo ano, para dar seus frutos de 
san�dade sacerdotal na Igreja 
do Senhor. Como compromisso 
de Congregação nós con�nua-
mos a rezar para que possa dar 
seus frutos de san�dade entre 
os padres, oferecendo nossa 
vida pela san�ficação do clero.

A Santa Sé abriu, tam-
bém, a Jornada a todos os fiéis 
da Igreja como Dia de Oração 
pela San�ficação dos Padres, 
pois sempre, mas, sobretudo 
nestes tempos, sen�mos a 
necessidade que a Igreja toda 
reze com insistência ao Coração 
de Jesus para pedir mais padres 
e padres santos.

evidentemente, aceitamos, 
agradecendo ao Senhor que a 
inspiração do Fundador encon-
trasse esta confirmação por 
parte da Igreja.

O dia de san�ficação foi 
celebrado, desde o começo, no 
dia da Festa do Sagrado Coração 
de Jesus. Ques�onou-se, o 
começo, porque não escolher 
para esta celebração a Quinta 
Feira Santa, dia sacerdotal por 
natureza. Sem dúvida, seria o dia 
mais significa�vo e apropriado, 
mas a resposta foi fácil: naquele 
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No próximo dia 19 de junho, celebraremos, 
se Deus quiser, em comunidade, a Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus (segunda sexta-feira 
após a solenidade litúrgica da San�ssima 
Trindade), bem como o dia de san�ficação dos 
sacerdotes. 

Caríssimos irmãos em Jesus Sacerdote!

É uma solenidade muito significa�va, que 
traz o simbolismo rico do coração. Jesus, o Filho de 
Deus, enquanto verdadeiro homem, �nha um 

O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E O 

SACERDOTE

André Carlos Morais Carvalho.  

Teólogo, Noviço da Congregação de Jesus 

Sacerdote andrecarlosm.carvalho@gmail.com.

Mas é ainda mais admirável pensar que o 
coração humano do Filho de Deus, unido a Deus 
Pai por um único e infinito amor, é para os 

coração com sen�mentos e emoções, como nós 
temos; e experimentou os afetos do coração 
materno e paterno, dos parentes e amigos e, 
também a dor dos afetos feridos, como na traição 
de Judas. O Filho de Deus compar�lhou a 
experiência da nossa natureza humana, na sua 
forma mais genuína, sem desvios ou expressões 
desordenadas.
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sacerdotes a expressão humana do amor de Deus, 
que não amou apenas com um amor espiritual, 
mas com afeto humano. O Sagrado Coração de 
Jesus é o ícone desse amor divino e humano de 
Deus. Isso significa também que as expressões 
genuínas dos afetos, sen�mentos e emoções do 
amor humano foram elevadas e dignificadas 
infinitamente. Com certeza, foi isso que o 
evangelista São João quis dizer, ao afirmar: “o amor 
vem de Deus e quem não ama não conhece a Deus, 
porque Deus é amor” (1Jo 4,7-8).

Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
somos interpelados a contemplar a dimensão 
sacerdotal de Jesus e a vermos em cada sacerdote 
a manifestação do amor infinito de Deus e da sua 
misericórdia sem limites, que se deu de modo 
máximo na entrega do Filho sobre a cruz: “Deus 
tanto amou o mundo, que lhe entregou seu Filho 
único, para que não pereça todo aquele que nele 
crer, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16). O coração 
sacerdotal de Jesus, aberto pela lança, do qual 
saem sangue e água (cf. Jo 19,34) nos fala do 
coração paterno de Deus, sempre aberto para 
acolher o próximo que, com efeito, é expresso 
também na pessoa de todo sacerdote. O sangue e 
a água que brotam do coração aberto de Jesus 
lembram a vida em plenitude oferecida aos 
homens que se achegam a essa fonte inesgotável 
de misericórdia, perdão e graça que são possíveis 
também pelos sacramentos exercidos pelo 
sacerdócio ministerial. 

Nesta solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus que celebramos com tanta devoção, 
voltemos o nosso olhar para todos os sacerdotes e 
vejamos com mais consciência que o exercício do 
sacerdócio é tarefa de amor, realizada mediante a 
dedicação amorosa da vida ao serviço de Deus e 
dos irmãos. Longe de ser uma profissão, como 
tantas outras, o sacerdócio é uma consagração de 
vida, por amor e não por outra razão. 

O sacerdócio possui estreita relação com o 
Sagrado Coração de Jesus, e no exercício do seu 
ministério, são chamados a se inspirar no Coração 
de Cristo, Bom Pastor e Bom Samaritano da 
humanidade. “Dar-vos-ei sacerdotes segundo o 
meu coração” (Jr 3,15), anunciou Deus através do 
profeta Jeremias e pela boca de Ezequiel, reprovou 
os maus pastores, que descuidaram do rebanho e 
só pensaram no próprio interesse e não no bem 
das ovelhas (cf. Ez 34). 

Os sacerdotes, ministros de Cristo e da 

Dessa forma, na solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, a Igreja e, em especial a 
Congregação de Jesus Sacerdote, nos convidam a 
rezarmos especialmente pela san�ficação dos 
sacerdotes, a fim de que possam exercer o seu 
ministério de maneira digna e santa, uma vez que 
são consagrados para as coisas santas em favor dos 
seus irmãos. Ser sacerdote segundo o coração de 
Deus e de Jesus é missão que vai além das 
capacidades humanas. 

Igreja, devem ser esses pastores segundo o 
Coração de Deus e o Coração sacerdotal de seu 
Filho Jesus Cristo. Através deles, Deus quer 
con�nuar a amar humanamente as pessoas e a 
lhes mostrar, de maneira humana, os sen�mentos 
e afetos do seu divino coração. De fato, o sacerdote 
é chamado a ser uma imagem sacramental desse 
amor divino. Essa missão alta só pode ser exercida 
mediante a comunhão e a sintonia ín�ma com o 
coração de Deus e de Cristo e também pela nossa 
oração pela sua san�ficação.

Que a graça do Espírito Santo de Deus os 
capacitem para exercerem seu ministério!

REVISTA VOZ AMIGA  |  2 ª Edição Online  | WWW.REVISTAVOZAMIGA.COM14

F
o

to
: 
A

rq
u

iv
o

 p
e

s
s
o

a
l 

d
a

 C
o

n
g

re
g

a
çã

o
 d

e
 J

e
s
u

s
 S

a
ce

rd
o

te



CORAÇÃO DE JESUS COMO FONTE DE VIDA 

SACRAMENTAL

Frei Pedro Félix Rodrigues de Matos, OSA .   

Religioso na Ordem de Santo Agostinho, graduado em Filosoa pela Faculdade 

Vicentina (FAVI), PR. Cursa Teologia - 5º semestre no UNISAL.

“O Coração de Jesus é o sinal do 
amor e da misericórdia de Deus 

para a humanidade, por esta 
razão, dizemos que os 

sacramentos nascem desse 
Coração. Através dos 

sacramentos a Igreja nos dá de 
beber da fonte inesgotável do 

amor de Deus e proporciona ao 
pecador mergulhar no abismo 

insondável, no manancial 
infinito da misericórdia divina.”

O prefácio da Solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus diz 
que de seu lado aberto pela 
lança, o Cristo crucificado, fez 
jorrar para a Igreja os sacramen-

 tos .  Esta afirmação é de certa 
forma, extraída dos santos 
padres. Eles afirmam que como 

da costela de Adão adormecido 
surge Eva sua esposa, do peito 
aberto do Cristo esposo, morto 
na cruz, surge a Igreja pura e sem 
mancha, esposa do Cordeiro, 
visto saírem sangue e água do 
lado de Jesus ferido pelo solda-
do, como cer�ficado de sua 
morte (cf. Jo 19,34). Esses sinais 
(sangue e água) são testemu-
nhados na Sagrada Tradição 
c o m o  p r e fi g u r a ç ã o  d o s 
sacramentos do ba�smo – pelo 
qual se dá a pertença à comuni-
dade eclesial – e, da Eucaris�a, o 
próprio Cristo que alimenta o 
povo neste deserto enquanto se 
marcha para o céu. 

São insondáveis os cami-
nhos do Senhor, um exemplo, é o 
fato de que mesmo sem necessi-

Desde o princípio da 
existência humana Deus quis a 
sua salvação. Deus a cria para 
Ele, “fizeste-nos, Senhor, para 

tar de coisa alguma – Deus é um 
Ser em si mesmo – por amor cria 
o ser humano, ou seja, o amor de 
Deus cria o homem para amar e 
“decreta elevar os homens à 

 par�cipação da sua vida divina”. 
O relato bíblico aponta que no 
início da história, o amor do 
homem é corrompido pelo mau 
uso da liberdade concedida por 
Deus. A consequência desse ato 
é o afastamento de Deus, mas, 
nem mesmo com essa ruptura o 
Senhor desampara a humanida-
de, o Criador espera ansiosa-
mente o regresso da humani-
dade  para Si.  
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Vós e nosso coração está inquie-
to enquanto não descansar em 

 Vós” , essas palavras de Santo 
A g o s � n h o  r e v e r b e r a m  a 
dependência absoluta que a 
humanidade tem de Deus, ou 
seja, o amor próprio do homem, 
não é  capaz  de lhe dar  a 
felicidade plena, pois essa 
felicidade só é alcançada no 
estar com Deus; distanciando-se 
de Deus o homem perde-se e a 
única forma de encontrar-se é 
voltar a Ele para poder voltar a si, 
isto é, quando o próprio Deus o 
resgata qual bom pastor que 
busca sua ovelha. Por esta razão 
diz o salmista: Senhor, “se eu me 
perder como uma ovelha, 
procurai-me” (Sl 119,176). 

Embora a humanidade 
tenha se afastando de Deus, Ele 
con�nuou unido ao seu povo, 
exemplo disso, é o olhar miseri-
cordioso para Israel, escravo do 
Egito, a aliança que fez com ele e 
a doação da terra prome�da, 
uma herança dada aos filhos 
que, de certa forma, haviam se 
afastado do convívio paterno. 
Deus perdoa todos os erros 
come�dos por seu povo e 
através dos profetas restaura a 
aliança tantas vezes quebrada. 
Essa é a História da Salvação, da 
qual Jesus Cristo é o ponto 
culminante, maior prova do 
amor de Deus pelo ser humano 
(cf. Jo 3,16). Em Jesus Cristo, 
Deus arma a sua tenda no meio 
do seu povo, caminha com ele. 
Jesus é o Verbo do Pai que se fez 
homem. 

Enviado pelo Pai, Ele veio 
ao nosso encontro. Encarnando-
se, revelou o rosto misericordio-
so de Deus por amor e para a 
salvação dos homens: “Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida, 
ninguém vai ao Pai senão por 
mim” (Jo 14,16). Jesus é o 

caminho que leva ao Pai. A vida 
de Jesus é a presença de Deus 
entre os homens. Deus que 
sente e sofre com os homens vai 
ao encontro dos mais necessita-
dos. A grande consequência 
desse amor é a Cruz, mas o amor 
transcende a Cruz, pois Deus não 
deixou Jesus entregue à morte; 
ressuscitado Ele ascende ao céu, 
mas con�nua presente na sua 
Igreja através dos sacramentos 
que são sinais do amor e da 
presença de Deus. Os sacramen-
tos tornam-se presentes e 
atualizam a História da Salvação. 
Jesus os ins�tui para perpetuar 
na humanidade a graça divina. 

O Coração de Jesus é o 
sinal do amor e da misericórdia 
de Deus para a humanidade, por 
esta razão, dizemos que os 
sacramentos nascem desse 
C o r a ç ã o .  A t r a v é s  d o s 
sacramentos a Igreja nos dá de 
beber da fonte inesgotável do 
amor de Deus e proporciona ao 
pecador mergulhar no abismo 
insondável ,  no  mananc ia l 
infinito da misericórdia divina. 
Bem entendeu isso, o discípulo 
amado; na sua úl�ma noite com 
o Cristo, encostou o ouvido no 
peito do mestre (cf. Jo 13,25), ou 
seja, a Igreja que bebe do mais 
ín�mo do Coração de Jesus, pois 
e s t e  C o r a ç ã o  r e v e l a  a s 
m a r a v i l h a s  d o  P a i .  P a r a 
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mergulhar  nele  Jesus  nos 
convida “vinde a mim todos os 
que estais cansados e sob o peso 
de vosso fardo e vos darei 
descanso” (Mt 11, 28). 

