
Monsenhor, 

É muito difícil resumir em poucas palavras tudo o que o senhor fez nesses últimos cinco 

anos. Mais difícil ainda é escolher as palavras certas e não se esquecer de nada.  

Se tivesse que definir a sua passagem pela paróquia em uma palavra, ela seria 

transformação. E nem preciso dizer o porquê, né?  É só olharmos à nossa volta. A 

paróquia tem um novo teto, um novo piso e um novo altar. O salão paroquial tem mais 

espaço para realizarmos os nossos eventos, temos novas salas e tantas outras coisas, mas 

diria que a maior transformação que fizeste durante todo esse tempo não foi física, foi 

espiritual. Sim, a mudança que o senhor realizou nessa comunidade talvez tenha sido a 

mais difícil, mas também a mais bela que aconteceu durante esses anos. É engraçado 

pensar em como as coisas eram quando o senhor chegou e como elas estão hoje. 

Agora, falando em nome do JOB, essas mudanças foram ainda maiores. O nosso 

crescimento e amadurecimento só aconteceu graças ao senhor, que soube a hora certa de 

dizer não e de dizer sim, que nos deu a liberdade de fazermos o que queríamos fazer, 

mas apenas nos momentos em que sabia que seríamos capazes de tomar as decisões 

certas. E essa transformação, Monsenhor, atingiu até mesmo a ti. O senhor que dizia que 

não sabia falar para jovens e hoje dá palestras, canta e até dança com a gente. 

O senhor, inclusive, até tentou convencer alguns de nós, jovens, a seguirmos seus 

passos e ir para o seminário. Mas, na verdade, acho que cada um de nós conseguiu 

sentir um pouco o que era o seminário quando estávamos na sua presença. Isso porque o 

senhor sempre manteve esse espírito jovem e alegre, nos trazendo a espiritualidade de 

uma maneira leve e pura.  

Obrigado por tudo o que fizeste por nós, tudo o que nos ensinou e todo o legado que 

agora deixa para a nossa comunidade. Lembre-se que DEUS capacita os escolhidos e, 

com certeza, o senhor foi escolhido a dedo por ELE para cada função que lhe é 

confiada. Boa sorte nessa sua nova caminhada e saiba que o senhor foi muito importante 

na vida de cada um de nós e que sempre lembraremos com carinho de cada momento 

vivido ao seu lado. 

É muito difícil dizer adeus. Então preferimos encerrar da mesma forma que sempre nos 

disse: 

- Até logo, vá com DEUS e boa diversão! 

Ah, pode ir tranquilo que, na medida do possível, ficaremos sempre comportados. 

 

Sua eterna família,  

 



 
 

 

 

 

Monsenhor Paulo Sérgio Prado,  

 

 

“Afinidade não se explica,  

 Amizade não se força, 

 Confiança não se obriga, 

 Sentimento não se controla.” 

 

 

Eclesiástico, capítulo 6, versículos 14 a 17 

 

“Amigo fiel é proteção poderosa e quem o encontrar, terá encontrado um tesouro. 

Amigo fiel não tem preço e o seu valor é incalculável. Amigo fiel é remédio que cura e 

os que temem ao Senhor o encontrarão. Quem teme ao Senhor tem amigos verdadeiros, 

pois tal e qual ele é, assim será o seu amigo.” 

 

 

Sua eterna família,  

 

 

 

 


