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INTRODUÇÃO 

“Mas o Paráclito, o Espírito Santo... vos ensinará tudo” (Jo 14,26) 
 

Caros irmãos e irmãs da Diocese de Santo Amaro, 

Estamos iniciando mais um Ano Pastoral, com a graça de Deus. 
Terminamos, no ano passado, o biênio dedicado à Eucaristia, e, com 
isso, aprendemos a colocar a Eucaristia como ponto de partida e de 
chegada de toda a nossa ação litúrgica e pastoral. É da Eucaristia que 
agora gostaríamos de retomar, focados no Evangelho dos discípulos de 
Emaús, que nos acompanhou ao longo do biênio. “Permanece conosco, 
Senhor!” é a invocação que permaneceu em nossos lábios, depois de 
termos feito a experiência do Ressuscitado ao partir o Pão.  

Seguindo os passos do novo Plano de Pastoral, que foi nos 
oferecido ao término do ano passado, nesse ano de 2022, deveríamos 
aprofundar os aspectos da Iniciação Cristã, isto é, os sacramentos do 
Batismo, Eucaristia e Crisma. Este programa já está acontecendo e será 
um trabalho aprimorado pelas Pastorais competentes. 

O Conselho Pastoral da nossa Diocese, com a aprovação de todo 
o clero, decidiu dedicar esse ano aos “catequistas”! Seguindo as 
orientações do Santo Padre que, no documento “Antiquum 
ministerium”, instituiu o Ministério do Catequista, propondo uma 
formação adequada, nós, como Diocese, queremos oferecer uma 
“escola de formação” para os nossos catequistas, que, no fim deste ano, 
em uma celebração diocesana, receberão o ministério instituído.  

Esse trabalho e o reconhecimento dos nossos catequistas estão 
em concordância, também, com a reflexão proposta pela CNBB para a 
Campanha da Fraternidade de 2022, cuja temática é, justamente, a 



Dom José Negri 

 

 

 

|6| 

 

educação: “Fraternidade e Educação”. 

Finalmente, o padroeiro deste “ano catequético” será São João 
Bosco, o Dom Bosco, “Pai e Mestre da Juventude”, que empenhou toda 
a sua vida para educar os seus jovens na fé e na vivência civil e cristã.  

A intenção desta Carta Pastoral não é a de apresentar um tratado 
sobre o Espírito Santo, mas, expressar e deixar que o Espírito nos fale 
sobre uma renovação na Igreja, a partir da vida sacramental da 
Iniciação Cristã. “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
igrejas” (Ap 2,7). 

Faço uma premissa: como no biênio passado a nossa reflexão se 
baseou sobre a Eucaristia, um dos sacramentos da Iniciação Cristã, 
nesta carta, gostaria de focar mais a presença do Espírito no Batismo e 
na Confirmação, ou Crisma. 
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1. O ESPÍRITO DO SENHOR DESDE A CRIAÇÃO 

No livro do Gênesis (cf. 1,2), encontramos desde o começo, 
desde o início da criação, o “sopro” de Deus. “No princípio, Deus criou 
o céu e a terra. Ora a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o 
abismo e o sopro de Deus agitava a superfície das águas”. 

O antigo Israel, na sua “fonte sacerdotal”, intuiu que Deus criou 
o universo com a força da sua Palavra. Juntamente com essa imagem, 
aparece o papel do Espírito, cuja percepção é favorecida pela expressão 
da linguagem: com a palavra, emana também o sopro: “O céu foi feito 
com a palavra de Deus, e seu exército com o sopro de sua boca” 
(Sl 33,6). 

O Espírito está presente desde a eternidade e é fácil se deixar 
transportar por essa imagem significativa, pensando nesse “sopro” que, 
quando tudo ainda é escuro, quando tudo ainda é vago, confuso, vazio, 
vem agitando as águas. É, talvez, o primeiro sinal de vida. É a resposta 
da criação diante do chamado à vida. O profeta Baruc faz uma 
descrição poética interessante da criação, quando diz que “as estrelas 
brilham em seus postos, palpitantes de alegria; ele as chama e elas 
respondem: ‘Aqui estamos!’, cintilando de alegria para aquele que as 
fez” (Br 3,34-35). 

O sopro de Deus realiza essa harmonia em toda a criação, 
aguardando que cada uma das suas criaturas responda ao seu chamado, 
realizando a função para a qual foi criada. O “sopro” de Deus, o 
Espírito do Senhor, teve uma missão bem decisiva na criação, quase 
como o poder da animação.  

O mais interessante, porém, é observar que este “sopro” não se 
limitou a aparecer unicamente na criação, mas permanece ao longo de 
toda a história da salvação: “Envias teu sopro e eles são criados, e 
assim renovas a face da terra” (Sl 104,30). O verbo “renova” nos faz 
entender que o Espírito não é estático, mas é dinâmico, está em 
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contínuo movimento, renovando, agitando, sacudindo, levando as 
pessoas e as criaturas a uma contínua conversão. Exemplos desta 
renovação podem ser encontrados em outros textos bíblicos: “Cria em 
mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável” 
(Sl 51,12); “Faze que voltemos a ti, Javé, e voltaremos; renova os 
tempos passados” (Lm 5,21); pode ser também restauração: “Depois 
disto, resolveu Joás restaurar a Casa do SENHOR” (2Cr 24,4). 

Invoquemos, portanto, esse sopro, esse Espírito sobre todos nós, 
ao iniciarmos esse ano pastoral, para que seja realizada, em nós, uma 
nova criação.  

O Espírito de Deus cria o ser humano 

“Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, 
insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um 
ser vivente” (Gn 2,7). Hálito e sopro, aqui, podem ser considerados 
sinônimos, portanto, podemos imaginar que o “sopro” de Deus entrou 
no ser humano, e, de um ser “morto”, matéria sem vida, se transformou 
em um ser animado.  

Todo ser humano carrega em si este “sopro divino”. Esse 
pensamento é o resultado da reflexão que estamos fazendo, a partir da 
criação, antes mesmo de falar de fé ou de outras crenças e religião. 
Toda pessoa carrega em si uma semente divina, uma graça, que vai, 
aos poucos, desabrochando, na medida em que ela se torna consciente 
e adere à proposta cristã. O importante é ter consciência disso, pois, 
assim, a semente do Deus criador cresce e gera frutos. 

A imagem do “sopro” é tão real que é retomada no Salmo 104,29: 
“Se escondes teu rosto, desfalecem, se lhes tiras o teu sopro, morrem 
e voltam ao pó”. O sopro de que se fala é o espírito de vida que anima 
todo o cosmo e toda a criação. Tudo depende deste sopro, tudo depende 
desta animação: sem ele, o ser humano voltaria a ser pó, e as criaturas 
todas deixariam de existir.  
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O pecado  

Somente a Deus compete “tirar o sopro”, pois Ele é o dono e 
criador, mas, como adverte São Paulo aos Efésios, nós temos a 
liberdade também de entristecer o Espírito com a nossa conduta, com 
uma vida distante da finalidade para a qual fomos chamados a viver. 
“Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes 
marcados, como por um sinal, para o dia da redenção” (Ef 4,30). 

Infelizmente, a primeira criação foi devastada pelo pecado, e o 
livro da Sabedoria expressa-o muito bem, quando diz que: “Deus criou 
o ser humano incorruptível e o fez à imagem de sua própria natureza: 
foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-
na os que são do seu partido” (Sb 2,23-24). Esta palavra é consoladora, 
porque exalta a imagem de um Deus criador, de um Deus que ama a 
pessoa, tanto que a faz “imortal”. Porém, aqui vem o influxo do diabo, 
a influência do pecado e da concupiscência, que podem levar o ser 
humano a usar mal a sua liberdade, arriscando estragar o projeto de 
amor, pensado e atuado por Deus.  

