
Santo André, 4 de agosto de 2017 
MENSAGEM DE DOM PEDRO AOS SACERDOTES POR  OCASIÃO DO DIA DO PADRE 

 
Aos caríssimos Presbíteros Diocesanos e Religiosos da Diocese de Santo André 

  “A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma” (Heb 6,19) 
              Prezados Padres! 
 Hoje, dia de São João Batista Maria Vianney, padroeiro dos padres, desejo saudar-vos e expressar minha 
estima. Há dois anos o Senhor me enviou para pastorear esta amada Igreja de Santo André, colocou-me no meio 
de vós para presidir este Presbitério na verdade e na caridade. 
 Agradeço a acolhida, a colaboração fraterna e a paciência que têm tido comigo, sou muito grato a todos. 
Desejo dizer-vos mais uma vez de meu desejo de estar a vosso serviço como, pai, irmão e amigo. Nem sempre é 
fácil conseguir realizar este propósito, mas minha vontade é esta e continuarei insistindo sempre. 
 Esta mensagem que hoje vos escrevo, exprime minha intenção de que todos possamos caminhar juntos e 
unidos, recordando o esforço que estamos fazendo na realização de nosso primeiro Sínodo Diocesano. Que não 
desistamos de caminhar juntos, como Igreja, estreitar os laços de nosso Presbitério, para que nossa Igreja de Santo 
André seja sempre mais uma Igreja viva, capaz de transmitir a vida de Cristo que está em nós. 
 Caríssimos padres, vós sois os amados e escolhidos de Jesus Cristo, permanecei portanto em Seu amor. 
Agradecendo sem cessar o dom da vocação sacerdotal que vos configura ao Bom Pastor. 
 Permitam-me dirigir uma palavra chamando-vos à esperança. Que ninguém desanime em meio às 
dificuldades e desafios, de toda ordem, que devem enfrentar a cada dia. Coragem! O Senhor está convosco. Às 
vezes vos defrontais com tanta tristeza, angústia e situações insolúveis em vosso ministério. E aí então é 
necessário recordar-vos, que se a realidade está como um túmulo onde a morte faz seu estrago, vós fostes postos 
para estarem ao lado deste túmulo, anunciando e esperando a ressurreição do Senhor junto com nosso povo 
sofredor.  

O dia da Páscoa virá, está vindo; e nós, temos a missão de ensinar a Igreja a clamar sem cessar: Vem 
Senhor Jesus! “A esperança não confunde”(cf. Rm 5,5). Mas, o que nós podemos fazer de melhor para nossa 
Igreja? Preservar a esperança, preservar a memória de Jesus. Que cada um seja esta memória viva de Jesus para a 
comunidade. Jesus venceu o desespero e abriu-nos as portas da esperança. Às vezes, corre-se o risco de perder a 
esperança porque o padre, coerente com sua vocação de “renunciar-se a si mesmo e tomar a cruz” (cf. Mt 16,24), é 
uma contradição no mundo, tal como ele está. Assume a luta pela construção do Reino dentro do anti-Reino.  

Às vezes, esta falta de esperança que muitos padres sofrem é consequência da falta de união com Jesus 
Cristo, falta de imersão no Evangelho. Jesus é o enviado do Pai e o presbítero é o enviado de Jesus. Só será 
possível agir “in persona Christi” quando orientado para a amizade pessoal e íntima com o próprio Cristo. Esta 
união com Cristo é fonte de esperança. O trabalho do apóstolo deve ser feito na esperança: “quem lavra, quem 
debulha, faça-o na esperança” (1Cor 9,10).  

A  esperança nos dá alegria: Fomos chamados na esperança, dirá Paulo (cf. Ef 4,4). Mesmo em meio às 
tribulações, a esperança e a alegria estão presentes: “Sabemos que a provação produz a constância, e a constância prova 
a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não ilude. Porque o amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,3-5). 

O motivo maior pelo qual deveis ser repletos de esperança é este: a promessa de Jesus de estar sempre 
convosco, de operar convosco. “Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos” (Mt 28,20).  

Na esperança, a santidade de vida do padre, recordando a figura do Cura d’Ars, manifesta-se também na 
vigilância: “Tende a cintura cingida e as lamparinas acesas. Imitai os que aguardam que o dono volte de um casamento, para 
abrir-lhes quando chegar e chamar. Felizes os servos que o dono, ao chegar, encontrar vigiando: eu vos asseguro que se 
cingirá, os fará reclinar-se à mesa e os irá servindo. E se chegar ao segundo ou terceiro turno de vigília e os encontrar assim, 
felizes deles” (Lc 12,35-38). 

 É imagem da vida cristã que se assemelha a uma longa vigília. Somos convidados a estar com a cintura 
cingida, ou seja, em atitude de prontidão. Somos ainda convidados a estar com as lâmpadas acesas, ou seja, 
trabalhando pelo Reino com obras boas, vencendo o mal, fazendo o bem. 

Bem-aventurado o servo que o patrão no seu retorno encontrar vigilante. Feliz quem espera Deus e 
espera tudo de Deus. O patrão oferecerá um prêmio extraordinário: ele se transformará em servo e servirá seu 
servo à mesa: “o fará sentar-se à mesa e o servirá”. Na Eucaristia, de modo antecipado ao que ocorrerá no Céu, o 
Senhor nos serve com seu próprio corpo e sangue dando-nos a vida. É o prelúdio da eternidade onde Deus será 
tudo em todos. 

Rogo a Deus a fim de que Ele vos conserve empenhados no trabalho que vos foi confiado, com zelo pela 
Palavra e a Eucaristia, da qual fostes constituídos ministros e dispensadores. Com perseverança consolidem vossa 
vocação sabendo que o coração amoroso de Jesus vos escolheu para manifestar seu amor ao mundo. 

Que possamos estarmos unidos pela oração e o desejo de servir o povo de Deus. Que o exercício do 
ministério vos faça felizes e repletos de esperança e alegria no Senhor da Messe. 

Rogo a Deus que vos abençoe com a benção da saúde, da paz e da esperança. 
Com estima e gratidão,  

 
Dom Pedro Carlos Cipollini 

Vosso Bispo e irmão 


