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Palavras ao querido Monsenhor Paulo, representando toda 

a Comunidade da São João de Brito, em sua posse na 

Paróquia Sagrada Família. 

03/01/2016 

 

 

Começo agradecendo a Deus por todos nós estarmos aqui. 

 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Salve Maria! 

 

“Um amigo fiel é uma poderosa proteção e quem o achou descobriu um 

tesouro. 

Nada é comparável a um amigo fiel. 

Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade.” 

Eclesiástico 6, 14-16 

 

Querido Dom José, sacerdotes, diáconos e acólitos da Diocese de Santo Amaro. 

Queridos paroquianos da Sagrada Família, muito obrigado pela acolhida a 

todos nós da São João de Brito, e em especial ao nosso querido amigo fiel, e 

que a partir de hoje é de vocês também, Monsenhor Paulo, e também ao Pe. 

Antonio. 
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Querido Monsenhor Paulo, nosso amigo e pastor! 

Rosto do Bom Pastor! 

 

Em nome de todas e de todos da São João de Brito, tenho a enorme 

responsabilidade de lhe falar algumas palavras. 

 

Por mais que tivesse me preparado e falasse, tudo seria muito pouco para 

refletir o quanto o senhor fez, e o quanto o senhor significa para nós. 

Tudo seria muito pouco para expressar a nossa imensa gratidão por tudo, e a 

Deus, por tê-lo em nossa história e em nossas vidas. 

Tudo seria pouco para demonstrar em palavras o nosso enorme amor pelo 

senhor. 

 

Então, falarei pouco!   

Pouco por tudo o que o senhor foi e é em nossas vidas. 

Pouco, perto de tanto o que o senhor fez em nossa Paróquia, em nossa 

Comunidade. 

 

Não somente as obras, as belíssimas obras, em nossa linda Igreja – que agora 

mais parece uma Catedral – mas principalmente as obras de melhorias em 

nossa Comunidade... 

 

...nas nossas Pastorais – todas elas; em nossas famílias, nos casais, nos jovens 

– independentemente de suas idades – nas crianças,... 

...em todos, e em cada um de nós! 

 

Não somente o tudo que foi feito, mas a forma que tudo foi feito.  A forma que o 

senhor fez! 
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Um verdadeiro missionário, obreiro, engenheiro, arquiteto de Deus! 

 

Incansável, firme, carinhoso, amoroso, alegre, presente, disponível sempre! 

 

Assim como o SIM de Maria, o senhor dá o seu SIM todos os dias. 

 

Continue assim!  E como o senhor mesmo diz: a cada novo dia, celebrando a 

Santa Missa como se fosse a primeira e a última. 

 

Tudo, o senhor faz com esta intensidade! 

 

Do seu jeito o senhor reformou o nosso templo e os nossos corações... 

 

...melhorou a nossa Igreja, as nossas igrejas domésticas, os nossos interiores 

mais internos. 

 

Refez os nossos pisos, deixando-nos com alicerces e um chão mais firmes e 

belos... 

 

Fortaleceu a estrutura dos nossos tetos, dos nossos telhados, que agora 

suportam ventos e tempestades mais fortes... 

 

Colocou ainda mais luz em nossa caminhada com Jesus... 

 

Aumentou o nosso altar, para que o Cristo na Sagrada Eucaristia tenha ainda 

mais espaço em nós... 
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Colocou ainda mais frescor, com ar renovado/condicionado em nossa Fé... 

 

Subiu o pé direito e aumentou a área em nossos corações, e neles colocou 

lindos vitrais, pelos quais podemos ver, acompanhar e vivenciar a história de 

Jesus... 

 

Os nossos corações agora não apenas batem, mas se põem a tilintar com mais 

entusiasmo assim como as belas badaladas dos sinos. 

 

Quantas coisas! 

Quanto o senhor fez! 

 

Tudo ficou mais belo com a sua passagem. 

Nós ficamos muito melhores, como Comunidade e como Cristãos com o senhor, 

nosso amigo fiel, nosso pastor! 

 

Um pastor com zelo pelas coisas de Deus, que sempre nos instruiu com a 

Palavra de forma catequética - principalmente em suas homilias, com suas 

obras visíveis e invisíveis. 

 

 

Fica aqui o nosso pedido, para que continue orando por nós (aqui) na Sagrada 

Família, pois nós estaremos sempre rezando, pedindo as interseções de Nossa 

Senhora de Fátima, de São José e de São João de Brito, pelo senhor e por esta 

Comunidade. 
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Querido Monsenhor: 

 

Que Jesus continue sempre ao seu lado para te defender! 

Dentro do senhor para te conservar! 

Na sua frente, e com Maria, para te conduzir! 

Atrás do senhor para te guardar! 

E acima do senhor para te abençoar! 

 

Continue glorificando a Deus com a sua vida! 

 

Querido Monsenhor Paulo,... 

...com eterna gratidão, Deus lhe pague por tudo!  

 

Muito obrigado! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