Os sacramentos como 
sinais e presença de Cristo dão 
aos fiéis a graça de se aliviarem 
do fardo dos seus pecados e de 
assumirem um vida nova, 
vejamos: o Ba�smo nos lava do 
pecado original, dá-nos nova 
v i d a  e  a g r e g a - n o s  c o m o 
membros da família de Deus; a 
Crisma fortalece a nossa vida, 
que tantas vezes foi fragilizada 
pela ação do pecado, nos dar a 
p l e n i t u d e  d a  G r a ç a  q u e 
recebemos  no  Ba�smo;  o 
sacramento da Reconciliação 
restaura a vida perdida pelo 
pecado, é o remédio eficaz que 
cura as nossas feridas, onde 
experimentamos a misericórdia 
de Deus; 

A Unção dos enfermos 
confere ao católico uma graça 
especial para enfrentar as 
dificuldades próprias de uma 

F
o

to
: 
1:

 A
rq

u
iv

o
 p

e
s
s
o

a
l 

d
e

 P
e

d
ro

 P
a

u
lo

 Q
u

e
ir

o
z;

 F
o

to
 2

 e
 3

 :
 A

rq
u

iv
o

 p
e

s
s
o

a
l 

d
a

 C
o

n
g

re
g

a
çã

o
 d

e
 J

e
s
u

s
 S

a
ce

rd
o

te

F
o

to
 2

F
o

to
 3

5



doença grave ou velhice, ela gera 
a vida e não a morte; a Ordem 
confere poder e graça pelo amor 
de Cristo aos ministros que 
atuarão como médicos que 
proporcionam aos pacientes os 
remédios sacramentais para a 
s a l v a ç ã o  d a s  a l m a s ;  o 
Matrimonio san�fica a união 
conjugal, a torna sinal do amor 
de Cristo pela sua Igreja, é fonte 
de vida. E a Eucaris�a é o centro 
da vida sacramental da Igreja, 
não apenas nutre, mas revigora 
os cristãos unindo-os mais 
in�mamente a Cristo e a Igreja; a 
Eucaris�a é o coração de Jesus.
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misericórdia.”  É certamente 
i m p o s s í v e l  u m  s e d e n t o 
encontrar um manancial e não 
matar a sede em suas águas 
límpidas, e Jesus nos diz quem 
beber da água que Ele dá jamais 
terá sede (cf. Jo 4,14) e mais “'se 
alguém tem sede, venha a mim e 
beba. Quem crê em mim!' como 
diz a Escritura: Do seu interior 
manarão rios de água viva” (Jo 
7,37-38).

Portanto, o Coração de 
Jesus é a fonte dos Sacramentos 
e Eles são os canais que nos 
levam ao Coração de Jesus e à 

M o n i a l  n a  F r a n ç a ,  J e s u s 
apareceu a Margarida Maria 
Alacoque com o peito aberto e o 
coração ferido. Segundo a monja 
visitandina, Jesus apontando o 
coração com o dedo disse: “eis o 
coração que tem amado tanto os 
homens a ponto de nada poupar 
até exaurir-se e consumir-se 
para demonstrar-lhes o seu 

 amor”. À humanidade, Jesus faz, 
quando se  reve la  a  santa 
Margarida, doze promessas, 
entre as quais: “os pecadores 
acharão, em meu Coração, o 
manancial e o oceano infinito de 

A Igreja entendeu bem o 
Coração de Jesus como fonte de 
todos os sacramentos e o 
próprio Jesus revelou-se com o 
seu coração sedento e inflamado 
de amor pela humanidade. Em 
1675 no mosteiro de Paray-le-

 Estes  sacramentos, 
embora realizados com atos 
humanos são, na realidade, a 
ação de Jesus na sua Igreja.  Eles 
comunicam-nos o Espir i to 
S a n t o .  M e r g u l h a d o s  n o s 
s a c ra m e n t o s ,  o s  c r i s tã o s 
penetram no mais ín�mo do 
Corpo de Cristo, pois, através 
deles recebemos uma nova 
dimensão eclesial.
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Ÿ 2 -  Aqui faço menção a um 
dos padres que fazem essa 
a fi r m a ç ã o :  S A N T O 
AGOSTINHO. Comentário ao 
Salmo 103, Sermão IV, 6.

Ÿ 3  -   C f.  CO NST I T U I ÇÃO 
D O G M Á T I C A  L U M E N 
GENTIUM sobre a Igreja. In: 
DOCUMENTOS DO CONCÍLIO 
ECUMÊNICO VATICANO II. 
São Paulo: Paulus, 1997, n. 2.

Ÿ

Ÿ  6 - Descobrir o Sagrado 
Coração com Margarida 
Maria, em Paray-le-Monial. 
São Paulo:  Mosteiro da 
visitação de Santa Maria, 
1998. p. 9.

Ÿ 7 -  Manual do Coração de 
Jesus. 92ª. ed. São Paulo: 
Loyola, 2017. p. 97.

comunhão de vida com Ele. 
Coração este que aberto na cruz 
é a manifestação suprema do 
amor de Deus que convida aos 
homens a regressarem ao 
estado de graça, ou seja, é o 
próprio Deus que, a par�r dos 
s a c r a m e n t o s  p r o p õ e  a 
r e s t a u r a ç ã o  d a  n a t u r e z a 
humana. 

Ÿ  5  -  S A N  A G U S T Í N . 
Confesiones, I,1,1. Madrid: 
C i u d a d  N u e v a ,  2 0 0 3 . 
Tradução nossa. 

Ÿ 4 -  Cf. Ibid.

Foto: Arquivo pessoal da Congregação de Jesus Sacerdote
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OS MEIOS DE SANTIFICAÇÃO DO 
SEMINARISTA

Estou falando do Beato Tiago Alberione, 
ordenado 29-06-1907, e que impulsionado pelo 
ardor missionário pela formação ao sacerdócio 
disse:

“o aspirante ao sacerdócio deve anelar para 
assemelhar-se a Jesus o Bom Pastor e começar 
um caminho de progresso para ser segundo o 

Sagrado Coração Jesus.”

� Na Igreja sempre houve pelos séculos 
afora, abundantes testemunhas de Cristo. Ele 
con�nuou vivendo e andando através dessas 
testemunhas oculares no meio do povo. Por isso 
gostaria de apresentar um incansável sacerdote do 
século passado. Um ardoroso arauto na 
missionaridade, nos meios de comunicação e um 
grande influenciador de vocações, colaborando na 
formação seminarís�ca como diretor espiritual do 
seminário de Alba, Itália, logo após sua ordenação 
sacerdotal.

Ir. Ronaldo Teles da Cruz, CJS.   

Religioso na Congregação de Jesus Sacerdote, e estudante de teologia no Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo, UNISAL, 7º semestre.

“Feliz de quem chega ao 
Sacerdócio convenientemente 
preparado para essa missão 
al�ssima”.

Tiago Alberione chama nossa atenção para 
o fim úl�mo da formação que é chegar preparados 
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No entanto, o seminarista é convidado para 
aprofundar nas verdades eternas, para san�ficar-
se, para ser possuidor das virtudes, da ciência e do 
zelo necessário para receber o divino mandato: 
“Como o Pai me enviou, assim Eu vos envio a vós”.

1. A oração
2. Os sacramentos

Contudo mencionarei algumas das vias de 
san�ficação:

3. Oração da liturgia das horas

6. Fidelidade à Igreja, 
· Tradição, 

para essa al�ssima vocação. 

4. Lec�o Divina
5. Obediência aos seus superiores 

· Magistério  
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· Sagrada Escritura
7. Amor à San�ssima Virgem
8. Amor ao Sumo Pon�fice, o Papa

A Sagrada Escritura dá um caminho seguro através de Timóteo, “A�ende �bi et doctrinae; insta in 
illis. Hoc enim faciens et teipsum salvum facies et eos qui te audium”. Vigia a � mesmo e a doutrina. 
Persevera nestas disposições porque, assim fazendo, salvarás a � e aos teus ouvintes. (I Tm 4,16).

Ÿ 2 - Jo.20,21

Ÿ  1 - ALBERIONE, James. Sacerdote eis a tua meditação. São Paulo: Paulinas, 1957 p.5

Rogamos, à Virgem Maria, Mãe do Sacerdote, que nos ajude a nos formar nas caracterís�cas 
virtudes sacerdotais. Amém 

Por fim, o aspirante ao sacerdócio deve anelar para assemelhar-se a Jesus o Bom Pastor e começar 
um caminho de progresso para ser segundo o Sagrado Coração Jesus.

Ÿ 3 - BIBLIA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2004. 2205 

3

F
o

to
: 
A

rq
u

iv
o

 p
e

s
s
o

a
l 

d
a

 C
o

n
g

re
g

a
çã

o
 d

e
 J

e
s
u

s
 S

a
ce

rd
o

te



VOCAÇÃO 
CONSAGRADA: UM 

CAMINHO QUE EXIGE 
GENEROSIDADE

“O diálogo é importante na descoberta vocacional. Ele é abertura ao 
conhecimento de si, por meio de uma relação de escuta e fala: “A 

pessoa escuta o chamado de Deus, reflete em seu ín�mo, e por meio 
de uma adesão ou recusa responde a este chamado.” 

Ir. Pedro Paulo Espírito Santo Queiroz, CJS.  

Religioso e Promotor Vocacional na Congregação 

de Jesus Sacerdote, Editor-Chefe da Revista 

Voz Amiga, Formado em Licenciatura Plena em 

Filosoa pela FAJOPA, e cursando o 5º 

semestre de Teologia no UNISAL. Bolsista 

PIBIC-CNPQ

Por isso, o diálogo é 
importante na descoberta vo-
cacional. Ele é abertura ao 

Toda vocação exige que 
a pessoa vá além de qualquer 
conotação egoísta, e estabelece 
vínculos com o Transcendente, 
transcendendo também sua 
maneira de enxergar o mundo 
que o cerca, as coisas e as 
pessoas. Dificilmente se pode 
compreender uma vocação fora 
da comunhão. Pois, a vocação é 
um para o outro, e somente 
dentro da comunidade ou diante 
do outro podemos compreender 
o chamado que Deus nos faz. 

Em outras palavras, se 
alguém é chamado ao matrimô-
nio, consegue compreender isso 
diante da amada ou do amado, 
que o despertará para um sen�-
mento capaz de desejar estar ao 
lado daquela pessoa por toda 
vida; de amar e ser amado, de 
buscar a unidade de corpo e de 
vida, e de fazer desse amor uma 
união conjugal que se torne 
diante dos homens um sinal do 
amor de Deus pela sua Igreja. 

 A vocação a uma vida 
consagrada também descobre a 
sua auten�cidade em um desejo 
de consagração a Deus e ao 
serviço do próximo. O chamado 
torna-se modelo de vida e de 
configuração, e sendo assim, a 
pessoa é levada a transcender a 
tal ponto, que chegue à plenitu-
de citada pelo apóstolo Paulo: 
Não sou eu que vivo, mas é Cristo 
que vive em mim. (Gal 2,20)

Logo, todas as vocações 
eclesiais são um dom capaz de 
tornar o ser para o outro, e por 
isso, quando o desejo vocacional 
é movido por uma vontade 
egoísta, de sa�sfação própria, 
ele não leva à comunhão, mas 
sim ao fechamento, o que repre-
senta um desvio da vocação. 
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conhecimento de si, por meio de uma relação de 
escuta e fala: “A pessoa escuta o chamado de Deus, 
reflete em seu ín�mo, e por meio de uma adesão ou 
recusa responde a este chamado.” 

Esse diálogo é na verdade o que move a 
nossa vida. O sim e o não estão inseridos em uma 
conversa que dura toda vida, se confirmando a cada 
momento,  é nossa decisão primordial que 
escolhemos no sen�do da  vida. 

A inicia�va é sempre de Deus, mas é 
essencial a abertura do homem nesse processo. Não 
podemos esquecer que a nossa resposta a esse  
chamado é sempre con�nua, e esta acontecerá ao 
longo de toda a vida, como resposta con�nuada. 

Por isso, é importante um con�nuo projeto 
de vida, que se renova, transforma e conduz sempre à 
n o v i d a d e  n u m a  c o n � n u i d a d e  d a  d e c i s ã o 
fundamental. A resposta de adesão ao projeto de 
Deus não pode ser reduzida a uma mera palavra. Essa 
resposta se traduz em uma ação de entrega e doação 
total, de confiança e obediência a graça recebida. 

A proposta de Deus é sempre nova, e a nossa 
resposta precisa ser renovada a cada dia! Isso não 
significa que Deus muda de planos a todo momento, 
mas é impossível dizer que a proposta de Deus não 
d e s p e r te  p rovo ca çõ e s  q u e  d e s i n sta l e m  a 
neutralidade da nossa vida.  Portanto, não é possível, 
ficar apá�co diante da vocação, do convite de Deus, e 
não desis�ndo pois muitas vezes nos enviam para 
novas terras. 
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ROTEIRO PARA ADORAÇÃO EUCARÍSTICA

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

Roteiro para Adoração Eucarís�ca - Dia de San�ficação do Clero / 2020 - Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus

Dia de San�ficação do Clero / 2020

Para tanto, recebamos Àquele que se faz Pão e Vinho para a nossa salvação!

- Caso não haja ninguém para entoar os cantos, pode-se u�lizar gravações.

- Respirar profundamente pelo nariz e soltar o ar suavemente pela boca quantas vezes for necessário. Fazer isso para acalmar, serenar a 

mente e se dispor inteiramente para a Adoração.  Fazer este exercício em todos os Momentos de silêncio.

