
Saudação ao novo Diretor Espiritual do Pontifício Colégio Pio Brasileiro 

Reverendo Padre Wellistony Carvalho Viana 

 

Caro Padre Wellistony, tenho ainda certa dificuldade em pronunciar o seu nome, 

a mesma que experimentou a minha mãe semianalfabeta. Os nomes, as palavras, porém, 

não são um simples flatus vocis, uma simples emissão vocálica desprovida de sentido e 

sim uma realidade prenhe de significado. Os antigos, quanto aos nomes próprios, 

pensavam que nomen est omen. Eles acreditavam que os nomes das pessoas encerravam 

uma profecia, um prognóstico da vida da pessoa. 

Para além da dificuldade que a pronúncia do seu nome para mim encerra, fiquei 

a pensar na sua possível origem, se seria um nome oriundo da língua inglesa. Por 

exemplo, do substantivo stone: pedra e do verbo to welling: jorrar. Deste modo, 

contemplo em seu nome um parentesco com a vida do Povo de Deus que recebeu como 

dom uma pedra, uma Rocha da qual jorrava água. Antevejo, então, que no nosso 

cotidiano romano, feito de tantas pedras no caminho, esta pedra encerrada em seu nome 

o dom de uma presença que mata a nossa sede de Deus nas futuras horas áridas da vida 

acadêmica.  

De pedras também é feito o nosso nordeste brasileiro, o senhor chegou ao nosso 

Colégio ontem, dia 8 de outubro, Dia do Nordestino. Aqui o senhor não chega, porém, 

como um retirante que, atrás de si vem puxando suas tralhas. A sua bagagem precedeu 

sua chaga, pudemos considerá-la no “curriculum vitae” que compunha o anúncio de sua 

nomeação e podemos parafrasear primeira leitura da Missa de hoje, dizendo: 

“glorificávamos a Deus por sua causa” (cf Gl 1, 24), desta vez não porque se tratasse de 

alguém que fazia o mal e passa a fazer o bem, mas pela esperança de que o bem já feito 

pelo senhor alhures, agora será feito entre nós.  

No Nordeste brasileiro, no Piauí, há rochas particulares pelas pinturas que 

conservam as ditas pinturas rupestres. Aquelas são pedras que conservam a 

sensibilidade e a criatividade dos nossos ancestrais. Eis a pedra rocha que vislumbramos 

com sua chegada: Uma pedra decorada de sensibilidade e que jorra aquela água da qual 

temos sede. 

Padre Wellistony, os seres humanos somos curiosos, queremos saber o que está 

à nossa frente. Os antigos faziam os prognósticos não apenas a partir dos nomes, 

conheciam muitas formas de aruspicação, liam os voos dos pássaros para verem se os 

dias seriam nefastos ou faustoso. Havia a prática da aruspicina que era a arte de ler nas 



entranhas dos animais o futuro, os antigos lusitanos, faziam-no, lendo as vísceras de 

seres humanos, em vez de animais. O senhor está diante de uma comunidade presbiteral, 

ou seja, de homens sobre os quais foi invocado o Espírito Santo para configurá-los a 

Cristo Bom Pastor. No coração da Oração Consecratória da nossa Ordenação Presbiteral 

o Bispo ordenante suplicou ao Pai: “Innova in visceribus eorum Spiritum Sanctitatis”.  

Então caro irmão, no dia da inauguração do seu Ministério como Diretor 

Espiritual do nosso Pontifício Colégio Pio Brasileiro, queremos fazer os nossos 

melhores augúrios para o seu serviço entre nós (Aliás, inaugurar, etimologicamente, 

significa mergulhar, entrar no augúrio, no bom desejo). Sobretudo desejamos que o 

senhor seja capaz sondar as nossas vísceras para encontrar nelas o Espírito que a Igreja 

suplicou ao Pai que fosse renovado em nós e, deste modo, ajudar-nos a perceber qual a 

direção que ele nos indica, uma vez que a direção espiritual é a direção dada pelo 

Espírito. Ajude-nos a decodificar, como necessário se faz diante das pinturas rupestres 

do seu Piauí, o que Espírito, por meio de nossa vocação e missão quer dizer hoje às 

nossas Igrejas (cf Ap.2 ). 

O senhor vem de uma formação acadêmica que também passa pelas terras 

teutônicas, adquirindo, também, a forma mentis moldada pela língua alemã na qual o 

termo Diretor espiritual diz-se: geistiliche Begleiter. A palavra tem sua origem no verbo 

de base gleiten que significa caminhar lentamente, o prefixo be intensifica o sentido da 

palavra Begleiter, significando caminhar com. Examinando como o verbo gleiten está 

composto, descobre-se ainda um outro verbo ali escondido, desta vez leiten, reforçado 

pelo prefixo ge. Leiten, por sua vez significa: levar, conduzir, liderar. Mas não ao modo 

de um Führer, termo historicamente carregado de maus presságios. 

No interior de Begleiter, está o vocábulo Leiter, palavra que possui uma 

homonímia, tem uma “irmã” homógrafa e homófona, ela pode significar o líder, o 

condutor, mas também a escada... A escada pode ser uma verdadeira metáfora do 

serviço do diretor espiritual. Se olharmos uma escada móvel, vemos duas hastes 

paralelas, ligadas entre si. Um instrumento que serve para subir ou para descer. Não 

seria este o serviço do diretor espiritual? Um serviço que como os degraus unem as 

hastes paralelas (paralelos que só no Infinito se encontram...) assim o seu ministério de 

unir as nossas individualidades e especificidades na busca comum da formação 

permanente que nos trouxe a Roma. A escada tanto nos eleva ao alto quanto nos ajuda a 

ir ao mais profundo, no nosso caso, descer mais profundo de nós mesmos para encontrar 

o Deus que, pelo seu Espírito, desce até às nossas entranhas para nos levar à descoberta 



da nossa altíssima vocação (Gaudium et Spes 22), unindo assim uma espiritualidade do 

Alto com aquela do Baixo.  