Sem dúvida, aqui aparece também explícito o pecado original, 
como traz o Catecismo da Igreja Católica (397): “O homem, tentado 
pelo Diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu 
Criador, e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento 
de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo 
pecado, daí em diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de 
confiança em sua bondade”. 
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2. O ESPÍRITO SANTO NO BATISMO 

Deus, na sua grande sabedoria e bondade, não poderia deixar o 
ser humano à mercê do pecado original. Assim, mais uma vez, depois 
das águas do dilúvio (cf. Gn 8), Ele se comprometeu em nunca mais 
amaldiçoar a terra e deu mais uma chance para as pessoas se 
converterem.  

Jesus quis nos dar o exemplo quando, diante de João Batista, que 
pregava um batismo de conversão, decidiu entrar na fila dos pecadores 
e demonstrar que o batismo dele não seria somente um batismo de 
água, mas com o Espírito Santo e com fogo (cf. Mt 3,11).  

O Batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado 
original e faz o homem voltar para Deus. Assim, como o próprio Jesus 
quis entrar na fila dos pecadores para receber o batismo, nós, também, 
entramos com Ele na fila daqueles que fazem parte da geração 
pecadora, que nasceu depois do primeiro pecado de Adão, e espera ser 
resgatada por Cristo.  

O Catecismo da Igreja Católica (694) ensina que: “O simbolismo 
da água é significativo da ação do Espírito Santo no Batismo, pois, 
após a invocação do Espírito Santo, ela se torna o sinal sacramental 
eficaz do novo nascimento”. 

Como não enxergar, neste processo, a criação de que falamos no 
começo? O Espírito, o “sopro de Deus”, agitava as águas da criação, 
para que elas pudessem mostrar sinais de vida e, desta vida, brotasse 
toda a criatura. 

A epiclese na bênção da água batismal a torna canal de salvação, 
pois foi para isso que ela foi criada, e foi por isso que o Senhor Jesus 
entrou nas águas.  
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“Nas águas do rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis, 
para manifestar o mistério do novo Batismo: 
do Céu fizestes ouvir uma voz, 
para que o mundo acreditasse 
que o vosso Verbo estava no meio dos homens; 
pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba, 
consagrastes Cristo vosso Servo, com o óleo da alegria, 
para que os homens O reconhecessem como o Messias 
enviado a anunciar a boa nova aos pobres”. 
(Prefácio da Festa do Batismo do Senhor) 
 

O papel da família na transmissão da fé 

Hoje, as pessoas vivem uma certa insegurança com relação aos 
valores e ao sentido profundo da própria existência. Aqueles que eram 
considerados os pressupostos espirituais básicos e fundamentais, e que 
orientavam as pessoas, infelizmente, aos poucos, estão se exaurindo. 
Os poderosos meios de comunicação social estão nos convencendo de 
que é melhor viver uma vida sem Deus, que a Sua presença em nossa 
vida é dispensável. A existência ou não existência de Deus parece não 
ser mais um problema. 

A justificativa, muito difundida, de que estamos em um estado 
“laico”, está levando muitos políticos a formularem leis e programas 
que visam, unicamente, a eliminação de valores éticos e morais na vida 
pública.  

Na verdade, o que percebemos não é o argumento de um estado 
“laico”, em que há uma separação entre o sagrado e as realidades 
seculares, como, aliás, podemos encontrar no próprio Evangelho: “Dai 
a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Mt 22, 21); ao 
contrário, notamos a tentativa de implementação de um Estado 
“laicista”, que não apenas separa, como também nega as realidades 
sagradas, sufocando-as até que deixem de existir ou não tenham 
nenhuma importância na esfera pública.  
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Neste contexto, dizia o Papa emérito Bento XVI, em seu discurso 
feito à Diocese de Roma (21/01/2008), que é muito forte, por parte dos 
pais, a tentação de renunciar a educar os próprios filhos na fé, e de nem 
saber, de fato, qual é a missão que lhes foi confiada. O Papa Bento XVI 
continua dizendo que hoje se vive em uma atmosfera e em uma cultura 
que levam a duvidar do valor da pessoa humana, do significado da 
verdade e do bem, e, em última análise, da bondade da vida.  

A família, portanto, é o primeiro berço onde nasce e se 
desenvolve a fé! Quando os pais pedem o batismo para a sua criança, 
devem ser bem cientes da responsabilidade que assumem diante de 
Deus, e do compromisso que deverão cumprir, até que a criança chegue 
à fase adulta. O mesmo ocorre quando o adulto pede o batismo para si 
mesmo. 

Por isso, a Igreja tem um interesse muito grande em colaborar 
com a família, servindo, com uma atenção particular, essa “célula”, 
onde se realiza o início da vida humana; esse berço, onde se pode 
oferecer às crianças a primeira experiência de fé.  

Quem não se lembra, voltando um pouco nos anos, da dedicação 
dos pais ou dos avós em fazer com que aprendêssemos as primeiras 
orações, o sinal da cruz, a oração do Santo Anjo? Isso não é 
saudosismo, mas somente uma forma de lembrar como que a fé crescia 
junto com a criança. Hoje, ainda se encontra essa prática, mas em 
poucas famílias. 

A unidade entre família e comunidade deve ser construída um 
pouco por vez, a partir do nascimento dos filhos, e deve crescer, sempre 
mais, de maneira que, uma vez passada a primeira infância, a criança 
tenha acesso, com facilidade, à catequese da paróquia, sustentada pela 
colaboração família-comunidade. 
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3. RENUNCIAIS AO DEMÔNIO? 

No dia do Batismo, e, depois, nos outros sacramentos da 
Iniciação Cristã, as “Promessas Batismais” fazem parte do Rito, e são 
praticamente um conjunto de perguntas e respostas, com relação ao 
próprio Credo e à própria fé. Uma das perguntas se refere à renúncia 
ao mal, para confirmar se a pessoa está disposta a despojar-se de tudo 
aquilo que não é de Deus.  

Como perceber as influências do espírito do mal na vida da criatura 

Conforme lemos no livro da Sabedoria, o demônio consegue 
cativar as pessoas, com suas artimanhas, pois ele é levado pela inveja. 
Ele compete com Deus, e como ele é o “príncipe deste mundo”, tenta, 
de todas as maneiras, influenciar os seres humanos, seduzi-los, para 
colocá-los contra Deus. O campo onde se realiza essa batalha é o 
mundo: o evangelista João fala do mundo do pecado e da tentação, 
quando o associa a Satanás (Jo 12,31ss), e assegura que o “príncipe 
deste mundo”, isto é, o demônio, será expulso. Entretanto, quando fala 
do mundo como lugar da salvação: “Eu não vim para condenar o 
mundo, mas para salvá-lo” (Jo 12,47), o associa mais à figura e à 
missão de Jesus.  

O nosso intuito não é, aqui e agora, elencar todas as ações que o 
demônio inventa para colocar os seres humanos contra Deus: precisaria 
escrever uma longa lista, e sempre mais incompleta, pois ele é muito 
engenhoso. Mas, acredito que seja suficiente mencionar somente 
algumas estratégias dele.  

Ele é um desestabilizador da paz, da serenidade, da harmonia, de 
um clima de alegria, de um clima onde reina o amor. Ele se serve de 
legiões de demônios, pois entre eles há uma hierarquia, para semear 
ódio, guerra, vingança, desconfiança, rancor, ciúme, inveja. A carta aos 
Gálatas expressa bem esse fato, quando fala dos desejos da carne, 
contrapostos aos desejos do Espírito. Diz São Paulo: “São bem 
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conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, 
devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, 
intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras 
coisas semelhantes” (Gl 5, 19-21).  