- Dispor do espaço onde ocorrerá a Adoração Eucarís�ca da forma mais silenciosa e aconchegante possível;

Prepara�vos: 

Enquanto o Presbítero expõe a hós�a no ostensório e a incensa e ajoelha-se, entoa-se o seguinte canto: 

Prezadas irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a esta Adoração Eucarís�ca pelo Dia de San�ficação do 
Clero, na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus!

Tema: O silêncio como elemento da san�ficação pessoal cristã e sacerdotal

- Preparar todos os elementos previstos para uma Adoração Eucarís�ca: ( velas, turíbulo, incenso, véu umeral, genuflexório, ostensório, 

suporte (ou trono) para o ostensório e afins);

Dedicaremos este momento de Adoração Eucarís�ca pelos Sacerdotes sob a perspec�va do silêncio. 
Elemento importante na vida humana e especialmente para nós cristãos ele (silêncio) ou ela (adoração) nos 
capacita cada vez mais para adentrarmos ao Mistério Inefável de Deus!

(Música: Ele está no meio de nós - Ricardo Sá – CD Cantarei Vitória)
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Vem que a tempestade já não pode te abalar! A segurança em meu barco encontrarás! Confia em mim o 
meu amor te abrigará!

*Jesus, Cordeiro de Deus, nós nos unimos a Vós!

Não tenhas medo pois eu estou aqui é o teu Senhor quem diz! Quero guiar os passos teus! Vem 
entrega-te então farei morada em teu coração! E quando anoitecer cansado eu te encontrar! No 

silêncio teu eu irei te consolar! Nos braços meus descansarás! Forças te darei! Forças te darei!

*Jesus, Cordeiro de Deus, nós nos unimos a Vós!

Momento de silêncio (03 minutos)

Leitor: Em cada Santa Missa, Sacri�cio Eucarís�co do Corpo e Sangue do Senhor, Memorial de sua Paixão, 
Morte e Ressureição, temos, como parte integrante desta, o silêncio, tal como se descreve na Instrução 

(2)
Geral do Missal Romano , nº. 45: “Oportunamente, como parte da celebração deve-se observar o silêncio 
sagrado. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na Igreja, na sacris�a, na 
secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para 
realizarem os sagrados mistérios.” Es�mulemos nossos seminaristas, a aprender, a viver e integrar o silêncio 
nos seus estudos, a�vidades pastorais, discernimento. Nas dimensões forma�vas, para solidificar e 

*Jesus, Cordeiro de Deus, nós nos unimos a Vós!

Sei que angus�ado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo o que te aconteceu! Ainda é tempo de 
voltar para o teu Deus!

Momento de silêncio (03 minutos)

Ÿ Jesus, Cordeiro de Deus, desde já contemplamos e anunciamos a glória, a honra e o poder que os 
santos con�nuamente cantam na liturgia do Céu. 

(Música: Confia em mim - Letra: Cris�na de Pádua Lorençoni - Intérprete: Vida Reluz)

Ÿ Jesus, Cordeiro de Deus, vivemos em comunhão e solidariedade Convosco em todo lugar, onde 
sofreis e lutais pela vida dos irmãos, ainda hoje!

(1)
Leitor: No parágrafo nº. 2717 do Catecismo da Igreja Católica , na parte onde trata da oração, traz a 

seguinte definição: “A contemplação é silêncio, este «símbolo do mundo que há-de vir» ou «linguagem 
calada do amor». Na contemplação, as palavras não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do 
amor. É neste silêncio, insuportável para o homem «exterior», que o Pai nos diz o seu Verbo encarnado, 
sofredor, morto e ressuscitado e que o Espírito filial nos faz par�cipar da oração de Jesus.” Como fiéis 
cristãos, temos a mo�vação de buscarmos este silêncio contempla�vo para podermos ouvir o suave 
chamado de Deus, apesar dos ruídos da vida moderna (e quantos de nós não ouviram seu chamamento à 
sua vocação quando conseguiram silenciar-se interiormente!)! Que cada família e cada um de nós busque 
no silêncio contempla�vo vocacional a direção para guiar suas vidas ao sopro suave de Deus!

Quanta paz e amor / Tanta luz, meu Senhor / O meu ser / Se entrega / Eu sei / Ele está no meio 
de nós!

Graças e louvores sejam dados a todo momento! Ao San�ssimo e Diviníssimo Sacramento! (Bis)

Ÿ Jesus, Cordeiro de Deus, recordamos o sacri�cio da Eucaris�a, experiência sacramental do mistério da 
Vossa Paixão, Morte e Ressurreição!

Posso sen�r sua Presença / E me alegro demais / Meu coração bate forte / Ele está no meio de 
nós!
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estruturar toda a sua vida com base nos ensinamentos da Santa Igreja, com a sua con�nua configuração a 
Nosso Senhor Jesus Cristo, o Bom Pastor!

Salmo 04

Quando te invoco, responde-me, meu justo Deus! 
Na angús�a tu me aliviaste: tem piedade de mim,
ouve a minha prece! 

e os escribas e todo o Sinédrio. 

Pilatos o interrogou: 

Iahweh ouve quando eu o invoco. 

Muitos dizem: "Quem nos fará ver o bem?

Evangelho – Mc 15, 1-5

refle� no vosso leito e ficai em silêncio. 

"Iahweh, levanta sobre nós a luz da tua face.

Tremei e não pequeis, 

e amareis o nada, e buscareis a ilusão? 

Puseste em meu coração mais alegria 

fizeram um conselho com os anciãos 

E manietando a Jesus, levaram-no 

Ó homens, até quando tereis o coração pesado, 

e entregaram-no a Pilatos. 

do que quando seu trigo e seu vinho transbordam. 

Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, 

 

Iahweh, me fazes viver em segurança.

Sabei que Iahweh faz maravilhas para seu fiel:

Oferecei sacri�cios justos e confiai em Iahweh. 

Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes 

de sorte que Pilatos ficou impressionado.

Pilatos o interrogou de novo: 

Vê de quanto te acusam!” 

E os chefes dos sacerdotes 

Se oportuno, pode ser feita uma par�lha da palavra.  (05 minutos)

acusavam-no de muitas coisas. 

“És tu o rei dos judeus?” 

Jesus, porém, já nada mais respondeu, 

“Nada respondes? 

Respondendo, Ele disse: “Tu o dizes”. 
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Momento de silêncio (03 minutos)

Leitor: Nosso Papa Francisco, em 10 de janeiro de 2018 na Audiência Geral, em uma Catequese 
(4)

sobre a Santa Missa  nos presenteou com esta reflexão: “O silêncio não se reduz à ausência de palavras, 
mas consiste em predispor-se a ouvir outras vozes: a do nosso coração e, sobretudo, a voz do Espírito Santo. 
Na liturgia, a natureza do silêncio sagrado depende do momento em que se realiza: «Durante o Ato 
penitencial e após o convite à oração, ajuda o recolhimento; depois da leitura ou da homilia, é uma 
exortação a meditar brevemente sobre o que se ouviu; após a Comunhão, favorece a prece interior de louvor 
e de súplica» (Instrução Geral do Missal Romano, nº. 45). Portanto, antes da oração inicial, o silêncio ajuda a 
recolher-nos em nós mesmos e a pensar por que estamos ali. Eis, então, a importância de ouvir o nosso 
espírito para o abrir depois ao Senhor. Talvez tenhamos vivido dias de cansaço, de alegria, de dor, e 
queremos dizê-lo ao Senhor, invocar a sua ajuda, pedir que esteja próximo de nós; temos familiares e amigos 
doentes, ou que atravessam provações di�ceis; desejamos confiar a Deus o des�no da Igreja e do mundo. É 
para isto que serve o breve silêncio antes que o sacerdote, recolhendo as intenções de cada um, recite em voz 
alta a Deus, em nome de todos, a oração comum que conclui os ritos de introdução, realizando precisamente 
a “coleta” das intenções individuais. Recomendo vivamente aos sacerdotes que observem este momento de 
silêncio e não se apressem: «oremos», e que se faça silêncio. Recomendo isto aos presbíteros. Sem este 
silêncio, corremos o risco de descuidar do recolhimento da alma.” Que palavras mais edificantes e 
coerentes, principalmente, no Momento Extraordinário de Oração em tempo de pandemia, em 27 de 

 (5)
março deste ano . Tornou-se tão eloquente, pleno e significa�vo o silêncio perpetrado pelo Papa Francisco, 
onde, naquele momento de oração, que certamente tocou a cada um de nós profundamente, sen�mos a 
força do silêncio. Reservemos um momento especial de oração pelos sucessores dos Apóstolos, nossos 
Bispos, que concordes com nosso Papa Francisco, guiem, dediquem-se e entreguem-se para a Arca, que é a 
Igreja, seja conduzida pelos mares tempestuosos da existência até o porto feliz e eterno da salvação e da 
eternidade!

Tenho esperado este momento / Tenho esperado que viesses a mim
Tenho esperado que me fales / Tenho esperado que es�vesses assim

Eu sei bem o que tens vivido / Sei também que tens chorado / Eu sei bem que tens sofrido / Pois 
permaneço ao teu lado!

Refrão: Ninguém te ama como eu (2x)
Olhe pra cruz / Esta é a minha grande prova

Ninguém te ama como eu (2x)
Olhe pra cruz, foi por � / Porque te amo

Ninguém te ama como eu!

Eu sei o que me dizes / Ainda que nunca me fales
Eu sei bem o que tens sen�do / Ainda que nunca me reveles

Tenho andado a teu lado / Junto a � permanecido / Eu te levo em meus braços / Pois sou teu melhor 
amigo!

(Música: Ninguém te ama como Eu - Letra e Composição: Mar�n Valverde - Intérprete: Canção Nova)

 (3)
Leitor: No quarto capítulo da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Pastores Dabo Vobis , de São João 

Paulo II, no final do número 74, temos uma afirmação que deve nortear a relação do silêncio na vida 
sacerdotal: “A capacidade de aguentar uma boa solidão é condição indispensável para o cuidado da vida 
interior. Trata-se de uma solidão habitada pela presença do Senhor, que, na luz do Espírito Santo, nos põe em 
contato com o Pai. Neste sen�do, a procura do silêncio e de espaços e tempos de "deserto" é necessária à 
formação permanente, quer no campo intelectual, quer no campo espiritual e pastoral. Neste sen�do ainda, 
pode-se afirmar que não é capaz de verdadeira e fraterna comunhão, quem não sabe viver bem a própria 
solidão.” Portanto, proporcionemos estes momentos aos nossos pastores, para que nestes momentos de 
ausências dos ruídos externos e internos encontrem a serenidade e o encantamento do verdadeiro Amor, 
que os renovarão para servir ao Povo de Deus, especialmente na cura das almas com zelo cada vez maior!

Momento de silêncio (03 minutos)
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Silêncio, ó, ó silêncio! Deus nos fala ao coração! (repe�r por 03 minutos)

Momento de silêncio (03 minutos)

(Refrão Medita�vo - CD Mantras – Frei Luiz Turra – Silêncio - Faixa 12)

Ÿ Rezemos pelo Papa Francisco, para que seu ministério petrino seja pro�cuo, santo, sereno, com a 
firmeza necessária para conduzir a Igreja na suavidade silenciosa da san�dade e evangelização.

Senhor, que nossos rogos silenciosos toquem Vosso Coração Sacra�ssimo!

Ÿ Rezemos pelos Bispos, sucessores dos Apóstolos, para que conduzam com sabedoria, alegria, força e 
confiança sua igreja deixando-se inspirar pelo diálogo com o Senhor.

Senhor, que nossos rogos silenciosos toquem Vosso Coração Sacra�ssimo!

Momento de silêncio (03 minutos)

(6)
Leitor: Temos, no livro “O Espírito da Congregação de Jesus Sacerdote” , no parágrafo 99 as 

seguintes palavras: “Durante a sua Paixão, Jesus, Filho do homem, foi “entregue aos gen�os, escarnecido, 
ultrajado, coberto de escárnios; e depois de o açoitar, eles os mataram (Lc 18, 32-33). E “não �nha 
aparência nem beleza para atrair os nossos olhares” (Is 53, 2), era, de fato, “desprezado e rejeitado, 
homem das dores familiarizado com o sofrimento” (Is 53, 2). “Mas ele foi transpassado por causa das 
nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O cas�go que havia de trazer-nos a 
paz, caiu sobre ele, sim por suas feridas fomos curados (Is 53, 5). E não abriu a boca; era como um cordeiro 
conduzido ao matadouro” (Is 53, 2-7). Devemos, pois, gloriar-nos da Cruz de N.S. Jesus Cristo, na qual está 
a salvação, a vida e a nossa ressureição; mas de verdade poderemos gloriar-nos, se em todos os atos de 
nossa vida, quer do corpo quer do espírito, escolhermos com Jesus as dores e a Cruz, como nossa parcela 
predileta.” Em face de palavras tão convida�vas para seguirmos Nosso Senhor Jesus Cristo em suas dores, 
dediquemos nosso silêncio edificador e contempla�vo em todas as situações próprias, mesmo quando 
podemos falar, opinar, posicionarmos e expressar-nos, como ví�mas oferentes do silêncio. Por meio de 
palavras não é possível expressar todas as realidades humanas, mas o silêncio, com sua eloquência plena e 
inaudita, abarca todas as instâncias humanas e divinas. Peçamos a Maria, Mãe do Sacerdote a dádiva do 
fruto do silêncio profundo, adorador e orante que Ela viveu ( Lc 2, 19,  “Maria, contudo, conservava 
cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração.”), vive e viverá eternamente.

