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Caríssimos irmãos! Caríssimas Irmãs! 

A Palavra de Deus que acabamos de ouvir nos coloca diante do itinerário do 

discipulado. O Apóstolo Paulo nos narra o seu longo e belo percurso, desde que foi 

separado, ainda no ventre materno, para uma missão especial (Gl 1,13-24), tendo 

atuado zelosamente no judaísmo, até a sua missão de apóstolo dos gentios, assumida 

depois de ter bebido da fonte cristã, em Jerusalém, junto aos que eram apóstolos antes 

dele: Tiago e Cefas. Algo determinante aconteceu na vida de Paulo: o encontro 

pessoal com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Aquela luz vinda do céu o 

envolveu de claridade, iluminou os seus olhos e a sua mente e o fez entender o 

sentido daquela voz: “Saulo, Saulo, por que me persegues? (...) Eu sou Jesus, a quem 

tu persegues” (At 9,3-5). Aquele que o separou desde o ventre materno se dignou 

revelar-lhe o seu Filho. Aquele encontro pessoal com Jesus Cristo foi o divisor de 

águas na vida de Paulo, que passa a ser discípulo para tornar-se verdadeiro discípulo-

missionário do Senhor crucificado-ressuscitado. 

A perícope do Evangelho nos aponta o lugar do discípulo: aos pés do Senhor, a 

única coisa necessária, que não será tirada do discípulo empenhado em ouvir os 

ensinamentos do Mestre. Na casa de Betânia havia muita coisa a ser feita. Pensem no 

apuro de uma dona de casa ao receber, de improviso, aproximadamente 13 pessoas. 

Havia muita coisa a ser providenciada. Marta se apavora. Maria escolhe a melhor 

parte. Lança-se aos pés do Senhor e passa a ouvi-lo. Ela compreende que o 

importante não é o tanto fazer, na exterioridade do encontro. O importante é deparar-

se com o rosto do Outro, na experiência do encontro pessoal; deparar-se com a voz 

do Outro, para ouvir os seus ensinamentos e aprender do Mestre; interagir-se com o 

Outro para acolher dele o sentido e a profundidade de sua Boa Notícia. Maria nos 

ensina que a alteridade é a via de respeito e de acolhida da realidade do outro que nos 

interpela. 

Como Comunidade presbiteral, nos inserimos no itinerário do Mestre. Neste 

percurso de Formação Permanente e Integral, somos chamados a fazer, a cada dia, a 

empolgante experiência de Jesus Cristo. A Ratio nos orienta que “a formação 

permanente destina-se a assegurar a fidelidade ao ministério sacerdotal, num caminho 

de contínua conversão, para reavivar o dom recebido com a ordenação. Tal percurso é 

a continuação natural daquele processo de construção da identidade presbiteral...” 



(RFIS, 81). O Senhor, que nos separou desde o ventre materno para uma missão 

especial, se manifesta continuamente a nós, no caminho de nossa existência, nos 

ilumina com a sua luz e nos convida a lançarmo-nos cotidianamente aos seus pés, 

para que se confirme em nós, no encontro pessoal e na alteridade, o dom recebido 

pela imposição das mãos do Sucessor dos Apóstolos. 

A experiência pessoal de Jesus Cristo em nossa vida exige a colaboração de 

pessoas desenvolvidas na fé, na espiritualidade e em humanidades. E é esta a missão 

do Diretor Espiritual. Nesta missa de hoje, temos a grande satisfação de acolher um 

irmão presbítero, escolhido para ajudar a nossa Comunidade a aprofundar o encontro 

pessoal com Jesus Cristo, para mergulhar na beleza da Boa Nova do Mestre e para 

confirmar o dom da graça que um dia recebemos. 

Há mais de um ano o esperávamos, Pe. Wellistony. Em todo este tempo 

rezamos muito, pedindo a Deus que nos apontasse, de entre a vastidão de presbíteros 

do Brasil, qual era o irmão escolhido para realizar, entre nós, esta nobre missão. 

Nesta Eucaristia, rezamos pela sua vida e seu ministério entre nós e queremos dar-lhe 

as boas-vindas na Equipe de Direção do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em nossa 

Comunidade presbiteral e na boa interação com a Comunidade do Sagrado Coração 

de Jesus, das Irmãs Filhas do Amor Divino. Que Deus ilumine a sua missão entre nós 

e conceda, mediante o seu ministério, uma profusão de graças para a nossa 

Comunidade. 

Tomo de empréstimo um pensamento do Pe. Wellistony, ao propor o itinerário 

do progresso espiritual: “A alegria dos novos rumos descortinados ultrapassa a 

tristeza dos velhos caminhos percorridos e a pessoa se fortalece, com coragem e 

ânimo para conduzir a existência a uma nova forma” (O progresso espiritual, 77). 

Caríssimos irmãos e irmãs, somos todos chamados a nos aventurarmos a novos rumos 

descortinados, na condução segura da via da espiritualidade que será proposta pelo 

novo Diretor Espiritual. Fortalecidos, com coragem e ânimo, haveremos de 

“experienciar” uma nova forma, aquela modelada por Jesus Cristo, o Mestre, que nos 

chama a todos para o seu discipulado. 

Neste longo e belo itinerário de encontro com o Mestre, Dom José Tolentino 

nos assegura: “somos associados a Cristo e a nossa existência torna-se uma existência 

crística”. E continua ele: “A peregrinação não tem propriamente um fim: tem uma 

extraordinária finalidade. A de Paulo é Cristo. E a nossa também” (O tesouro 

escondido, 114). 