Todo o empenho do demônio é mostrar que Deus não é Pai, que 
não é misericordioso, que não é bondade: em uma palavra... que Ele 
não é Amor. Assim, ele busca, ao contrário, convencer os seres 
humanos de que as causas de todos os males vêm de Deus; que tudo o 
que acontece de errado em nós, na nossa vida, no mundo, na natureza, 
na criação, tem como única origem Deus.  

O lugar onde o demônio consegue trabalhar mais é no 
pensamento e no coração da pessoa. Santo Agostinho, em seu 
Comentário ao Evangelho de João (Commento al Vangelo di Giovanni, 
Città Nuova Ed., pag. 887), falando da traição de Judas, teria dito que, 
em um primeiro momento, Satanás entrou no coração de Judas com o 
propósito de trair Jesus, depois que Jesus lhe ofereceu um pedaço de 
pão. O demônio pode entrar através dos nossos sentidos: olho, ouvido, 
tato; mas, a sua preferência é atingir o pensamento e a fantasia, que 
mexem com as nossas moções interiores e nos levam, em segundo 
momento, à ação. 

Pensemos, por exemplo, nas estratégias que o demônio tem 
usado para entrar na cabeça dos nossos jovens, adolescentes e crianças: 
o mundo da imagem, da imaginação; as mensagens subliminares, 
transmitidas através das músicas, jogos, videogames, séries de TVs... 

O objetivo do demônio é destruir, dividir, acabar com tudo o que 
Deus criou. Aquela frase repetida em Gênesis 1,10: “E Deus viu que 
isso era bom”, se tornou, para o espírito do mal, o alvo a ser destruído. 

A criatura humana foi o que de mais sublime Deus criou, porque 
nela Ele reconhece a sua imagem e semelhança (cf. Gn 1,27). A 
pergunta que não quer calar: a que se deve, então, a prática de 
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automutilação, tendência à depressão, tendência ao suicídio, também 
entre os mais jovens da nossa sociedade? Não é possível resolver essa 
problemática alegando, somente, ser fruto da influência do demônio. 
Mas, como não vislumbrar, nesta triste realidade, um sorrateiro 
“gostinho” de assistir e de contribuir com a destruição da obra-prima 
de Deus, por parte de quem é o inimigo dele? 

Sobre esse tema, existe uma extensa bibliografia. Porém, eu 
gostaria de citar um filme, que assisti há alguns anos, cujo título era: 
“O monge”. Nele, destacou-se uma frase, que muito me tocou: “O 
demônio tem o poder que nós lhe damos”. Realmente, se deixarmos 
brechas para ele entrar na nossa vida, os resultados serão devastadores. 

Mas, será que Deus poderia abandonar a sua criatura, aquela que 
tanto ama, nas mãos de quem poderia destruí-la definitivamente? A 
resposta vem do profeta Isaías: “Acaso uma mulher esquece seu neném 
ou o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, 
eu de ti jamais me esquecerei! Vê que escrevi teu nome na palma da 
minha mão, tenho sempre tuas muralhas diante dos olhos” 
(Is 49,15-16).  

O amor de Deus é mais forte do que o poder do diabo, porque o 
amor de Deus Pai é infinito, enquanto o poder do demônio é limitado 
(cf. Ap 20); ele foi amarrado e o fim dele já está determinado. O nosso 
nome está escrito na palma da mão de Deus, desde a criação do mundo, 
e permanecerá pela eternidade, porque nós somos preciosos aos olhos 
dele (cf. Is 43,4). 

Um alerta para pais e educadores 

Deus se mostrou, com o povo de Israel, desde sempre, um 
verdadeiro educador. Ele propôs algumas regras e leis, para que o povo 
tivesse a felicidade. Como falou, em Deuteronômio 30,15: “Vê que eu 
hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça”. Se o povo 
obedecer às leis do Senhor, será abençoado. Mas, Deus adverte, também, 
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o povo: “Se teu coração se desviar e não quiseres escutar, se te deixares 
arrastar para adorar e prestar culto a outros deuses, eu te declaro... 
perecerás” (v.16-18). Deus, que ama o seu povo, faz um alerta sobre o 
que pode lhe acontecer, caso desvie o coração e se deixe seduzir pelo mal. 
No versículo 19b, Deus reafirma: “Escolhe, pois, a vida, para que 
vivas!”. Trata-se de uma escolha e, para escolher, precisamos de um, entre 
os maiores dons que Deus poderia nos dar: a liberdade! 

No processo educativo, o exercício da liberdade é fundamental 
para as nossas crianças. Muitas vezes, acreditamos, ingenuamente, que 
as crianças têm a mesma capacidade que tem um adulto para exercer a 
liberdade de escolher; quando, na verdade, elas ainda podem não saber 
discernir o que é bem e o que é mal.  

Uma justa e sã educação religiosa não pode prescindir de 
apresentar os conceitos de bem e de mal. Os pais, que estiverem 
totalmente projetados para mostrar os caminhos dos valores morais e 
éticos, que deverão sustentar a vida da criança no futuro, não podem se 
eximir de apresentar, também, os caminhos do mal, pois ele se propõe, 
sempre, a enganar e a seduzir . Em uma expressão bem popular, o Papa 
Francisco alertou que o demônio sempre escolhe entrar em casa “de 
fininho”, na ponta dos pés. 

As redes sociais, e tudo o que trafega pela internet, são recursos 
bem conhecidos e que expõem a criança a conteúdos que nem sempre 
servem para a formação construtiva e sadia. Ninguém quer desmerecer 
o valor da tecnologia de hoje. Todos nós percebemos, em tempo de 
pandemia, como a internet amenizou muitos problemas para as 
crianças, que puderam acompanhar aulas e atividades, remotamente. 
Mas, infelizmente, existe o outro lado da moeda. Esses instrumentos 
podem ser usados para o bem, mas, também podem levar as crianças 
para o mundo do mal, que quer lucrar sobre a perdição e a perversão 
delas. Basta explorar a psicologia moderna, para encontrar novas 
patologias que, somente poucos anos atrás, nem existiam, como a 
dependência da internet.  
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Pais, conscientes do bem que querem para os próprios filhos, se 
preocupam em saber e conhecer os “personagens” que ocupam os 
contatos do WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, de seus filhos.  

E o que dizer dos jogos e videogames, com inúmeras cenas de 
violência, agressividades e, por vezes, de pornografia? A mente da 
criança é como uma esponja; absorve tudo e armazena.  

E o que dizer daquelas músicas que estão entrando, aos poucos, 
nas cabeças das nossas crianças e adolescentes, promovendo e levando-
os a verdadeiras perversões? O conteúdo destas canções é literalmente 
estarrecedor, colocando a sexualidade como resultado de gíria de baixo 
calão. Infelizmente, elas são as mais tocadas em emissoras de rádio, no 
YouTube e nos serviços de streaming da internet; são trilhas sonoras 
de novelas e programas de TV em geral; são ouvidas no mais alto 
volume de automóveis ou com fones de ouvido; são escolhidas para 
festas de aniversário, formaturas e casamentos. O que tudo isso pode 
produzir na psique das crianças e dos adolescentes em fase de 
crescimento? Quais serão as escolhas que poderão fazer em suas vidas, 
futuramente, se aprenderam que tudo isso “é normal”? 

Esse é o maior engano, com o qual o inimigo quer seduzir os 
mais inocentes. Apresentar tudo como “normal”, para chegar a uma 
conclusão: “Onde você vê o mal em tudo isso? Pare de ver o mal em 
tudo! Pare de ser fechado! Abra-se para o novo!”. Mas, quem tem 
valores morais e éticos bem formados, logo vislumbra a mão do 
inimigo em tudo isso.  