Orações:

Nossa Senhora Virgem do Silêncio / Quero sempre te amar
Deitar em seu colo, sen�r seu perfume / Teu carinho materno ganhar (bis)

Senhor, que nossos rogos silenciosos toquem Vosso Coração Sacra�ssimo!

(Música: Virgem do Silêncio - CD Onde dormirão os pobres? – Toca de Assis) 

Lágrimas de sangue nos teus olhos / Es�gma e mar�rio da alma
Mãezinha minha vida / Pra Igreja quero consumir

Quero estar ao teu lado na Cruz / Sofrendo as dores de Jesus
E dizer que na loucura da Cruz vou seguir.

Ÿ Rezemos pelos Sacerdotes, a fim de que no exercício de seu pastoreio possam haurir dos frutos do 
silêncio  a energia para entregar-se totalmente ao rebanho que lhe foi confiado.

Ÿ Rezemos pelos Religiosos e Religiosas, para que respondendo ao seu carisma de forma absoluta em 
relação aos conselhos evangélicos, sintam no silêncio a Presença do Esposo que espera por sua 
Esposa cada vez mais pura, santa e imaculada.
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Senhor, que nossos rogos silenciosos toquem Vosso Coração Sacra�ssimo!

Senhor, que nossos rogos silenciosos toquem Vosso Coração Sacra�ssimo!

Ÿ Rezamos pela Pastoral Vocacional, para que na sua valiosíssima missão de promover, acompanhar, 
encaminhar e animar todos em suas vocações, es�mulem o silêncio dos  acompanhados, a fim de  
ouvirem o suavíssimo chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Oremos: Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-
nos tal veneração pelos sagrados mistérios do Vosso Corpo e do vosso Sangue, que possamos 

experimentar sempre em nós a vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 
séculos. T: Amém!

Senhor, que nossos rogos silenciosos toquem Vosso Coração Sacra�ssimo!

Tão sublime sacramento
Adoremos neste altar,

Pois o An�go Testamento
Deu ao Novo seu lugar.

Venha a fé, por suplemento,
Os sen�dos completar.

Ao Eterno Pai cantemos,
E a Jesus, o Salvador.

Ao Espírito exaltemos,
na Trindade eterno amor.

Ao Deus Uno e Trino demos
Alegria do louvor.

T: Amém. Amém!

O Presbítero dirige-se para o genuflexório e incensa o ostensório, enquanto se canta:

Bendito seja Deus,
Bendito seja seu santo nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja o seu sacra�ssimo Coração.

Ÿ Rezemos por nossos leigos, para que no seu trabalho e no dia a dia vivam cada vez mais entregues ao 
sacerdócio comum dos fiéis, com o específico chamamento a dedicarem-se ao sacerdócio ministerial 
com suas orações, ações, sacri�cios e vidas, exercendo silenciosamente e frutuosamente a oferta 
agradável e relevante ao Reino de Deus.

Concluamos esta Adoração com a Bênção do San�ssimo!

O Presbítero prossegue rezando a seguinte oração:

Do céu lhes destes o pão! / T: Que Contém todo Sabor!
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(Música: Silêncio Dentro De Mim - CD Coisas De Nelsinho Corrêa - Nelsinho Corrêa – Canção Nova)

Bendito seja seu preciosíssimo Sangue.
Bendito seja Jesus Cristo no San�ssimo Sacramento do Altar.
Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito.
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria San�ssima.
Bendita seja a sua gloriosa Assunção.
Bendita seja a sua santa e Imaculada Conceição.
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu cas�ssimo esposo.
Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos.

Deus e Senhor nosso protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as 
vossas bênçãos, sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso (Arce)Bispo, e (seus Bispos 
auxiliares) sobre o nosso Pároco, sobre todo clero, sobre o chefe da Nação e do Estado, e sobre todas as 
pessoas cons�tuídas em dignidade para que governem com jus�ça. Dai ao Povo Brasileiro paz constante 

e prosperidade completa. Favorecei, com os efeitos con�nuos de vossa bondade, o Brasil, este 
(arce)bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em par�cular, e a todas as pessoas por 

quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz Eterna!

Pai nosso que estais nos céus, san�ficado seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja feita a 
vossa vontade, assim na Terra como no céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos ás 
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 

tentação, mas livrai-nos do mal. Amém!

Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco,
Bendita sois Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém!

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos 
os séculos dos séculos. Amém!

O Presbítero re�ra a hós�a do ostensório e repõe a hós�a no Sacrário e conclui com a despedida espontânea:

Muitas vezes, atribulado, diante do San�ssimo eu chorei
Joelhos no chão, coração na mão, / Sem saber o que fazer, ou pra onde ir.

Quando parei pra te ouvir / Você ouviu meu coração / Aí consegui me expressar / Quando percebi, A 
lágrima já estava aqui /
Molhando meu sorriso, já iluminado por Tua luz
Foi então que percebi / Que minhas palavras só falavam nada
Foi então que percebi 
Que o Teu silêncio já falava tudo
Que eu precisava ouvir!                                                                         Silêncio, Silêncio!
Dentro de mim, na minha agitação

Que o Teu silêncio já falava tudo
Que eu precisava ouvir!                                                                         Silêncio, Silêncio!
Dentro de mim, na minha agitação
Silêncio, Deus Imenso
Sabes tudo de mim, antes da minha oração.

Foi então que percebi / Que minhas palavras só falavam nada
Foi então que percebi 
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Não contente de ter-me dado
As mais altas provas de infinita caridade,
Me elegestes e me chamastes a esta Congregação,
Para eu levar em conta o amor e os desejos,

Consagração ao Sagrado Coração de Jesus

Do vosso Sagrado Coração,

Silêncio, Deus Imenso
Sabes tudo de mim, antes da minha oração.

Bendito Jesus, Deus e Rei do meu Coração,

Ao comungar, meu coração se iluminou / Na verdade, tornou-se um Sacrário. / Céu dentro de mim, não 
mereço tanto assim /
Vou levar-te aos meus irmãos, muito obrigado!
Silêncio, Silêncio!
Dentro de mim, na minha agitação
Silêncio, Deus Imenso
Sabes tudo de mim, antes da minha oração. (Bis)

・ Que a minha oferta seja agradável. Amém.

・ Que ela Vos dê alegria e consolação. Amém.

A Virgem Mãe San�ssima, Vossa mãe,

Sim, ó Coração san�ssimo de Jesus;

Senhor:

A receba em suas mãos

Para sa�sfazer-Vos plenamente,

・ Que a minha oferta seja generosa. Amém.

Pela sua materna intercessão

E no seu Coração Imaculado.

Devo consagrar-Vos o meu coração.

Sim, eu Vos consagro o meu coração.

O puríssimo amor dela
Torne-a como Vós a desejais;

・ Que a minha oferta seja sincera. Amém.

Imitando sua generosidade e dedicação

No corpo e na alma,

E reparando as ofensas e as traições.

Compreendo que,

E todo o meu ser: o que tenho,

O Vosso Coração reine em mim totalmente.

E para que esta oferta con�nue assim,

Na vida e na morte, no tempo e na eternidade.

Hoje e sempre,

Iluminado pela vossa graça,

O que eu sou e serei,

・ Que a minha oferta seja constante. Amém.
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Possa eu guardá-la fielmente

(4)
(5

(2) Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário – Edições CNBB –      nº. 45 – Página 49

E levá-la intacta para a eternidade. 

(3) www.va�can.va/content/john-paul ii/pt/apost_exhorta�ons/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-
dabo-vobis.html

(6) VENTURINI, Padre Mario - O Espírito da Congregação de Jesus Sacerdote - nº. 99 – Página 43.

(1) www.va�can.va/archive/cathechism_po/index_new/p4s1cap3_2697-2758_po.html

Referências: 

Amém.
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“Ao mesmo tempo, o exemplo de sacerdotes 
santos que a graça de Deus me possibilitou 
conviver, a san�dade do sacerdote que me 

ba�zou, padre André Bortolameo�, a 
sabedoria de Padre Mário Relvol�, o carisma de 

Padre Carlos Bozza despertavam em mim o 
desejo de abraçar o sacerdócio e, 

conjuntamente, também me apaixonar pelo 
carisma sacerdotal da Congregação a qual eles 

pertenciam.”

Quando falamos de vocação, nos 
remetemos a um chamado em vivenciar uma 
história de amor. Um amor que transcende uma 
lógica simplesmente humana para adentrar em 
um sonho puramente divino. O amor não desiste 
de chamar, é paciente e perseverante; assim 
acontece com o chamado de Deus na vida dos 
jovens que possuem a coragem de abrir seus 
corações a um sonho gestado por um amor maior 
e apresentado às suas realidades para ser 
abraçado e vivido. Foi assim que a benevolência 
de Deus, na doçura de sua cordialidade, se 

apresentou gradualmente em minha vida até me 
conquistar por inteiro e, finalmente, eu dar o 
meu sim na liberdade e poder reconhecer: 
"Seduzistes-me, Senhor; e eu me deixei seduzir! 
Dominastes-me e ob�vestes o triunfo" (Jeremias 
20, 7).

A história de minha vocação se inicia em 
paralelo aos primórdios de minha vida. 
Su�lmente a voz de Deus foi se apresentando em 
momentos singulares de minha trajetória, como 
pequenas peças que aos poucos foram se 
juntando, até eu poder compreender o belíssimo 
quadro que se formava em minha frente como 
um presente de um ar�sta único, acompanhado 
de dois ques�onamentos: Que tal fazer a 
diferença? Que tal colocar em prá�ca esse 
projeto de vida? 

Permeia-me ainda as  nostálgicas 
lembranças desse período: a alegria de estar 
presente na Santa Missa, os encontros de 
catequese, ou nos fins de semana em que me 
reunia com os amigos de rua para "brincar de 
missa" com os an�gos folhetos ilustrados que eu 
guardava  das  ce lebrações  eucar í s�cas 
dominicais na paróquia. Ao mesmo tempo, o 
exemplo de sacerdotes santos que a graça de 
Deus me possibilitou conviver, impulsionava 
ainda mais o meu amor por Cristo e por sua 
Esposa, a Santa Igreja: a san�dade do sacerdote 
que me ba�zou, padre  André Bortolameo�, a 
sabedoria de Padre Mário Rilvol�, o carisma de 
Padre Carlos Bozza, padres estes que cuidavam 

Desde os idílicos tempos de minha 
infância, sempre nutri uma admiração muito 
grande pela Santa Igreja Romana, pelas suas 
cerimônias, a estrutura de sua liturgia, o encanto 
de seus templos e a mensagem de seu 
magistério. Havia algo de especial por detrás de 
tudo isso; não era apenas fruto de uma 
sofis�cável esté�ca humana personificada nas 
formas visíveis que uma ins�tuição milenar 
poderia assumir e se apresentar aos homens, 
mas sim uma essência divina que ali me atraia e 
me fazia sen�r parte integrante de algo que ia 
muito além do percep�vel aos sen�dos, ou 
compreensível pela razão humana. De alguma 
forma, a Igreja me fascinava em todos os seus 
significados e por ela eu fomentava um amor ao 
ponto de nela ver meu complemento, como um 
amante sente por outra pessoa na qual o coração 
permi�u-se enamorar. 

TESTEMUNHO 
VOCACIONAL DO 

NOSSO ASPIRANTE 
KLEBER SIENNA

Kleber Sienna 

Aspirante na Congregação de Jesus Sacerdote, 

Formado pela Universidade Federal de 

Uberlândia no curso de História (bacharelado e 

licenciatura), e mestrado em História, pela 

mesma instituição de ensino, se especializando 

em história do imaginário naval.  
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de minha comunidade de origem naquele 
período, despertavam em mim o desejo de 
abraçar o sacerdócio e, conjuntamente, também 
me apaixonar pelo carisma sacerdotal da 
Congregação a qual eles pertenciam. 

� Finalmente em 2018 dei o meu sim e 
entrei como aspirante da Congregação de Jesus 
Sacerdote, na casa de formação de Marília. Um 
novo horizonte se abria à minha frente diante 
dessa oportunidade de vivenciar o chamado de 

No término da graduação, novamente 
esse chamado veio até mim, junto a ele 
apresentou a minha corriqueira resistência, 
acompanhada do meu desejo par�cular de atuar 
profissionalmente em minha área, fazendo disso 
também parte integrante do meu processo de 
discernimento vocacional. Depois de dois anos 
lecionando, também me apaixonei com o 
contato com as pessoas, de sua sede de 
conhecimento, da necessidade de ajudá-las 
naquilo que eu poderia para muito além do 
o�cio, mas como um dever humano de servir. Ao 
término dessa fase, dei início ao meu mestrado 
acadêmico e diante do seu encerramento dois 
anos depois, novamente o Senhor serenamente 
veio me chamar. Nesse momento, finalmente 
estava convencido de que, em momentos 
capitais de minha história, o senhor me chamava 
e me queria junto dele. De algum modo eu já 
havia realizado os meus sonhos, agora chegara a 
hora de realizar os sonhos de Deus para minha 
vida. 