Neste dia em que tem início o seu ministério entre nós, o Evangelho nos 

apresenta o Ìcone da Hospitalidade retratado na acolhida de Jesus pelas irmãs Marta e 

Maria (Lc 10, 38-42) em cuja casa o “o filho do Homem,” que não tinha uma pedra 

onde reclinar a cabeça (Lc 9, 58) encontrou guarida, hoje o vemos em Betânia, lugar 

que significa a casa do pobre. Jesus quando se refere à pedra que não tinha para 

reclinara cabeça, estava recordando o Santo Patriarca Jacó (Gn 28, 11-19), que num 

lugar chamado Luza, dormiu descansando sua cabeça em uma pedra e sonha com uma 

escada sobre a qual os anjos subiam e desciam, ao acordar ele dá novo nome ao lugar: 

Betel, casa de Deus e consagra a pedra como Altar.  

Nosso desejo é que o Senhor seja para a nossa comunidade presbiteral uma 

pedra Travesseiro e Altar e nos ajude a decifrar os sonhos de Deus, os da Igreja e os 

nossos. Ajude-nos a sonhar e a celebrar sobre Altar os nossos sonhos e a fazer de nossos 

sonhos Altar. Santo Inácio de Loyola, de cuja espiritualidade o senhor se nutre ao fim 

da Quarta Semana dos seus Exercícios Espirituais propõe a contemplatio ad amorem 

cujo objetivo é buscar e encontrar Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus 

para como o fez Jacó quando encontra Deus e o reconhece durante a luta em seu sonho 

e quando, ao acordar, transformar sua pedra-travesseiro em Altar. 

Padre Wellistony, desejamos que o seu um serviço seja uma espécie de 

esplancnoscopia espiritual e contamos consigo experimentar as entranhas de santidade 

que o Espírito renovou em nós pelo dom de nossa Ordenação presbiteral, configurando-

nos a Cristo Bom Pastor, rico em misericórdia. 

Permita-me e perdoe-me tentar lhe dirigir uma última palavra inspirada em sua 

biografia. Em sua entrevista à Vatican News, o senhor falou de seus sonhos e projetos 

de “ir como missionário à China”, dos quais o senhor abriu mão em nome da nova 

missão para sentire cum Ecclesia, como recomenda a espiritualidade inaciana. Sua 

decisão fez-me recordar a música Projeto do Padre Zezinho, SCJ, que diz: 

“Eu tinha um plano de vida, onde era tudo previsto, mas o Senhor Jesus Cristo, tinha os 

seus planos também.  

Na minha mente atrevida eu fabricava castelos, Não aceitava palpites, não consultava 

ninguém. Eis que porém senão quando, Ele chegou de mansinho, foi pondo setas na 

estrada, fê-la torna-se um caminho.  



Não foi apenas um sonho, nem uma idéia qualquer: foi um chamado inquietante, 

insistente, e constante que fez dizer:  

Que sim, que sim, que sim, que sim aos planos de Deus, que não aos planos que eu 

tinha e agora depois deste sim e depois deste não, eu entendo o que é ter vocação. E 

agora depois deste sim e depois deste não, eu entendo o que é ter vocação”. 

Seguramente abandonado seus projetos para entrar em sintonia com aqueles que 

a Igreja lhe apresenta em nome de Deus o senhor é renovado em sua vocação e 

consagração, recebe uma nova efusão daquele Espírito in visceribus tuis. A sua acolhida 

à nova missão se torna para nós um ícone a ser contemplado. Podemos perscrutar as 

suas vísceras de homem que sonhou e, sobretudo, imolou o seu sonho sobre o Altar da 

obediência prometida a Dom Miguel Fenelon (reqiuescat!) e aos seus sucessores. 

Obediência significa escutar o que está diante. E por que não o que está adiante? 

Adiante estava a chamada par a missão de agora à qual o senhor aderiu... Para ficarmos 

na companhia dos jesuítas, recordo que o Padre Antonio Vieira, em um Sermão da 

Terceira Dominga do Advento do ano de 1655 na Capela Real, fazia uma alusão ao 

costume dos antigos de fazerem prognósticos consultando as vísceras dos animais 

sacrificados e como os lusitanos, em vez de consultar as vísceras de animais, 

consultavam as de seres humanos, afirmando o quanto fosse falsa a superstição, mas 

despertando para a necessidade de interpretar o símbolo, porque, segundo o Imperador 

da Língua Portuguesa: 

“Não há lume de profecias mais certo no mundo que consultar as entranhas dos 

homens. E de que homens? De todos? Não. Dos sacrificados. [...] Se quereis profetizar 

os futuros, consultai as entranhas dos homens sacrificados: consultem-se as entranhas 

dos que se sacrificaram e dos que se sacrificam; e o que elas disserem, isso se tenha 

por profecia. Porém, consultar de quem não se sacrificou, nem se sacrifica, nem se há-

de sacrificar, é não querer profecias verdadeiras; é querer cegar o presente, e não 

acertar o futuro”. 

Seja sacrifício de suava odor a imolação dos seus Projetos sobre o Altar da 

Obediência para sentir com a Igreja e que não somente inalemos o seu perfume, mas nos 

inspiremos por sua decisão e aspiremos a obedecer em profundidade à nossa Vocação.  

Sei willkomen bei uns! 

Roma 09 de outubro de 2018. 