Entretanto, ainda não sabemos até onde esta atual tecnologia 
poderá nos levar: posso somente acenar uma palavra que abrirá, no 
futuro, a implantação de um sistema diferente de comunicação, do qual 
já existem prelúdios, aqui e acolá: o metaverso.  
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4. A EFUSÃO DO ESPÍRITO NO SACRAMENTO DA 

CONFIRMAÇÃO OU CRISMA 

“Ao anoitecer daquele primeiro dia, o primeiro da semana, os 
discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas por medo dos 
judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: ‘A paz esteja 
convosco!’. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, 
então, se alegraram, por verem o Senhor. ‘...Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio’. Então soprou sobre eles e falou: ‘Recebei o 
Espírito Santo...’” (Jo 20,19-22). 

O mundo, do início da criação, era o caos: tudo sem forma, tudo 
sem significado, incriado. As trevas ajudavam, ainda mais, a criar um 
clima de confusão, de insignificância. “A terra estava deserta e vazia”, 
dominava o silêncio. Único sinal de vida, como vimos no começo, era 
o “sopro de Deus”, que agitava as águas.  

Jesus Ressuscitado aparece no meio dos seus apóstolos 
apavorados, medrosos, fechados. À primeira vista, os apóstolos devem 
ter ficado desconcertados, confusos, pois, jamais esperariam que o 
Mestre aparecesse, justamente naquele dia, quando estavam vivendo o 
luto. Em suas cabeças estava tudo bagunçado e se perguntavam: “Será 
que Ele está morto? Ele está vivo? Mas, onde está o corpo dele?”. E o 
que dizer do medo que eles estavam sentindo? Medo de morrer, medo 
de acabar tendo o mesmo fim que o Mestre. Neste caso, assim como 
no princípio da criação, o “sopro” do Ressuscitado traz uma vida nova, 
traz a “paz” para os apóstolos perturbados por causa de todos os 
acontecimentos. O Espírito Santo é sinal da certeza da Ressurreição, a 
certeza de que, depois da morte de Jesus, enquanto os judeus 
festejavam, por acreditarem que o inimigo de Deus teria vencido, o 
Espírito estava preparando uma nova vida, um mundo novo, iluminado 
pela Luz da Ressurreição.  
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A imposição das mãos 

No rito da Confirmação, é previsto que o bispo imponha as mãos 
sobre os crismandos. Esse gesto remonta à época dos apóstolos, e tem 
o significado de infundir o Espírito Santo, que flui das mãos 
consagradas do bispo para a alma do crismando, preparado para receber 
os sete dons, que são citados na oração da imposição das mãos 
(cf. At 8,14-25). 

A unção com o óleo do crisma 

Esse óleo foi consagrado pelo bispo e por todos os padres na 
Missa Crismal de Quinta-feira Santa. É o sinal de unidade e símbolo 
do Espírito.  

Um gesto interessante ocorre na consagração do óleo do crisma: 
depois de misturar o bálsamo, que é um composto de seiva aromática 
de diversas plantas, o bispo “sopra” três vezes sobre o óleo. Mais uma 
vez, a liturgia nos traz a imagem daquele sopro das origens, o sopro da 
Ressurreição, que simboliza o “sopro de Deus”, o Espírito.  

Em Efésios (1,13), São Paulo esclarece que esta unção é a 
“marca” do Espírito, com a qual teremos a garantia da herança futura. 
“Nele (em Cristo), acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo 
prometido, que é garantia da nossa herança...”. Os primeiros cristãos 
eram marcados com a Cruz, que significa “ser propriedade de Deus”; 
os marcados pelo Espírito pertencem a Deus. A essência simbólica do 
óleo, no sacramento da Crisma, seria fortalecer o crismando para o 
testemunho cristão, como afirma o Catecismo: “Pelo sacramento da 
Confirmação, são mais perfeitamente vinculados à Igreja, 
enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo e, deste modo, 
ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por 
palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo” 
(Catecismo da Igreja Católica, n. 1285).  
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 Santo Ambrósio, aos neo-crismados, diz assim: “Recorda que 
recebeste o selo espiritual [...] e conserva aquilo que recebeste. Deus 
Pai marcou-te, Cristo Senhor confirmou-te e colocou no teu coração o 
penhor do Espírito” (Catecismo da Igreja Católica, n. 1303). 

O rito da Crisma termina com as palavras que o bispo dirige ao 
crismando: “A paz esteja contigo!”. Retomando o texto bíblico, esta é 
a paz que Jesus desejou aos apóstolos, é a paz da Ressurreição. É a paz 
que a Igreja deseja para qualquer pessoa que recebe a graça do Espírito 
em sua vida.  

A minha experiência como ministro da Confirmação 

Nestes 16 anos de episcopado, perdi o número de quantos 
adolescentes, jovens e adultos crismei. Normalmente, meu encontro 
com os crismandos ocorre somente no dia da Crisma, quando o clima 
é de muita alegria, muito entusiasmo; a emoção transparece nos seus 
olhos e muitos não escondem algumas lágrimas. Isso é muito bonito! 
Quem se deixa tocar pelo Espírito não pode ficar indiferente! Porém, 
dificilmente reencontro alguns deles nas paróquias, em outras ocasiões.  

Conversando com padres, pais e catequistas, percebi que este 
sacramento nem sempre é bem entendido, e nem sempre é bem 
acolhido. Existe uma certa dificuldade, para jovens que ficaram muito 
tempo afastados da Igreja, depois da Primeira Eucaristia, em retomar a 
catequese: falta-lhes vontade, motivação; e a cobrança, feita pelos pais 
ou familiares, complica ainda mais! 

Ligada a essa primeira problemática, vejo também o fato de 
muitos jovens já terem entrado na vida do mundo, com todas as suas 
atrações. Quantos deles, que se encontram nas nossas igrejas, estão 
machucados, por terem passado por muitas experiências, até 
traumáticas. A Igreja deve ter um olhar todo especial para com estes 
jovens. 
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Os pais e os educadores dos adolescentes e jovens da catequese da 

Confirmação ou Crisma 

Considero os catequistas da Crisma como verdadeiros heróis, 
pois, de repente, devem se transformar em amigos, irmãos e até pais 
dos jovens catequizandos. Estes, enfrentam a fase mais difícil da vida, 
que está entre a adolescência e a juventude, em um mundo 
tecnologizado, em que a única linguagem aceita é a da imagem.  

Muitas vezes, estes jovens provêm de famílias desestruturadas, 
muito carentes de afeto e de carinho, que são pressupostos de uma 
família normal.  

Seria muito educativo e necessário um caminho catequético que 
levasse em consideração a presença dos pais, e da família em geral, 
através de encontros de formação, ou simplesmente momentos de 
confraternização. Em muitas paróquias, isso já acontece. Como seria 
importante incentivar e aumentar esses encontros! A finalidade poderia 
ser dupla: de um lado, a Igreja poderia sustentar os pais na sua missão 
de acompanhar seus filhos de forma mais consciente e gravosa; do 
outro lado, a Igreja poderia oferecer aos pais, também, a oportunidade 
de retomarem seu caminho de fé.  

Um caminho de envolvimento dos pais dos catequizandos deve 
se tornar uma proposta de particular delicadeza e de acolhida, levando 
em conta a complexidade com que se apresenta a família, hoje: 
conflitos conjugais, dificuldades ligadas ao trabalho, problemas de 
saúde e preocupações de ordem econômica, que colocam em xeque a 
vivência familiar.  

Com uma sociedade em mudança, também os paradigmas de 
referência são modificados. Não podemos fechar os olhos diante das 
novas configurações familiares, que hoje vêm se constituindo, mas 
devemos abrir as portas para os filhos que queiram ser educados na fé.  
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As redes sociais e as novas tecnologias na vida dos adolescentes e 
dos jovens  

Gostaria de abordar alguns aspectos sobre o mundo onde os nossos 
jovens vivem, atualmente. Nos parágrafos anteriores, acenei à influência da 
tecnologia na vida das crianças; agora, a vejamos na vida dos jovens.  