O tempo foi passando e na adolescência 
comecei a par�cipar dos encontros vocacionais 
na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em 
Barretos, e sen�a que o Senhor renovava  o 
chamado a aderir ao  seu projeto de vida, mas 
nessa época a voz natural do medo e da incerteza 
queriam fazer concorrência e obscureciam o meu 
discernimento. Ao mesmo tempo, era também 
meu desejo cursar História e me tornar professor, 
outra  bel í ss ima vocação que Deus  me 
presenteou e da qual pude colher preciosos 
frutos nos anos vindouros. Prestei ves�bular, 
cursei minha graduação em História na cidade de 
Uberlândia e, durante esse curso ardia ainda 
mais meu coração pela história da Igreja. Sen�a 
que Deus me falava e renovava seu chamado a 
dedicar minha vida por uma ins�tuição formada 
por homens corajosos, mas nascida de uma 
doação vivida. Deus por meio de um carisma tão necessário e 

urgente a Igreja de nossos tempos: ser um padre 
para os padres e dedicar minha vida, minhas 
alegrias e sofrimentos para a san�ficação e 
cuidados dos sacerdotes. Muitos são os desafios 
e as provações que são apresentadas no percurso 
do discipulado de Cristo, porém, com toda 
certeza, muito mais valiosas são as alegrias e 
riquezas que venho colhendo do meu sim ao 
Senhor. Quando me perguntam o porquê de 
deixar o mundo para ser padre, respondo 
simplesmente que as coisas temporais já não me 
bastavam, por isso preferi a eternidade 
imperecível com Cristo, preferi coadunar meu 
coração com o seu insofismável e Sagrado 
Coração Sacerdotal. 
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Missão Vocacional 2020

Os amigos e conhecidos conhecem a pequena comunidade da Casa de Jesus Sacerdote 
de Barretos. Somos dois Padres, aos quais se uniu, neste ano, Michael um jovem noviço 
hai�ano, que pede de entrar na nossa Congregação. A nós é confiada a animação pastoral da 
paróquia e do Santuário de Nossa Senhora do Rosário.

Missão específica da Casa, porém, é acolher todo ano um pequeno núcleo de Padres, 
que sentem a necessidade de dar uma parada no seu ministério, não fácil e muitas vezes 
desgastante �sica e espiritualmente, para viver um ano sabá�co de descanso e de recarga. 
Condição necessária para retomar com mais fôlego sua missão.

Também neste ano, no começo de março, acolhemos com fraterna alegria sete Padres 
de várias partes do Brasil. Na proposta de vida e de trabalho apresentada e discu�da juntos, não 
estava, porém, previsto o corona vírus. Ele veio ainda no começo, hospede não desejado, e logo 
apresentou suas exigências, suas pretensões e ameaças. Tivemos que acolhê-lo, dispostos a 
obedecer, pedindo que não nos disturbasse mais do que tanto...

Construímos comunidade

O nosso ano sabá�co, que já se configurava como experiência de re�ro das a�vidades 
que normalmente preocupam e formam o ideal de vida de um padre, transformou-se 
forçosamente em clausura...

Penso que, também, pode ser a primeira pergunta, para quem dá uma olhada com 
curiosidade  nestas páginas.... Apesar de que todos esperamos deixar de lado esta epidemia, 
uma vez por todas.

E, até agora, se comportou. Ninguém teve necessidade de brigar para ocupar um dos 
poucos leitos a disposição nas UTI de Barretos.

Os incômodos podem tornar-se novas oportunidades. Duas preocupações se 
apresentam normalmente numa situação de re�ro como esta: a convivência e o trabalho. Nós 
naturalmente colocamos logo uma terceira, a oração: dimensão importante da nossa realidade 
cristã e sacerdotal.

Antes de tudo a convivência. Formar comunidade com pessoas adultas, que antes nem 
se conheciam; de lugares, temperamentos e experiências de vida diferentes... não é fácil. O 
Padre, além de tudo é formado para ser um líder na comunidade, construir uma entre líderes 

Crônica da Casa Jesus Sacerdote de Barretos

Quando telefonamos, neste período, a pessoas amigas ou simplesmente conhecidas, a 
primeira pergunta é sempre: “Como vai aí com o corona vírus?” Todos conhecem, todos se 
interessam por este “senhor” misterioso e acompanham com medo sua incansável a�vidade.

Uma premissa necessária 

O começo foi quase contemporâneo.

Nesta edição de nossa revista, trazemos na missão vocacional, um pouco do trabalho 
que desenvolvemos na nossa Casa de Barretos – São Paulo, principalmente neste tempo de 
pandemia:
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Padre Angelo Fornari, CJS.

Superior da casa de Barretos – SP, e responsável pelo trabalho 

especíco com os sacerdotes. Psicopedagogo e Professor Emérito da 

Faculdade João Paulo II. 
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pode ser problema...

A casa favoreceu nossa convivência
Nosso ambiente de vida não é muito grande, mas é claramente mais cómodo do que de 

muitos de nossos irmãos pobres podem ter à disposição: uma capela, um jardim e ,sobretudo, 
diria um alpendre para contemplar o jardim e resto da cidade no horizonte. O mesmo pode 
tornar-se, segundo as necessidades: espaço de encontros, de estudo, de jogos de mesa. O 
edi�cio central, além dos quartos par�culares, oferece refeitório-sala de TV, salas de diálogo, 
salinha de encontro ou de diálogo com a equipe forma�va.

Dentro destes espaços vivemos com suficiente comodidade este tempo de pandemia. 
Sair de casa só pelas compras e outras necessidades essenciais, com todo cuidado pra não 
deixar entrar o vírus, usando máscara, gel e sem nenhum abraço...

Diria que conseguimos com rela�va facilidade. Decidimos desde o começo aceitar-nos 
como somos, com todas as riquezas humanas e espirituais de cada um e que sempre são 
maiores do que as normalmente pensamos. Evidentemente, aceitando os limites e os defeitos 
que sempre nos acompanham. Para nos reconhecer como irmãos e construir amizade é só nos 
aceitar como somos. Para nós Padres, ajuda-nos muito pensar no mistério de amor e de 
amizade que Jesus oferece e quer construamos com Ele e entre nós mesmos.

A falta de compromissos fora de casa favoreceu, também, os momentos forma�vos 
�picos da nossa experiência sabá�ca. A equipe mul�disciplinar da casa de Barretos, depois de 
uma primeira fase de mais limitação, e tomando todos os cuidados, mostrou-se disponível para 
os encontros semanais de grupo e par�culares. 

As mesmas solenidades foram, pela nossa pequena comunidade, ocasião de 
confraternização ao redor da mesa, que, a sua vez, se orgulhava de oferecer e com abundância o 
melhor do que �nha.

Os momentos forma�vos

Os meios de comunicação nos permitem viver com interesse nossos relacionamentos 
com familiares e amigos, com o nosso Bispo e nosso Presbitério. Não podemos  deixar de 
acompanhar com preocupado interesse e oferecer toda nossa ajuda espiritual às situações de 
tantos irmãos, do Brasil e do mundo, que sofrem pelos tantos problemas sociais e polí�cos e que 
vivem e lutam nesta situação de epidemia.

Aproveitamos deste clima de re�ro para dar mais tempo e atenção aos nossos 
momentos de oração, pessoais e comunitários: a Santa Missa quo�diana, os vários momentos 
de celebração do Oficio Divino. 

Nossa primária preocupação

Com muita saudade das nossas comunidades paroquiais, celebramos solenemente a 
Semana Santa: a Quinta Feira santa Missa do lava-pés, a Vigília e a festa da Páscoa. No mês de 
maio organizamos terços solenes com procissões. Procuramos destacar a semana do Cenáculo 
e o dia de Pentecostes em comunhão com a Igreja toda, tudo isso dentro do contexto da 
comunidade interna e respeitando as regras de isolamento.

Mas, olhamos para frente sem condenar o momento de dificuldade e de desafios que o 
Senhor nos apresenta. Porém, esperamos e rezamos para que esta situação possa ser superada, 
sem estragar demais a nossa já precária situação, sobretudo a realidade tão di�cil dos mais 
pobres.

Os meios de comunicação

Como pequena Família Religiosa, sen�mos saudade dos nossos encontros 
intercomunitários mensais, momentos preciosos e desejados de confraternização e de ajuda 
espiritual. Também entre nós, procuramos, comunicar frequentemente para sen�rmos e 



Todas as noites os sinos tocavam para avisar da Missa celebrada em comunhão espiritual 
com todas as famílias que se sen�am , mais que nunca, pequenas “igrejas domés�cas”. As 
necessidades, os anseios, as preocupações de todos eram colocados sobre o mesmo altar.

O Pároco, com generosa disponibilidade, desafiava o corona vírus visitando nas casas 
pessoas doentes ou necessitadas de conforto espiritual. 

A Família paroquial não se dispersou, mas procurou fortalecer os laços espirituais que a 
unem ao redor do seu Altar e do seu Santuário. Prontos a retomar os nossos encontros fes�vos 
como, também, nossas a�vidades espirituais e sociais, quando o Senhor nos dará, finalmente, o 
seu sinal.

E o Santuário-Paróquia do Rosário?

Quase sempre, porém, porque Pe. Costante com um grupo pequeno, mas a�vo e 
tecnicamente bem preparado, conseguiu que nossa paróquia sen�sse e colocasse nosso 
Santuário como ponto de referência e de animação da nossa vida cristã. 

O nosso Santuário assumia, pela dedicada inven�va de pessoas generosas, a tarefa de 
avisar dos mistérios que ao longo das semanas e dos meses, a Igreja todas celebrava: a Semana 
Santa, a Ressurreição do Senhor, as festas de Nossa Senhora com a tradicional coroação no final 
do seu mês, a Pentecostes.

Penso que a comunidade também ... sofra por esta situação di�cil e inesperada. 
Acostumado a ver uma boa par�cipação de fiéis, sobretudo nas grandes celebrações que 
marcavam os meses do primeiro semestre, teve que aceitar de permanecer quase sempre vazia, 
sem luzes e sem cantos...

caminharmos em comunhão. Não perdemos contato com nossos Irmãos e Superiores da Itália. 
O nosso Superior Geral, Pe. Carlos é especialista em comunicação e consegue tornar-se 
presente na nossa vida com suas frequentes mensagens, marcadas por fraterna amizade.
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O CORAÇÃO SACERDOTAL
DE JESUS

Com a data de 27 de junho de 1927 (festa 

do sagrado Coração) encontramos: 

“Nunca teria pensado que o bom Jesus me 

Padre Mario Venturini, na fase comprida e 

não fácil de preparação da nova “Obra”, que Jesus 

no Horto das Oliveiras lhe �nha inspirado em 1912, 

teve sem dúvida momentos de luz sobrenatural. O 

ano 1924 foi par�cularmente rico. No seu Diário 

encontramos registrados cuidadosamente dois 

momentos �picos pela sua espiritualidade e pelo 

seu serviço ministerial aos Padres.

“Seu Coração, o mais in�mo de sua pessoa, foi o 

lugar onde exerceu seu sacerdócio.”

preparasse para este dia uma mul�dão de 

graças. Sempre magnifico o S. Coração do meu 

Jesus! A festa assume este ano um aspecto 

completamente novo para a Obra que pela 

primeira vez quer honrar o Coração Sacerdotal 

de Jesus. Entendendo que o Senhor queria dar a 

sua pequena Obra uma marca toda especial por 

esta devoção, que será caracterís�ca dos 

Padres, apresentei a Padre Hugon, meu 

professor no Angelicum, esta devoção...”.

Receberá uma resposta muito posi�va e 

encorajante. A mesma dará, também, o seu 

Diretor espiritual, Padre Petazzi, Jesuíta muito 

conhecido e es�mado pela sua ciência e piedade.
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Padre Angelo Fornari, CJS.

Superior da casa de Barretos – SP, e responsável pelo trabalho 

especíco com os sacerdotes. Psicopedagogo e Professor Emérito 

da Faculdade João Paulo II. 

Foto: Arquivo pessoal da Congregação de Jesus Sacerdote



Ele mesmo explicava as mo�vações 

profundas:

- Jesus veio ao mundo como Sacerdote do 

Pai. Como a Carta aos Hebreus indica claramente, 

Ele foi o único verdadeiro Sacerdote: Deus e 

homem, mediador eficaz entre Deus e a 

humanidade. 

Padre Venturini foi sempre muito devoto 

do Coração de Jesus, desde os anos de seminário. 