Eles gostam muito dos recursos tecnológicos, porque lhes dão a 
possibilidade de administrar ansiedades e emoções, que aparecem com 
rapidez, entrelaçando relacionamentos com facilidade. Sendo que esses 
instrumentos, como o celular e a internet, se tornaram “amigos de 
viagem” destes nossos jovens, praticamente desapareceu a “chatice” de 
esperar por alguém, ou de demorar para alcançar algum objetivo. Em 
poucos minutos, é possível organizar uma reunião, ou resolver algum 
problema, que envolve pessoas que se encontram longe.  

De outro lado, se o contato através de mensagens/chat/mail é 
imediato, na realidade falta o “face a face”. Quantas vezes a mensagem 
enviada é mal-entendida, e não compreendida, a tal ponto que pode 
suscitar brigas ou cancelamentos? As relações, muitas vezes, são 
surreais: Facebook, por exemplo, pode ser a vitrine do “ego”. O jovem 
pode mostrar uma representação de si que se aproxima mais da imagem 
ideal do que da real. (Isso acontece também com muitos adultos...). As 
relações são as que mais ficam prejudicadas em tudo isso. Os jovens se 
escondem atrás destas novas tecnologias, mas isso pode criar certo 
isolamento das pessoas reais.  

Esta maneira de fazer tudo com um “click”, infelizmente, vai se 
tornando um estilo de vida: tudo é resolvido com rapidez e velocidade 
surpreendentes. Se, de um lado, em segundos, o jovem pode dar a volta 
do mundo, conhecer outras culturas e ter um intercâmbio virtual com 
milhares de pessoas; do outro lado, por causa da falta de tempo, o 
jovem se deixa levar mais pela emoção do momento, do que pela 
reflexão, e, se a resposta não for imediata ao seu comando, fica irritado 
e nervoso. Imaginemos o que isso significa quando o contexto é 
vocação! A cultura do “click” está em vigor até quando se trata de 
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decidir por uma determinada vocação religiosa ou por uma 
determinada pessoa, tratando-se da vocação matrimonial. Com a 
mesma rapidez com que se decide deixar tudo para seguir uma vocação 
de consagração, assim também, ao toque de um “click”, ela é 
facilmente abandonada. Diga-se a mesma coisa com relação ao 
casamento. 

5. A PROFECIA DE UMA NOVA CRIAÇÃO 

O Papa Francisco proclamou, para o ano de 2025, um jubileu, 
um “Ano Santo” para a Igreja toda, e já deu algumas dicas de como ele 
deverá ser vivido. Entre as várias afirmações, ele destacou que: “O 
próximo Jubileu pode ajudar muito a restabelecer um clima de 
esperança e confiança, como sinal de um novo renascimento, que todos 
percebemos como urgente" (Carta para o Jubileu 2025 - 11/02/2022). 

Diante da situação em que nos encontramos hoje, cujos sinais 
negativos, seja do mundo, como da sociedade, foram apontados em 
alguns momentos desta carta, lembrei-me do início, onde falava da 
criação, e do papel extraordinário que teve o Espírito, em acompanhar 
a Palavra criadora de Deus, que deu vida a todas as coisas. 

Na Bíblia, temos várias passagens em que Deus aparece e 
apresenta, ao seu povo, uma oportunidade ulterior para poder renascer.  

Em uma visão, o profeta Ezequiel (cf. 37,1ss), viu uma planície 
cheia de ossos ressequidos e abandonados, e Deus lhe pergunta: “Filho 
do homem, estes ossos poderão reviver?”. 

A visão se refaz ao povo de Israel, que foi deportado na terra da 
Babilônia. Revoltou-se várias vezes contra Deus, adorando os ídolos 
pagãos; perdeu a terra e foi como perder tudo; estava desanimado, 
angustiado. Depois de cinquenta anos, o povo de Israel está voltando 
para a sua terra, em Jerusalém.  
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O profeta fez essa profecia, lembrando o que era Israel e o que 
será agora, imaginando esse fato como uma ressurreição.  

Quando nos deparamos com essa sociedade e com o mundo 
hodierno, a pergunta que sempre vem à tona é a mesma: “Para onde vai 
nos levar esse mundo descristianizado, sem valores, sem sentido 
nenhum de viver?”. A proposta do Papa Francisco, para o jubileu, 
parece uma resposta à visão do profeta: “Será que esses ossos poderão 
reviver?”. O Papa, na exortação apostólica Evangelii Gaudium (n. 86), 
reafirma: “Não deixemos que nos roubem a esperança”.  

Acredito que, depois de dois anos de pandemia, depois de um 
período bastante conturbado, tenebroso, vale a pena acreditar que esses 
ossos poderão reviver, poderão voltar a ter o seu vigor, a vida. E, quem 
acredita no valor da esperança, sabe muito bem que esta virtude protege 
contra o desânimo, dá alento a todo o esmorecimento, dilata a 
expectativa da bem-aventurança eterna (Catecismo, 1818). 

Diante de qualquer situação complexa, diante de qualquer jovem 
ou pessoa que apresente sinais de medo, de depressão, de abandono, de 
tendência suicida, a Igreja, através de seus representantes, deve 
acreditar na profecia de Ezequiel, deve acreditar que até os mortos 
podem ressuscitar, deve acreditar que a esperança é a última a morrer.  

“Dirás ao espírito: assim diz o Senhor Deus: ‘Vem, ó Espírito 
dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos para que eles possam 
reviver!’. Profetizei conforme me fora ordenado, e o espírito entrou 
neles. Eles reviveram e se puseram de pé qual imenso exército” (Ez 
37,9-10). 

O papel do Espírito será, então, o de trazer a vida onde existe a 
morte, em vivificar todas as estruturas que deixaram de viver. A missão 
dele é a de soprar o hálito de Deus, a vida de Deus, restaurando o que 
o mal e o pecado fizeram com a criatura humana. 
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6. O PAPEL DO CATEQUISTA 

O catequista tem como mandato e objetivo primário suscitar e 
transmitir essa vida no Espírito para todos os catequizandos, que lhe 
forem confiados. Como interlocutor, entre a Igreja e as famílias das 
crianças e dos jovens, deve sempre ter presente que a sua missão é a de 
evangelizar, nas situações mais impensadas, com todos os desafios que 
hoje se apresentam.  

O problema da catequese é uma questão de fé! Quem poderia 
pensar, na origem da Igreja, que um número exíguo de pessoas, como 
foram os apóstolos, poderia dar origem a um processo de 
evangelização, que chegasse à inteira humanidade? Mas, o que 
aconteceu foi justamente isso: a mensagem do Evangelho, desde o 
começo, conseguiu penetrar nas culturas e nas mentalidades de 
inúmeros povos. Acreditar nisso é uma questão de fé! É maravilhoso 
imaginar que aquele Evangelho, que aquele anúncio, continua até hoje, 
graças a muitos evangelizadores espalhados pelo mundo inteiro!  

Como afirma o Catecismo da Igreja Católica (n. 1816): “O 
discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas 
deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la”. 
Jesus promete, a quem se declarar a favor dele e o testemunhar, que 
também Ele se declarará a favor daquela testemunha diante do Pai (cf. 
Mt 10,32-33). Esse é um grande motivo que deveria sustentar o 
catequista, também nas dificuldades que ele encontra no trabalho de 
evangelização.  