Jovem Padre destacou-se pelo zelo em viver e 

difundir esta devoção em Cavarzere, seu primeiro 

campo de pastoral. Os paroquianos o chamavam 

de “Sagrado Coração de Cavarzere”. 

Pensando no nome da obra sacerdotal que, 

por clara inspiração, estava realizando, estava 

decidido em denominá-la: Pia Sociedade dos 

Filhos do Coração de Jesus. E no seu diário será 

frequente a invocação ao Sagrado Coração. Até 

àquela data de 27 de Junho de 1924. Em seguida 

será sempre o Coração Sacerdotal de Jesus objeto 

de sua devoção e do seu apostolado entre os 

Padres.

- Os membros da nova família Religiosa 

terão que fazer próprio, como lema, a profunda 

expressão do Evangelho de João: “Amou os seus 

até o fim” (Jo 13,1b): expressão do par�cular 

amor do Coração Sacerdotal para com seus 

amigos e ministros.

Na verdade sabemos que, na França, Padre 

Dehon �nha já publicado no ano 1907, por isso 17 

anos antes, um livrinho de reflexões ascé�cas com 

o �tulo de “O Coração Sacerdotal de Jesus”. A 

inspiração veio da mesma fonte!

- Porém nunca se serviu dos lugares, das 

vestes, dos ritos que os sacerdotes hebreus 

usavam. Seu Coração, o mais in�mo de sua 

pessoa, foi o lugar onde exerceu seu sacerdócio. 

Do primeiro instante de sua concepção até a oferta 

da Cruz: sempre no profundo do seu Coração foi 

Sacerdote e Ví�ma, Cruz e Altar. E sabemos quanto 

lhe custou.

Padre Venturini �nha a certeza que esta 

devoção lhe foi inspirada diretamente por Deus. 

Assim a acolheu e, com toda sua generosidade, a 

viveu.

- Os Padres da nossa Igreja, para exercer 

um autên�co serviço ministerial  devem, 

sobretudo, esforçam-se de viver uma profunda 

iden�ficação com o Coração Sacerdotal de Jesus, 

a�ngir dele um grande amor a Deus e aos 

homens, o desejo de amar e reparar, de ir à 

procura das ovelhas desgarradas, de apresentar ao 

Pai um povo san�ficado pela misericórdia de 

Cristo.
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CARIDADE, FAMÍLIA E PASTORAL A 
SERVIÇO DA SANTIFICAÇÃO SACERDOTAL

VOZ DOS AGREGADOS

Olá irmãos! Eu sou Charles, agregado 
externo da Congregação de Jesus 
Sacerdote aqui em Marília-SP. Sou casado 
com a Ivone, há 38 anos, temos dois lhos, 
o Mateus e o Guilherme – eles já são 
homens -. Fui convidado a partilhar um 
pouco da minha experiência com a 
Congregação e a caminhada na comuni-
dade paroquial. Sem dúvida, o contato 
com a família religiosa de padre Mario 
Venturini começa quando, depois de longo 
tempo de afastamento da vivência em 
comunidade, eu retornei, após insistência 
de minha esposa. 

Tenho, ainda vivo, em minha memória 
esse momento que foi marcante, muito 

Charles Cardoso Coelho.  

Agregados da Congregação de Jesus Sacerdote.

Com o passar do tempo comecei a me integrar  aos trabalhos da 
comunidade, conhecer outros religiosos que eventualmente vinham à casa 
da congregação anexa ao Santuário. Fui esclarecido sobre a importância 
da participação assídua aos sacramentos, sobretudo da Eucaristia e 
Reconciliação. Havia me confessado há  muitos anos e agora com 
consciência, sentia a necessidade da penitência, porém, tinha certo receio, 
vergonha. Foi quando decidi, cheguei um pouco antes do início da missa e 
procurei o padre para me confessar. Ele me atendeu com carinho, penso 
que percebeu minha apreensão e me deixou a vontade, tivemos uma boa 
conversa, orientou-me sobre muitas dúvidas e me revelou um lado até 
então desconhecido por mim, o da misericórdia de Cristo que se manifesta 

importante na minha volta. Cheguei à porta do Santuário de São Judas 
Tadeu naquela quinta-feira que haveria a missa e depois o grupo de 
oração. Recordo que quem presidia a celebração, naquele dia, foi uma 
gura que evocava respeito e afetuosidade quer pelos cabelos 
branquinhos, ou pela sionomia muito sóbria e voz paternal. 
Concelebrava outro sacerdote bem mais jovem, notei que ambos tinham 
marcado sotaque italiano. Informaram-me serem eles padre Pio e padre 
Carlos, sendo que padre Pio estava deixando a paróquia e padre Carlos, o 
novo pároco.  Penso que era início do ano 1994. Começou ali minha nova 
rota de caminhada. Até então, me dedicava apenas ao trabalho, família e 
diversão.  
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Nesse momento, havia começado na paróquia uma nova Conferência 
Vicentina. Havia começado seus trabalhos por incentivo de Padre Pio, que 
era assíduo benfeitor daquela gente esquecida. Comecei uma nova 
atividade como vicentino a qual me dediquei até muito recentemente.

Passado alguns anos, embora participasse da comunidade 
(permanecendo apenas como vicentino) lembro-me de ter relaxado, não 
tinha mais o fervor inicial. Porém, em determinado momento senti 
novamente a necessidade de ser mais el e constante na comunidade e nos 
Sacramentos. Em minhas orações havia feito o rme propósito de uma 
vida cristã mais fervorosa e disponível para as necessidades paroquiais e 
me comprometi intimamente com o Senhor a ser mais el. Naquele 
começar de novo ano - 2010-  a comunidade celebrava a Solenidade de 
Santa Maria, Mãe de Deus; cheguei um pouco antes da Santa Missa e 
padre Carlos veio conversar comigo e me convidou a servir como ministro 
extraordinário da Sagrada Comunhão, entendi como um sinal e aceitei 
com muita satisfação. 

no sacramento. Trago ainda hoje a lembrança daquele momento, como me 
senti feliz e fortalecido. Guardei com carinho aquele momento e a memória 
daquele padre que cou certo tempo aqui em Marília; seu nome era padre 
Primo, vinha da Itália também.

Na comunidade, participei inicialmente do grupo de oração e depois 
também da equipe de servos da Renovação Carismática Católica. Naquele 
tempo, em preparação à passagem do milênio, tivemos uma missão 
popular que incluía entre as iniciativas, visitas de missionários aos 
domicílios da comunidade. Foi para mim uma experiência importante que 
me direcionou o foco para outro rumo. Até então não tinha conhecimento 
da situação tão difícil em que tantas pessoas viviam tão próximas a nós. 
Eram muitas crianças, mulheres, homens e pessoas idosas que estavam 
instalados em locais e situações indignas, extremamente carentes de 
todas as coisas; pessoas que literalmente estavam à margem da sociedade.

Cresceu a simpatia pela Congregação quando junto com outros 
agregados participei de uma peregrinação que tinha a direção de padre 

Depois, padre Marcio veio a ser nosso pároco, ele me ajudou muito em 
aconselhamento, me assistiu na solução de questões difíceis pelas quais 
eu passava.
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Costante à Terra Santa e lugares Santos da Itália, onde incluía passagem 
pela Casa Mãe da Congregação, em Trento. Ali conheci outros padres e 
irmãs bem como agregados lá da Itália e o padre José Antônio que estivera 
em Marília durante muitos anos para sua formação. Ele havia sido nosso 
pároco, estava morando lá naquele momento, nos acompanhou na visita 
apresentando muito do patrimônio espiritual e histórico da Congregação. 

Nos cinco anos como agregado, também estive comprometido com a 
formação na Escola Diaconal. Sendo verdade que nos muitos retiros e 
encontros que houve nesse período, não pude participar por estar na 
escola que tinha suas atividades nos nais de semana. Agora, caso a Igreja 
entenda que deva conar o ministério através do sacramento da Ordem, 
penso na Graça e também na responsabilidade que terei, pois, tanto o 
Sacramento do Matrimônio como o da Ordem estão orientados à salvação 
de outrem e da salvação pessoal servindo para a edicação do Povo de 
Deus. 

Quando de volta, padre Ângelo em determinada época promovia na 
Casa de Jesus Sacerdote um encontro de “Amigos” da congregação. 
Participei, e um dia a minha amiga a agregada Salete - a quem chamo de 
madrinha - perguntou-me se eu gostaria de participar como agregado, 
manifestei minha vontade de  me unir a eles em favor dos padres. Logo, 
padre Ângelo me chamou para uma caminhada preparatória e passado 
certo tempo z os primeiros votos temporários.

Quase ao mesmo tempo, nossa diocese pediu às paróquias que 
indicassem homens que se dispusessem serem candidatos ao Diaconato 
Permanente, pois teria sua primeira turma. Os padres Marcio e Ângelo me 
convidaram. Confesso que quei um pouco confuso e temeroso de início, 
pensei em dizer não, porém, lembrei-me daquele momento íntimo com o 
Senhor e fui consultar meus familiares para ter deles também uma 
possível aprovação. Sem restrições, disse sim. Começamos a nossa 
formação em 2015 e agora em 2020 recebi o ministério do Leitorato como 
caminho para possível ordenação diaconal posterior.

Um abraço fraterno a todos. Que Maria a Mãe de Jesus, o Eterno 
Sacerdote, nos conduza na caminhada.

Conhecendo minhas fraquezas e limitações, aproveito a oportunidade 
desse contato com você que nos lê e que sei que reza pelos padres, para 
pedir que reze também por mim, para que eu seja servo el à minha 
esposa, aos lhos e a Deus. Caso haja o ministério do diaconato, seja ainda 
el à missão do anúncio da Palavra de Deus, à caridade e à Liturgia.
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IGREJA HOJE
SAUDADES DO FUTURO 

Dom Alberto Taveira Corrêa

Arcebispo Metropolitano de Belém

Publicado originalmente em 21 de maio de 2020

 Nas Bodas de Caná ficou muito claro que o vinho novo das promessas de Deus é 
melhor do que as eventuais providências humanas. Deus sempre nos supera, sem 
desvalorizar o esforço humano. Somos os servos chamados a encher as talhas de água, 
que eram des�nadas às purificações dos judeus. Nem eram águas cristalinas! Hoje é 
melhor do que ontem, e amanhã será melhor do que hoje! 

Neste final de semana celebramos a festa da Ascensão do Senhor. Despedidas 
foram feitas e a missão começou. Em poucos dias, depois da novena de orações realizada, 
no Cenáculo, acompanhados por Maria, Mãe de Jesus, a Igreja nascente, os discípulos da 
primeira hora, experimentam a grande efusão do Espírito Santo, começando um tempo, 
nossa história, que vai até a vinda do Senhor, quando Deus for tudo em todos! 
Costumamos chamá-lo de “tempo do Espírito”! Até lá, a visibilidade de sua presença e 
ação está em nossas mãos, sob nossa responsabilidade! Olhar para as coisas do alto, mirar 
a eternidade, apaixonar-se pelo Reino de Deus, ter pensamentos semelhantes aos de 
Deus (Cf. Is 55,8; Jr 29,11).

Mesmo quando nos cabe analisar os fatos nega�vos de nossa história pessoal, da 
Igreja ou da sociedade, é próprio do cristão ir lá dentro da realidade das pessoas e 
descobrir a semente de bem, plantada pelo Espírito Santo de Deus, para afofar a terra em 
volta e possibilitar a germinação do que é bom para as pessoas e contribuir no 
crescimento do Reino de Deus e sua Igreja. Olhar, sim para o passado, a par�r de dois 
ângulos: agradecer o bem que foi feito e pedir perdão pelas falhas come�das. Encarar o 
momento presente com realismo, fazendo o bem que nos é possível. Olhar o futuro com 
esperança. Esta é a nossa tarefa. Entretanto, o desafio será sempre, e parece 
contraditório, ter saudade do futuro, daquilo que é melhor, do que vem de Deus e de suas 
promessas, para superar as lamentações e queixas costumeiras, apontando para o que é 
melhor, cuja fonte genuína só pode estar em Deus.

Por falar em tempo e história, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais, celebrado na Festa da Ascensão do Senhor, com o �tulo “Para 

Artigo semanal
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Os dias que vivemos recolhidos em casa podem servir para contarmos de novo as 
histórias de nossas famílias. Certamente, muitos avós puderam narrar de novo, inclusive 
enfeitando de heroísmo as gerações passadas, a história da família. “O homem é um ente 
narrador. Desde pequenos, temos fome de histórias, como a temos de alimento. Sejam 
elas em forma de fábula, romance, filme, canção, ou simples no�cia, influenciam a nossa 
vida, mesmo sem termos consciência disso. Muitas vezes, decidimos aquilo que é justo ou 
errado com base nos personagens e histórias assimiladas. As narra�vas marcam-nos, 
plasmam as nossas convicções e comportamentos, podem ajudar-nos a compreender e 
dizer quem somos” (Papa Francisco).

que possas contar e fixar na memória” (Ex 10, 2) - A vida faz-se história”, o Papa diz que 
“precisamos de respirar a verdade das histórias boas: histórias que edifiquem, e não as 
que destruam; histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos 
juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma 
narração humana, que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita; uma narração 
que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura, conte a nossa par�cipação 
num tecido vivo, revele o entrançado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros”.

O futuro encontra também luzes no passado glorioso, fazendo com que o presente 
aponte para ideais mais altos. Faz-se, entretanto, necessário o discernimento, diante de 
muitas no�cias falsas que comprometem as decisões e os passos em direção ao futuro. Já 
nas origens, histórias falsas comprometeram a vida humana na terra, como observa o 
Papa: “Se comeres, tornar-te-ás como Deus” (Cf. Gn 3, 4): esta tentação da serpente 
introduz, na trama da história, um nó di�cil de desfazer. 'Se possuíres…, tornar-te-ás…, 
conseguirás'. Quantas histórias nos narco�zam, convencendo-nos de que, para ser felizes, 
precisamos con�nuamente de ter, possuir, consumir. Quase não nos damos conta de quão 
ávidos nos tornamos de bisbilho�ces e intrigas, de quanta violência e falsidade 
consumimos” (Papa Francisco). 

Como tecer o futuro, com os valores que nos foram legados pela Escritura, pela 
Igreja e por nossas famílias? O futuro seja considerado como missão, uso adequado de 
nossa liberdade para comunicar o bem, purificando nossas conversas e descobrindo o 
bem nos acontecimentos e nas pessoas. Há sempre um misterioso fio de ouro, com o qual 
Deus tece nossas vidas e a história. Abertos ao Espírito Santo, e estamos no Tempo do 
Espírito!

Acreditar no futuro que vem de Deus suscita ainda nossa cria�vidade, a disposição 
para colocar os dons pessoais a serviço do bem comum. Quantas qualidades e 
capacidades ficam guardadas e escondidas, sem saírem à vida pública, quando poderiam 
ser reconhecidas como dons de Deus, como realmente o são. Mais pessoas poderiam 
assumir tarefas na sociedade, saindo das crí�cas azedas que fazem pensar e agir como se 
tudo es�vesse perdido!

Enfim, ter saudade do futuro pode significar para todos nós a certeza de que Deus 
é Senhor da História. Se vale para a presente pandemia, quando repe�mos tanto “vai 
passar”, valha também para a nossa vida pessoal e familiar, na superação de complexos de 
inferioridade e a baixa autoes�ma. Vale rezar com o salmista: “Senhor, meu Deus, a � 
clamei e me curaste.  Senhor, tu me fizeste voltar do abismo, res�tuíste-me a vida para eu 
não descer à sepultura. Cantai hinos ao Senhor, ó seus fiéis, rendei graças à sua santa 
memória; porque sua ira dura um instante, a sua bondade, por toda a vida. Se de tarde 
sobrevém o pranto de manhã vem a alegria (Sl 29,3-6).
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          Um coração agradecido. Ser Sacerdote segundo o Coração de Cristo significa reves�r-se 
d’Ele até ao ponto de ter os seus mesmos sen�mentos. Entre tantas virtudes, o Coração de Jesus 
está aberto à gra�dão; Ele agradece ao Pai pelos prodígios que realiza aos olhos dos pequenos, 
escondendo-os a quem, ao invés, fechado na presunção da sabedoria humana, não consegue 
vê-los (cf. Mt 11,25). Por isso, a gra�dão é uma qualidade especificamente cristã e deve 
pertencer ao modo de ser do pastor; com efeito, S. Paulo exorta-nos assim: “Estai sempre 
alegres, rezai incessantemente, em tudo dai graças” (1Ts 5,16). O termo que traduz “dai graças” 
é “eucaris�a”. O Sacerdote é assimilado ao Coração de Cristo de modo especial na celebração 
eucarís�ca, que une ao sacri�cio de amor do Senhor pelo seu Povo. Ao mesmo tempo, o Papa 
Francisco deu com frequência voz ao sen�mento de gra�dão do Povo de Deus em relação aos 
presbíteros, pelo generoso serviço e pela oferta da sua existência. 

 No dia 4 de agosto de 2019, por ocasião do 160.º Aniversário da morte do Santo Cura 
d’Ars, o Papa Francisco enviou uma Carta endereçada a todos os Sacerdotes, para lhes agradecer 
pelo seu generoso serviço e encorajá-los a abraçar com amor a sua vocação (Papa Francisco, 
Carta aos Sacerdotes por ocasião do 160.0 Aniversário da morte do Santo Cura d’Ars, 4 de agosto 
de 2019).
          Neste precioso texto, o Santo Padre usa com frequência a palavra “coração”, a par�r da 
qual se pode iniciar uma reflexão e uma meditação por ocasião do Dia de San�ficação do Clero, 
que todos os anos se celebra na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 

GRATIDÃO

“Muito obrigado pela alegria com que soubestes dar a vossa vida, mostrando um coração 
que ao longo dos anos combateu e lutou para não se tornar estreito nem amargurado e, pelo 
contrário, ser diariamente alargado pelo amor de Deus e do seu povo, um coração que, como 

o bom vinho, o tempo não azedou, mas deu-lhe uma qualidade cada vez mais fina; porque 
«é eterna a sua misericórdia»”.

PAPA FRANCISCO

SACERDOTES COM O CORAÇÃO DE CRISTO

Cinco breves tópicos de reexão,
do Magistério do Papa Francisco

Dia de Santicação do Clero, 19 de junho de 2020

[Proposta da Congregação para o Clero] 
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“Através dos degraus da misericórdia podemos descer até ao ponto mais baixo da condição 
humana – fragilidade e pecado incluídos – e subir até ao ponto mais alto da perfeição divina: 
«Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso». E assim ser «capazes de aquecer 

o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, de saber dialogar e também de 
descer à sua noite, à sua escuridão sem se perder»”.

          Um coração misericordioso. Quando Jesus atravessa as aldeias e as cidades, passa curando 
e fazendo bem a todos os que estão prisioneiros do mal (cf. At 10,38). Jesus não tem medo de se 
contaminar com a fragilidade humana, mas, antes, desce aos abismos da fragilidade humana e 
do pecado, para revelar o Coração misericordioso do Pai que levanta das quedas cada um dos 
seus filhos e os chama à alegria do perdão. O nome de Deus que Jesus revela é “misericórdia”. 
Na Homilia da Santa Missa do encerramento do Jubileu da Misericórdia, o Santo Padre afirmou 
que “a verdadeira porta da misericórdia é o Coração de Cristo”.
          O Sacerdote, configurado com Cristo, é antes de mais o ministro da misericórdia e da 
reconciliação. Levando no seu coração a memória de ter sido olhado e chamado pelo Senhor 
não pelos méritos pessoais, e fazendo diariamente a experiência de ser tocado pela 
misericórdia de Deus em tudo aquilo que vive e realiza, deve tornar-se sinal acolhedor do amor 
de Deus que quer chegar a todos, em todas as situações da vida, para curar do mal. Temos 
necessidade de Sacerdotes de trato misericordioso, capazes de acolher, escutar e acompanhar 
os irmãos, de modo especial no Sacramento da Reconciliação.

MISERICÓRDIA

COMPAIXÃO

VIGILÂNCIA

          Um coração compassivo. Os Evangelhos narram com frequência que Jesus, à vista das 
mul�dões cansadas e oprimidas, sente profunda compaixão (cf. Mt 9,36). Com efeito, as suas 
“entranhas comovem-se”, especialmente quando se confronta com a dor e o sofrimento 
provocados pela doença, pela marginalização e por toda a forma de pobreza material e 
espiritual; como Bom Samaritano, cheio de compaixão, Ele para diante da carne ferida dos 
irmãos e cura-a, tornando-se manifestação viva do amor de Deus Pai. Aos Sacerdotes, ministros 
de Cristo, pede-se o mesmo coração compassivo, que se exprime na proximidade, na 
par�cipação real e integral nos sofrimentos e nos trabalhos das pessoas, na capacidade de 
relações que reacendem a esperança, na cura das feridas do Povo, de modo especial através da 
mediação da graça sacramental. 

“Desiludidos com a realidade, com a Igreja ou connosco mesmos, podemos correr a tentação 
de nos agarrar a uma tristeza adocicada, a que os padres do Oriente chamavam acédia… 

Tristeza que torna estéreis todas as tenta�vas de transformação e de conversão, propagando 
ressen�mento e animosidade… Irmãos, quando essa tristeza adocicada ameaça apoderar-se 
da nossa vida ou da nossa comunidade, sem nos assustarmos nem preocuparmos, mas com 

“Muito obrigado por todas as vezes em que, deixando-vos comover até às entranhas, 
acolhestes os que �nham caído, curastes as suas feridas, oferecendo calor aos seus corações, 
mostrando ternura e compaixão como o Samaritano da parábola (cf. Lc 10,25-37). Nada é tão 

urgente como isto: proximidade, vizinhança, estar próximo da carne do irmão que sofre. 
Quanto bem faz o exemplo de um sacerdote que se aproxima e não se afasta das feridas dos 
seus irmãos. Reflexo do coração do pastor que aprendeu o gosto espiritual de se sen�r um só 

com o seu povo”.
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          Um coração corajoso. Contemplando o Coração de Jesus, podemos captar os dois vínculos 
fundamentais, a par�r dos quais Ele vive a sua missão: o Pai Celeste e o povo. Os Evangelhos 
mostram-nos como, na jornada-�po de Jesus, se alternam e se entrelaçam, num sábio 
equilíbrio, o cuidado da relação com Deus e a solidariedade a�va com os irmãos. A caridade dos 
seus gestos nunca é separada do silêncio e da oração, e a fadiga de um ministério, que nem 
tempo Lhe deixa para comer, nunca é separada da firme vontade de se re�rar, para cul�var o 
ín�mo colóquio de amor com Deus Pai. Do mesmo modo, o Sacerdote segundo o Coração de 
Cristo é aquele que “habita” entre o Senhor a quem consagrou a vida e o Povo que foi chamado a 
servir; ele poderá viver uma frutuosa caridade pastoral, na medida em que nele não se apagar a 
vida interior, a oração pessoal e comunitária e o deixar-se guiar no acompanhamento espiritual.

“Para manter o coração corajoso é necessário não descurar estes dois vínculos cons�tu�vos 
da nossa iden�dade: o primeiro, com Jesus. Sempre que nos desligamos de Jesus ou 

descuramos a nossa relação com Ele, pouco a pouco o nosso compromisso torna-se árido e 
as nossas lâmpadas ficam sem azeite e sem condições de iluminar a vida (cf. Mt 25, 1-13)… 

Neste sen�do, queria encorajar-vos a não descurar o acompanhamento espiritual, tendo um 
irmão com quem falar, confrontar-se, discu�r e discernir em plena confiança e transparência 
o próprio caminho… O outro vínculo cons�tu�vo: reforçai e alimentai o vínculo com o vosso 

povo. Não vos isoleis da vossa gente nem dos presbíteros ou das comunidades. Menos ainda, 
não vos entrincheireis em grupos fechados ou eli�stas. Isto acaba por sufocar e envenenar o 

espírito. Um ministro corajoso é um ministro sempre em saída”.

determinação, peçamos e façamos pedir ao Espírito que «venha despertar-nos, dar um 
abanão ao nosso torpor, libertar-nos da inércia! Desafiemos a ro�na, abramos bem os olhos 

e os ouvidos, e sobretudo o coração, para nos deixarmos desligar daquilo que sucede ao 
nosso redor e pelo grito da palavra viva e eficaz do Ressuscitado”.

CORAGEM

          Um coração vigilante. Muitas vezes Jesus recordou a importância da vigilância do coração 
que, que como servos fiéis, nos faz esperar com pron�dão a vinda do dono da vinha; trata-se de 
dar espaço ao dom do Espírito Santo que, mesmo no meio dos compromissos diários e das 
obscuridades do tempo presente, nos faz discernir a presença do Senhor, nos torna atentos à 
sua Palavra, nos faz operosos na caridade de modo que não se esgote o azeite na lâmpada da 
nossa vida e, como as virgens prudentes, vamos ao encontro do Esposo que vem. O coração 
mantém-se vigilante, mas também através da luta espiritual; Jesus mesmo a enfrenta no 
deserto, vencendo as tentações do demónio e, no fim da sua vida, despertando os seus 
discípulos que, no Getsémani, adormeceram: “Vigiai e orai, para não cairdes em tentação” (Mt 
26,41). Sucede também ao Sacerdote aperceber-se daquilo a que o Papa Francisco chamou “o 
cansaço da esperança”, aquela amargura interior que muitas vezes nasce da distância entre as 
expeta�vas pessoais e os frutos visíveis do apostolado, ou aquela aridez do coração que 
frequentemente leva a arrastar os compromissos pastorais e a mesma oração no hábito, na 
resignação e até na incúria. É necessário, ao invés, deixar-se “despertar” sempre pela Palavra do 
Senhor e pelo grito do Povo de Deus.
 