De fato, às vezes, o trabalho do catequista é bastante árduo, como 
acenava nos capítulos anteriores: ele deve enfrentar um público que 
vem de um mundo sem valores, e, ao mesmo tempo, deve dar respostas 
aos muito questionamentos que lhe chegam de todos os lados. As 
perguntas, das crianças e dos jovens de hoje, são bem diferentes das 
perguntas de crianças do passado, quando ainda não havia a internet e 
o acesso a tantas plataformas de dados que querem mais destruir a 
imagem de Deus, do que apresentar um Deus que é Pai.  
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A catequese deve comunicar a integridade da mensagem cristã, 
visando transmitir o dom integral da fé. Ela deve ser sistemática, não 
improvisada. Tudo o que for improvisado, quando não é dom do 
Espírito, pode dar a impressão de uma certa insegurança por parte do 
catequista, e de dúvidas relativas à própria fé. De outro lado, é a fé que 
forma e dá alma à catequese, ajudando o próprio catequista a buscar os 
melhores métodos para a transmissão da doutrina. Às vezes, muitos 
métodos pedagógicos, sem uma fé genuína, acabam deformando a 
mensagem cristã.  

O Papa Francisco instituiu o ministério do catequista, com o 
documento “Antiquum misterium”, seja para valorizar o papel dos 
leigos na Igreja, mas também para dar maior seriedade a um trabalho 
que para a Igreja se torna essencial: ser uma Igreja missionária. O 
ministério não é dado como uma gratificação pessoal, mas é um serviço 
à Igreja, em comunhão com o Bispo local, que envia os catequistas para 
onde mais precisa. 

Vale a pena lembrar que, ultimamente, os párocos encontraram 
bastante dificuldade em convocar novos catequistas. Certamente, dada 
a responsabilidade deste compromisso, talvez alguém não se considere 
preparado, ou sinta medo, ou insegurança. De outro lado, talvez seja a 
dificuldade, para quem tem família, de “sacrificar” parte do tempo, 
dedicado entre trabalho e vida familiar, para se dedicar à Igreja.  

Nas visitas pastorais, que tenho feito às paróquias, percebo que, 
na catequese da Crisma, há jovens que gostariam de continuar na 
Igreja, empenhando-se na formação catequética. Evidentemente, às 
vezes, é mais fácil continuar com catequistas experientes do que 
começar o acompanhamento com jovens dispostos a colaborar na 
catequese. Porém, acredito que esse trabalho poderia ser útil e 
proveitoso. Seria excelente que os jovens acompanhassem quem já tem 
experiência na catequese, permitindo uma rotatividade benéfica para a 
Igreja.  
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A catequese é uma das modalidades que a Igreja, desde os seus 
tempos primitivos, adotou para transmitir a fé – lembremos, por 
exemplo, a Didaquê, primeiro catecismo da Igreja primitiva. Portanto, 
os catequistas devem ter familiaridade com a Sagrada Escritura, com a 
tradição da Igreja e com o Magistério (Concílio Vaticano II, Dei 
Verbum,10). A partir disso, gostaria de acrescentar que a comunhão 
com o Magistério é muito importante por parte do catequista, porque, 
nós, educadores da fé, precisamos ter muita sintonia, diante dos 
problemas que a sociedade apresenta, como, por exemplo, a gritante 
inversão de valores, já citada em outros parágrafos. A curiosidade dos 
jovens, dos adolescentes e das crianças é muito grande, quando se trata 
de temáticas relacionadas à origem do mundo, aos problemas ligados à 
moral, à bioética, à sexualidade, à ideologia de gênero, e assim por 
diante. É preciso evitar a perplexidade diante de certas perguntas, e 
manter sempre, como referências: o Evangelho, o Catecismo da Igreja 
Católica, os Documentos do Concílio Vaticano II e os vários 
documentos dos Papas, que, com sabedoria, acompanharam e 
acompanham os tempos da sociedade e da Igreja, com suas crises e 
dificuldades, orientando os fiéis rumo à Verdade, com a iluminação do 
Espírito Santo.  

Termino este capítulo, registrando um sincero agradecimento a 
todas as pessoas, sejam jovens ou adultos, que na nossa Diocese têm 
trabalhado e lutado para difundir a fé. Todos devem saber da profunda 
gratidão que a Igreja de Santo Amaro lhes dedica.  
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7. O SOPRO DA RESSURREIÇÃO 

“E, inclinando a cabeça, entregou o espírito” (Jo 19,30). 

Segundo o evangelista João, Jesus não é vencido pela morte, pois 
sua morte coincide com a glória da sua Ressurreição. Ele entrega a sua 
própria vida. O último suspiro de Jesus é o sopro do Espírito, que já 
encontramos em diversas passagens, nesta carta pastoral, e que gostaria 
de retomar, para contextualizar que é o Espírito que “nos ensinará 
tudo” (Jo, 14,26), Ele será o nosso Mestre, Ele será o catequista que 
nos recordará tudo o que Jesus falou, Ele será o grande educador que 
iluminará os que terão a missão de ensinar.  

“Aquele que está sentado no trono declarou, então: ‘Eis que eu 
faço novas todas as coisas’” (Ap 21,5). O Espírito do Senhor renovará 
todas as coisas, com a sua Luz, iluminará todas as sombras do pecado, 
da morte, do sofrimento... “Ele enxugará todas as lágrimas de seus 
olhos, pois nunca mais haverá a morte, nem luto, nem clamor, e nem 
dor haverá mais” (v. 4), porque haverá “um novo céu e uma nova 
terra” (v.1).  

Começamos esta carta citando a criação, com os primeiríssimos 
versículos da Bíblia e terminamos com uma nova criação, no último 
capítulo da Bíblia. Aquele Espírito, que soprava sobre as águas, é o 
mesmo Espírito que nos foi doado, no mesmo instante em que Jesus 
terminou a sua missão na terra, que estará sempre conosco para nos 
ensinar, e que está preparando um novo céu e uma nova terra. 
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8. CHAMADOS À SANTIDADE  

A meta que todos nós devemos alcançar é a Jerusalém celeste: é 
importante não nos esquecermos disso, para que em tudo o que 
fizermos, tenhamos bem presente que há um novo céu e uma nova terra 
que nos esperam.  

Na Primeira Carta a Timóteo (2,4), São Paulo afirma que Deus 
quer que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da 
Verdade. Ainda, na Carta aos Efésios (1,4), ele nos lembra que Deus 
nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos 
“santos” e imaculados no amor. Portanto, está claro que todos somos 
chamados à santidade, que Deus quer nos salvar, e que Ele quer estar 
conosco para sempre: “E assim, estaremos para sempre com o 
Senhor” (cf. 1Ts 4,17). 

O Papa Paulo VI afirmava que, para sermos santos, precisamos 
de duas coisas: a graça de Deus e a boa vontade. Portanto, sem a graça 
de Deus é difícil alcançar essa meta. É por isso que o Beato Carlos 
Acutis, todos os dias, pedia a Deus o dom da santidade. Mas, também 
a nossa boa vontade é importante. Deus não obriga ninguém a entrar 
no paraíso. É a questão da liberdade que nos foi dada, de poder 
discernir o bem e o mal. 

Algumas perguntas se fazem necessárias: como percorrer o 
caminho da santidade? Como podemos responder a este chamado? 
Será que podemos fazer isso com as nossas forças?  

Infelizmente, ainda existem pessoas que pensam que a meta da 
santidade seja possível somente para “os poucos”, os privilegiados, os 
predestinados e, portanto, nem se preocupam em alcançar esse objetivo 
porque, olhando para as próprias imperfeições, acreditam que isso seja 
impossível.  

De outro lado, há pessoas que, como o fariseu do Evangelho (cf. 
Lc 18,9-14), passam o tempo todo na igreja, acreditando já terem 
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chegado à perfeição, e vivem apontando os defeitos dos outros, 
pensando que, pelo simples fato de obedecerem à Lei, tenham o direito 
de julgar e desprezar os outros. Como dizia o fariseu, no Evangelho: 
“Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, 
ladrões, adúlteros...” (v. 11). 

Uma vida santa não pode ser somente fruto dos nossos esforços, 
ainda que, em sua carta, São Pedro diga essas palavras: “Esforçai-vos 
em consolidar a vossa vocação e eleição, pois agindo deste modo, não 
tropeçareis jamais; antes, é assim que vos será outorgada generosa 
entrada no Reino eterno” (2Pd 1,10). Em todo caso, pelo fato da 
santidade ser um chamado, é indubitável que tenha Alguém que nos 
chama, e esta, como dizia Paulo VI, é a “graça de Deus”, que opera em 
nós. É a ação do Espírito Santo que nos anima, a partir do nosso 
interior; é a própria vida de Cristo Ressuscitado, que nos é comunicada 
e que nos transforma.  

Entre os muitos santos que poderíamos ter escolhido como 
padroeiros deste ano, consideramos que a vida de São João Bosco 
poderia ser um bom resumo de uma criatura de Deus, que soube 
traduzir, em palavras e gestos, o amor de Deus para com os jovens e as 
crianças em situação de rua. Exímio educador e formador de gerações, 
São João Bosco mostrou como é possível formar e educar na fé, 
acreditando na transformação de quem era considerado o “lixo 
humano” da sociedade.  

Este ano, a nossa Diocese de Santo Amaro viverá um momento 
extraordinário, com a abertura do processo de beatificação do Servo de 
Deus Padre Gilberto Maria Delfina, fundador dos ramos feminino e 
masculino da Fraternidade Salvista. Para isso, será aberta a fase 
diocesana, com um processo canônico, para analisar os testemunhos e 
os escritos do Servo de Deus. É a primeira vez que isso acontece com 
um membro da nossa Igreja local, em 33 anos de nossa história. 
Portanto, queremos acolher, com muita alegria, essa fase do processo, 
que foi autorizado pela Santa Sé. Em anexo, encontrarão uma breve 
biografia.   
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9. O ESPÍRITO SANTO VEM RENOVAR A IGREJA 

A Igreja está percorrendo um caminho sinodal, acompanhando a 
proposta, em sintonia e em unidade com o Papa Francisco. Para onde 
vai nos levar este Sínodo, ninguém sabe, mas, o que temos como 
pressupostos são as linhas e as orientações, que estão sendo colocadas 
como alicerce da realidade sinodal: Comunhão – Participação – 
Missão.  

O intuito, que se depreende das palavras do Papa, é a vontade de 
ver uma Igreja renovada nas suas motivações de base. A pandemia foi 
um divisor de águas: muitos batizados podem ter-se desmotivado e 
outros podem ter voltado às igrejas, com mais energia e entusiasmo. O 
Papa está insistindo para que, nesta caminhada, todos procurem se 
escutar e colocar como prioridade o “caminhar juntos”.  

Porém, a coisa mais importante é saber que, se Jesus Cristo não 
for o único e verdadeiro centro da nossa vida e da nossa Igreja, 
estaremos caminhando rumo à esterilidade e ao fracasso. Teremos 
realizado muito trabalho, teremos gasto muita energia e nos sentiremos 
desanimados e frustrados como os discípulos (cf. Lc 5,1-11), que, 
depois de terem pescado a noite inteira, voltaram com as redes vazias. 
Só Ele pode renovar todas as coisas, e, portanto, também a sua Igreja. 
É só se espelhando no Evangelho, que a Igreja atingirá as forças e as 
novas motivações para continuar a ser fiel ao seu Senhor, vivendo a 
dimensão missionária. Se o Cristo for o ponto de partida e de chegada 
de todo o trabalho sinodal, a caridade e o amor à unidade se tornarão a 
expressão máxima de uma Igreja que procura o rosto do Crucificado, 
do pobre, do abandonado: porque, aproximando estas pessoas, tocará a 
carne de Cristo Morto e Ressuscitado.  

Convido, portanto, a nossa Igreja diocesana, a sentir-se unida 
com toda a Igreja espalhada pelo mundo inteiro, e a rezar ao Espírito 
Santo, para que esse processo sinodal seja mais uma oportunidade para 
se tornar mais fiel e mais santa.  
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10. A VITÓRIA FINAL DO ESPÍRITO 

“Então, aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá 
com o sopro de sua boca, e o suprimirá pela manifestação de sua 
Vinda” (cf. 2Ts 2,8). 

Finalmente, o “sopro de Deus” ainda não terminou a sua missão. 
Criou o mundo, deu aos seres humanos uma nova oportunidade, depois 
do pecado original; soprou sobre um povo reduzido a “ossos 
ressequidos”, que se revoltou contra o próprio Deus. É a vida do 
Ressuscitado que funda a Igreja, envia os seus apóstolos para batizarem 
os povos e as nações. Através dos sacramentos, o mesmo Espírito 
chama os batizados a uma vida de santidade. Estará presente na sua 
Igreja, renovando-a e garantindo a sua força até o fim.  

Agora, em um contexto apocalíptico de que nos fala São Paulo 
em sua carta, prevendo os acontecimentos futuros dos últimos tempos, 
Jesus, com a sua vinda, será a última palavra. A sua gloriosa 
manifestação final será a derrota do seu antagonista. O Senhor Jesus o 
destruirá com o sopro de sua boca. O seu Espírito garante a vitória 
completa sobre as forças do mal e da morte.  

Essa é uma palavra de consolo e de grande esperança! Se nos 
deixarmos envolver por esse sopro, o Espírito de Deus, seremos 
vitoriosos e seremos chamados para fazer parte da felicidade que não 
terá fim.  

Essa é a nossa missão! É por isso que temos que trabalhar muito, 
fazendo de nossa vida uma verdadeira evangelização, à espera que se 
realize o último suspiro: “Vem, Senhor Jesus!” (Ap 22,20). 

FELIZ PÁSCOA 2022  

São Paulo, Quarta-Feira Santa 2022 

Missa dos Santos Óleos  
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BREVE BIOGRAFIA DO 

“SERVO DE DEUS”, PADRE 

GILBERTO MARIA DELFINA 

“Basta-te a minha graça. Pois é na 

fraqueza que a força se manifesta” 

(2 Cor 12,9)

 

 

A fragilidade marcou a vida do Servo de Deus, Padre Gilberto 
Maria Defina, mas foi a partir de uma pessoa tão frágil que o Senhor 
quis realizar sua Obra de Louvor.  

Nascido em Ribeirão Preto, em 2 de agosto de 1925. Sente a 
vocação para ser sacerdote ministerial e entra no Seminário Menor 
Claretiano, em 5 de fevereiro de 1938. Experimenta uma contrição 
profunda e, na compreensão da própria fragilidade, consagra-se à 
Nossa Senhora, em 8 de dezembro de 1940.  

Por motivos familiares, é retirado do Seminário Claretiano, em 
11 de novembro de 1941 e ingressa no Seminário Menor de Campinas. 
Sofre com essa mudança e experimenta, mais uma vez, a fraqueza 
humana, e, marcado pela enfermidade em sua vida, é afastado do 
Seminário, no ano de 1945.  

No dia 3 de dezembro de 1950, dia de São Francisco Xavier, 
Padroeiro das Missões, é ordenado sacerdote na Catedral de Ribeirão 
Preto. Celebra sua primeira missa no dia 10 de dezembro, na Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, onde foi batizado, crismado e se tornou 
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coroinha. Foi vigário coadjutor na Catedral de Ribeirão Preto. Em 5 de 
fevereiro de 1955, foi nomeado Pároco na cidade de São Simão.  

Em fevereiro de 1967, transfere-se para São Paulo, para 
acompanhar seminaristas de Ribeirão Preto, no Seminário Central da 
Imaculada Conceição, no Ipiranga. Eles se preparavam para retornar à 
Ribeirão Preto, para serem formados naquela Igreja Particular, 
conforme desejo do Concílio Vaticano II.  