          As cinco palavras propostas para o Dia de San�ficação do Clero, �radas da Carta que o Papa 
Francisco dirigiu aos Sacerdotes em agosto passado, referem-se a um coração sacerdotal 
realmente “consagrado” ao de Cristo, ou seja, radicado na relação pessoal com Ele e por isso 
configurado aos seus mesmos sen�mentos.
          Como foi revelado no âmbito psiquiátrico e psicoterapêu�co acerca de alguns problemas 
de natureza moral e afe�va da vida dos padres, a vitalidade e o cuidado desta relação espiritual 
com Deus, juntamente com o desenvolvimento de uma boa maturidade humana e de sãs 



REVISTA VOZ AMIGA  |  2 ª Edição Online  | WWW.REVISTAVOZAMIGA.COM 47

          Para que o sacerdote seja configurado ao Coração de Cristo, é necessário que o ponto 
firme da sua vida quo�diana e o fundamento da sua estrutura humana e espiritual sejam 
cons�tuídos pelo húmus interior da profunda amizade pessoal com o Senhor, a par�r da qual a 
gestão da própria vida, o celibato e a missão apostólica possam ser psicologicamente aceitáveis 
e espiritualmente fecundos.

relações interpessoais, cons�tui o melhor ambiente para o cuidado do celibato sacerdotal e da  
espiritualidade presbiteral.
          O que, ao invés, representa um alto potencial de risco na vida do padre é aquilo a que se 
chamou “deficit de in�midade”. Todo o estado de vida, para ser integralmente abraçado e 
protegido de incursões ameaçadoras, deve cul�var uma especial “relação ín�ma” que lhe 
valorize as possibilidades e lhe diminua os riscos: para um sacerdote, trata-se da amizade 
pessoal e quo�diana com o Senhor.
          O pressuposto humano, psicológico e espiritual para o sucesso de uma vida sacerdotal é a 
relação ín�ma com Deus. O deficit de in�midade não é senão a aridez da vida espiritual e, por 
consequência, a falta daquela amizade profunda, interior e vital com o Senhor, que cons�tui a 
base da fecundidade pessoal e pastoral. O padre que já não reza com fidelidade e que descura os 
elementos estruturantes da sua relação de in�midade com o Senhor acumula um “deficit” 
perigoso, que pode gerar sen�mento de vazio, perceção de frustração e insa�sfação, 
dificuldade na gestão da solidão, das necessidades e dos afetos, até ao risco de exposição em 
amizades e ligações “externas” que, naquele ponto, poderiam fazer desmoronar um edi�cio 
humano-espiritual já marcado por diversas fendas.



 Antes de iniciarmos as nossas no�cias de 

comunidade queremos em nome das três 

comunidades fazer um agradecimento a Caridade 

do Povo do Povo de Deus – Esta situação de 

quarentena e isolamento social, como todo 

mundo sabe, gera também uma insegurança 

financeira e, portanto, a restrição e manutenção 

dos recursos econômicos é muito importante, tem 

sido também um oportuno e edificante período de 

car idade para  com o próx imo.  Estamos 

experimentando a caridade do povo em relação a 

essa situação. Frequentemente os nossos 

paroquianos e amigos nos ajudam  com 

man�mentos, e  até mesmo com  material de 

limpeza ou higiene pessoal. Isso é muito edificante 

e aumenta ainda mais a nossa evangélica 

responsabilidade em corresponder com os 

obje�vos vocacionais e pastorais pelos quais 

fomos chamados e ir ao encontro do povo, mesmo 

no contexto de reduzido contato social.

No�cias da Comunidade Jesus Sacerdote de 

Osasco – SP

 

No dia 19 do mês de março do ano da Graça do 

Senhor de 2020 – Solenidade de São José, foi 

celebrada a úl�ma Missa presencial na Paróquia 

do Senhor do Bonfim antes da quarentena exigida 

pelos órgãos competentes em combate à 

pandemia do covid19. Tivemos uma realidade 

nova a par�r dessa data que nunca imaginaríamos 

passar. Então, a nossa comunidade religiosa, 

assis�da pela força e dinamismo do Espírito Santo, 

se abriu às novas possibilidades de reinventar. Para 

o bem das almas dos nossos paroquianos 

u�lizamos os recursos das redes sociais para a 

transmissão ao vivo das Missas.  Passamos uma 

semana santa profunda, porém exigente sem a 

A VOZ DAS COMUNIDADES

Ir. André Carlos

par�cipação dos nossos queridos paroquianos. 

Embora sendo amadores em relação às modernas 

tecnologias, �vemos que nos aperfeiçoar a cada 

dia. Além da transmissão das Missas decidimos dar 

mais assistência aos nossos paroquianos estando 

mais presente nos núcleos familiares,  mesmo que 

online. Assim, após as Missas de segunda a quinta- 

feira transmi�mos a recitação do santo terço com a 

par�cipação ao vivo dos paroquianos e todos os 

sábados à par�r das 15:00 horas o projeto 

“Conhecer para Amar” sempre apresentando uma 

formação para as lideranças da comunidade 

paroquial e outras pessoas em geral. Tivemos 

datas marcantes tais como: no dia 01 de maio 

celebramos a Missa e adoramos o San�ssimo 

Sacramento recordando a oferta da obra de Pe. 

Mário Venturini de 03 de maio de 1917. No dia 13 

de maio celebramos a Missa em honra a Nossa 

Senhora de Fá�ma com a sua coroação no final da 

celebração seguida de um terço vocacional. No dia 

15 de maio �vemos uma Missa em ação de graças 

pelo aniversário natalício do Pe. Adenilson e logo 

após uma confraternização online com a 

par�cipação de muitos paroquianos.  
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NOTÍCIAS DA COMUNIDADE DE MARÍLIA

 As no�cias da nossa comunidade de 

Marília transparecem a atmosfera da situação 

pandêmica que atualmente estamos vivendo. 

Impressionante como a Pandemia do COVID-19 

veio influenciar e até condicionar vários aspectos 

da nossa vida individual e comunitária.  O assunto 

do momento é este. Como a grande maioria das 

pessoas, estamos atentos em manter a nossa 

saúde e evitar o contágio do Covid-19. Mas, ao 

mesmo tempo, mantemos a atenção para não 

cairmos na demasiada e estressante preocupação 

do medo ou até do terror de ser contagiado pelo 

vírus e morrer por causa dele. Percebemos que 

não adianta cuidar da saúde �sica e ao mesmo 

tempo cair em doença mental. Por isso, atentos ao 

contexto atual - contando inclusive com a 

experiência da fé – como comunidade religiosa e 

forma�va escolhemos viver um dia de cada vez. 

Cada item das nossas no�cias descritas logo abaixo 

fala sobre alguns pontos marcantes da nossa 

comunidade.  Em cada um deles está implícito um 

forte sen�mento de esperança. A esperança que 

vem de Deus, da sua Palavra e da Eucaris�a, 

reforçada pela oração. Ninguém esperava passar 

por esta situação de Pandemia. Mas se Deus a 

permi�u, é porque Ele tem um plano maior e 

melhor para nós, que por vocação, fomos 

chamados ao seu seguimento. Vamos, então, às 

no�cias.

 Caminho Pastoral – Todos nós, padres e 

seminaristas, temos, como parte da missão, nosso 

exercício pastoral na Paróquia. Para evitar 

aglomerações, �vemos que suspender missas na 

igreja, bem como reuniões, encontros de 

catequese, encontros de formação com agentes 

das pastorais, etc. Para ir ao encontro do Povo com 

as celebrações da Santa Missa, �vemos a   

possibilidade de transmi�-las  pelas Redes Sociais. 

Que saudade da vida pastoral normal! Mas como 

isso não é possível no momento, fizemos o   que 

estava ao nosso alcance para ir ao encontro do 

Povo com o recurso das Mídias Sociais.

 Nosso querido Pe. Pio – Pe. Pio, nosso 

querido coirmão, na sua idade avançada (com  
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noventa e sete anos completados em março 

passado) e portador de Demência Senil, é muito 

bem tratado e bem cuidado aqui em casa nesse 

momento em que mesmo entre nós existe a 

preocupação pelos efeitos da Pandemia ao nosso 

redor, Pe. Pio é a pessoa mais livre destas e de 

outras preocupações. Como não tem mais 

condições de acompanhar as no�cias e nem 

sequer tem noção do drama que nos rodeiam e 

nos afetam, ele é uma pessoa tranquila e serena. 

Damos graças a Deus por se movimentar e se 

alimentar bem sobretudo con�nuar sendo uma 

pessoa edificante em nosso meio.

 Aniversário dos padres – Nossos queridos 

irmãos, Pe. José Antônio, Pe. Pio Milpacher , Pe. 

Márcio e Pe. Adenilson comemoraram seus 

aniversários respec�vamente nas datas 17 de 

março, 27 de março e 15 de maio. Normalmente, 

como acontece todos os anos, a comunidade 

paroquial prepara uma festa em seus respec�vos 

dias de aniversário. Para o Pe. José Antônio ainda 

foi possível a comemoração na paróquia, pois a 

fase de isolamento social ainda não havia 

começado. Para Pe. Pio, a comunidade paroquial 

estava organizando um jantar comemora�vo, mas 

precisou ser cancelado. Para Pe. Márcio, nem se 

cogitou, pelo mesmo contexto de isolamento 

social. Para Pe. Pio e Pe. Márcio, preparamos   uma  

comemoração no seio da comunidade religiosa de 

maneira sóbria e discreta, mas com muita alegria. 

A comunidade paroquial, não podendo organizar 

as demais comemorações, mostraram, por meio 

das redes sociais, seu carinho e proximidade aos 

padres aniversariantes. Isso é muito comovente e 

mostra o quanto o povo nos ama e o quanto nos 

valoriza. 

 Caminhada dos nossos formandos – 

Nossos  formandos  con�nuam firmes  na 

caminhada. Já que não podem frequentar 

presencialmente as aulas na Faculdade de Filosofia 

e do Propedêu�co, par�cipam das aulas à 

distância. Através dos recursos das Mídias Sociais, 

os professores enviam as aulas gravadas em 

vídeos, bem como os trabalhos e os exames via e-

mail. Graças a Deus os formandos mantêm o 

conteúdo de ensino, a dinâmica de aprendizado e o 

semestre le�vo transcorre normalmente sem 

muitos prejuízos.
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 Visita de Leonardo aos familiares - O 

aspirante Leonardo está na casa de sua família. Na 

metade de março seu pai ficou muito doente e ele 

viajou para vê-lo e acompanhar de perto a situação 

em João Pessoa – PB, onde residem seus pais. A 

presença de Leonardo era muito importante 

naquela situação. Graças a Deus, seu pai 

melhorou. Devido à situação social agravada pela 

Pandemia, que aconteceu justamente na metade 

de março, Leonardo está esperando o momento 

oportuno para retornar à Marília, e con�nuar a sua 

formação presencial. Enquanto isso não for 

possível, ele se mantém em reciprocidade mútua 

conosco. Desejamos que  con�nue sua caminhada 

com a presença de sua família nesse mês  de maio.

 Estadia de Ir.  Claudinei junto aos 

familiares – Ir. Claudinei também está junto com 

seu pai e uma �a, em Bebedouro - SP. Sendo ele o 

curador de algumas situações burocrá�cas 

familiares, uma vez por mês ele viaja à aquela 

cidade para esta função. Antes de começar os 

decretos governamentais de isolamento social, Ir. 

Claudinei foi mais uma vez para essa finalidade.  

Seus familiares sendo idosos, os coirmãos de 

Marília, em diálogo fraterno com Ir. Claudinei, 

acharam por bem que ele ficasse ainda um período 

junto deles. Quando a situação es�ver segura – 

assim esperamos – o Ir. Claudinei voltará para 

Marília nossa comunidade religiosa. Mas mesmo 

estando junto à sua família o Ir. Claudinei se 

mantém em comunhão conosco e vive o seu 

testemunho na oração e na caridade. Neste 

período, chegou inclusive a contrair  Dengue. Foi 

uma experiência fisicamente desgastante. Mas 

manteve os cuidados e repouso e graças a Deus 

venceu a doença.

 O Tempo Pascal frequentemente nos 

es�mula a ver no Cristo Ressuscitado e na Missão 

Apostólica, fruto do Pentecostes, o incen�vo para 

termos os olhos fixos em Jesus, autor e 

aperfeiçoador da nossa fé. Como foi dito na 

Introdução, seguimos firmes na esperança. Não 

sabemos ainda por quanto tempo iremos viver 

esta situação com grandes restrições, e ameaças 

de contágio do Covid-19. Estamos ansiosos em 

voltar à normalidade, para retomar o contato 

social expandido, as nossas celebrações nas 

igrejas, a retomada das pastorais e tantas outras 

a�vidades eclesiais. Isso é o que todos desejam. 

Esperamos um dia olhar para trás e dizer: “o pior já  

passou” agora voltamos à normalidade”. Mas 

enquanto estamos nesta situação, sigamos 

rezando e acreditando. Que o Senhor nos ajude a 

colher o melhor que pudermos para a nossa 

experiência de fé, esperança e caridade.

Conclusão
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