Funda em 1971, com outros padres, as Faculdades Associadas do 
Ipiranga.  

Conhece a Renovação Carismática Católica e, em 9 de dezembro 
de 1987, faz a experiência do Batismo no Espírito Santo. 

No seu ardor pela graça, que age na fragilidade do ser humano, e 
experimentando essa graça em si, funda a Fraternidade Jesus Salvador, 
no dia 10 de fevereiro de 1993. E, como diretor da FAI, ao ouvir e 
acompanhar a necessidade de seminaristas, que viviam a 
espiritualidade carismática e não tinham ambiente para exercê-la, sente 
o desejo de fundar um Seminário para formar jovens com essa 
Espiritualidade.  

No dia 17 de setembro de 1994, Dom Fernando Antônio 
Figueiredo, Bispo da Diocese de Santo Amaro, recebe os votos 
perpétuos de Padre Gilberto, aos 68 anos, e iniciam-se, assim, os 
Institutos Religiosos dos Servos e das Servas de Jesus Salvador, no dia 
consagrado à Nossa Senhora de Pentecostes. 

 Nos anos que se seguiram, foram grandes as alegrias, pois o 
Servo de Deus, Padre Gilberto, experimentava a alegria de ter 
novamente uma família; porém, também foram grandes as tribulações, 
como saídas de irmãos e irmãs. Por quatro vezes, sofre com doenças 
que quase o levam à morte, mas foi curado milagrosamente. Nesse 
contexto, Padre Gilberto teve um sonho, no qual, Jesus batia três vezes 
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no seu peito, dizendo: “Gilberto, o Louvor de Deus necessita de 
paciência (batia a primeira vez), paciência (batia a segunda vez) e 
paciência (batia a terceira vez)”. Sonho relatado em 30 de junho de 
1998, numa preleção. O Servo de Deus passou por doenças, 
fragilidades, tristezas, decepções, mas, na graça de Deus, permaneceu 
como uma rocha confiante e transmitindo confiança aos seus filhos e 
filhas.  

No dia 5 de dezembro de 2004, com 79 anos de vida, 54 anos de 
ordenação sacerdotal e 10 anos de consagração na vida religiosa 
salvista, entra para a Glória do Senhor!  

 Homem afável, que amava os estudos, de teologia à literatura, 
mas, ao mesmo tempo, tinha uma piedade profunda. Obediente à Igreja 
e aos superiores, sofreu com as tempestades que a Igreja pós-Conciliar 
passou. Como um verdadeiro homem de Deus e da Igreja, queria seus 
filhos e filhas, santos e sábios. Por isso, dizia: “Resgatar o antigo, o 
patrimônio da Igreja, trazendo para o novo. Unir o antigo e o novo”. 

 Que o Servo de Deus, Padre Gilberto, interceda por nós, para 
que, no Louvor, possamos ir ao encontro do Senhor e assim viver a 
salvação, vida em abundância!   
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SÃO JOÃO BOSCO 

Como queremos dedicar este 
biênio pastoral ao Divino Espírito 
Santo, para que nos ilumine, converta e 
defenda, Ele também nos sugere Dom 
Bosco como especial patrono dessa 
iniciativa. Considerando, igualmente, a 
missão dos nossos catequistas, sua 
intercessão nos convém, de um modo 
ainda mais especial, já que este humilde 
sacerdote foi um grande educador da 
juventude, grande catequista, amigo 
íntimo e extraordinário do Senhor. 

 São João Bosco nasceu em Turim, na Itália, em 1815, e foi 
criado e educado por sua mãe, já que seu pai faleceu quando ele tinha 
apenas 2 anos de vida. Sua formação foi na pobreza, mas com uma 
educação alicerçada na fé católica e nas virtudes humanas. Se o 
sofrimento o visitou tão cedo, com a morte de seu pai, e também a 
violência da parte de seu irmão, visitou-o também a graça, pois cultivou 
no seu coração, desde tenra idade, o amor a Deus e a piedade cristã. 

 Em 1835, entrou para o seminário, e em 1841, aos 26 anos, 
recebeu a graça da ordenação sacerdotal. A intimidade com o Divino 
Espírito Santo foi a constante da vida de Dom Bosco, enriquecido por 
Ele com muitos carismas, especialmente ligados à formação cristã da 
juventude e de todos quantos se aproximavam dele. Desde muito cedo, 
foi agraciado com sonhos proféticos, que se realizavam na mesma 
medida em que crescia, cada vez mais, também a sua fidelidade às 
moções e inspirações de Deus. 

 Embora se destaque a riqueza de seus dons extraordinários, 
Dom Bosco deixou-se mover, especialmente, pela caridade e se fez 
tudo para todos. Não se acomodou na missão e foi ao encontro da 
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necessidade e da realidade da juventude pobre de Turim, fundando 
diversos oratórios, como centros de acolhimento e evangelização. 

 São João Bosco foi verdadeiro sacerdote, pai bondoso e 
incansável educador. Nos seus oratórios, aprendia-se a fé, as virtudes 
humanas e cristãs, como também uma profissão. As diversas provações 
e incompreensões sofridas durante sua vida se convertiam, cada vez 
mais, em sabedoria e graça para todos os destinatários do seu 
incansável zelo pastoral.  

 Íntimo amigo do Espírito Santo, Dom Bosco era também filho 
devotíssimo da Santíssima Virgem Auxiliadora, de quem obteve 
sempre proteção materna e sabedoria do céu. Inspirado por Ela, e com 
o auxílio do Papa Pio IX, fundou a Congregação dos Salesianos, sob 
especial proteção de São Francisco de Sales, santo da mansidão e do 
discernimento.  

 Dom Bosco deixou-se consumir, de fato, pelo Espírito Santo, 
como uma vela que queima no altar, iluminando tudo ao seu redor. 
Trabalhador incansável, morreu em 1888, consumido de amor pelo 
Senhor e exaurido no mesmo amor pelas almas. Foi canonizado em 
1934, por Pio XI e, em 1998, declarado “pai e mestre da juventude”, 
por S. João Paulo II. 

 Neste especial biênio dedicado ao Espírito Santo, queremos, 
também, encontrar em Dom Bosco um amigo e fiel intercessor para 
nossa amada diocese de Santo Amaro e para todos os que se dedicam 
à formação cristã do nosso povo fiel. 

Algumas frases de Dom Bosco 

 “Vejo em cada jovem uma vida a salvar.” 

 “Estudo, trabalho e oração: eis o que tornará bons os jovens.” 

 “É preciso trabalhar como se a gente não fosse morrer nunca, e viver 
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como se a gente devesse morrer todos os dias.” 

 “Amem muito a castidade. Lembrem-se: para conservá-la é precioso 
trabalhar e rezar.”  

 “Andando com maus companheiros vocês acabam se perdendo, 
pondo em risco a própria salvação.”  

 “A música dos jovens se escuta com o coração, não com os 
ouvidos.” 

 “Em todo jovem, mesmo no mais infeliz, há um ponto acessível ao 
bem e a primeira obrigação do educador é buscar esse ponto, essa 
corda sensível do coração, e tirar bom proveito.” 

 “Nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso 
presente a Ele.” 

 “Conseguir-se-á mais com um olhar de bondade, com uma palavra 
animadora, que encha o coração de confiança, do que com muitas 
repreensões que só trazem inquietações e matam a espontaneidade.” 

 “Dai-me almas e ficai com o resto. O que me importa é juventude 
santa.” 

 “Uma educação eficaz apoia-se inteiramente na razão, na religião e 
na bondade.” 

 “As mães da terra nunca abandonam os seus filhos. O mesmo faz 
Maria, que tanto ama os seus filhos ao longo da vida; com que 
ternura, com que bondade não irá ela protegê-los nos últimos 
instantes, quando a necessidade é maior?”   
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