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Caríssimos irmãos e irmãs, ilustres convidados e membros de nossa 

Comunidade. 

Eminentíssimo Dom João Braz de Aviz, nosso homenageado deste dia especial. 

Era o dia 31 de maio de 1994, com 22 anos de sacerdócio e 47 de idade, era 

ordenado bispo Dom João Braz de Aviz. Escolheu ele como lema de seu 

episcopado “todos sejam um” (Jo 17,11). Como Bispo Auxiliar atuou na 

Arquidiocese de Vitória de 1994 a 1998, quando foi nomeado Bispo da Diocese 

de Ponta Grossa. Aos 17 de julho de 2002 foi nomeado para a Arquidiocese de 

Maringá, permanecendo aí até 28 de janeiro de 2004, quando foi nomeado para a 

Arquidiocese de Brasília. Em 2007 foi eleito presidente do Regional Centro-

Oeste da CNBB. Ainda na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi 

membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé e vice-presidente 

das Edições CNBB. Aos 4 de janeiro de 2011 foi nomeado pelo Papa Bento XVI 

como Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e 

Sociedades de Vida Apostólica, no Vaticano, onde permanece até hoje, servindo 

à Igreja. Foi criado Cardeal pelo Papa Bento XVI, no Consistório Público de 18 

de fevereiro de 2012. Do seu período de formação, destacamos o seu curso de 

Teologia realizado na Pontifícia Universidade Lateranense, tendo residido no 

Colégio Pio Brasileiro, de 03 de outubro de 1967 a 28 de junho de 1970. Mais 

tarde, já não mais residindo neste Colégio, doutorou-se em Teologia Dogmática, 

na Pontifícia Universidade Gregoriana. 

Conhecemos bem o que significa a etimologia da palavra “bispo”. O termo grego 

επίσκοπος se refere àquele que “olha por cima”. Não se trata de um olhar 

arrogante, soberbo ou controlador. Trata-se do olhar de alguém que, movido pela 

graça, consegue visualizar por cima das vicissitudes e parcialidades do mundo, 

para atingir o todo e para melhor guiar o rebanho confiado aos seus cuidados. O 

bispo olha por cima para melhor enxergar os perigos que afetam o Povo de Deus; 

olha por cima porque o seu olhar é inebriado de fé, de esperança e de caridade; 

olha por cima porque se trata de um homem experimentado no seguimento de 

Jesus Cristo. 

O Apóstolo Paulo, descreve ao bispo de Creta quais seriam os atributos para a 

escolha do bispo, pois este era constituído como “ecônomo das coisas de Deus” 

(Tt 1,7). Οἰκονόμος é aquele que cuida da casa, o distribuidor, o administrador. O 



bispo é, portanto, aquele que cuida das coisas de Deus, administra as coisas 

santas. É o homem tocado por Deus e, por isso, distribui para os irmãos a 

Palavra, através da evangelização, e os sacramentos, que são a ternura de Deus, 

em forma de conforto, consolação e esperança. 

O Concílio Vaticano II afirma que os bispos, constituídos pelo Espírito Santo, 

sucedem aos Apóstolos como pastores, enviados a perpetuar a obra de Jesus 

Cristo, Pastor eterno, com a missão de ensinar todas as gentes, de santificar os 

homens na verdade e de apascentar o rebanho confiado aos seus cuidados. 

Assim, os bispos são verdadeiros e autênticos mestres, pontífices e pastores (cf. 

CD 2). 

Configurado a Jesus Cristo, o bispo realiza a sua missão no meio do mundo, 

como testemunha do Crucificado-ressuscitado. Por isso, um dos sinais mais 

eloquentes que o bispo leva consigo é a cruz redentora de Nosso Senhor. Ela está 

diante de si, junto ao seu peito, para manifestar a intimidade com o Senhor e sua 

participação na missão redentora do Salvador, como nos ensinaram os apóstolos, 

através dos quatro Evangelhos. 

Dom João Braz, conformado à cruz do Senhor, a verdadeira árvore da vida, 

possa, seu episcopado continuar a ser fecundo e a produzir muitos frutos para o 

Reino, assim como rezou o Bispo no momento de sua unção episcopal: “Deus, 

que te fez participante do sumo sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo 

da unção espiritual, e te faça abundar em frutos de bênção” (Ritual das 

Ordenações). 

Receba os cumprimentos e o carinho da Comunidade do Colégio Pio Brasileiro: 

nossa Equipe de Direção, os presbíteros estudantes, a Comunidade religiosa das 

Filhas do Amor Divino, funcionários e funcionárias que conosco trabalham. Que 

o Senhor lhe conceda muitas alegrias na sua nobre e desafiante missão. 

Felicidades sempre! 

Pe. Geraldo Maia – Reitor do Colégio 


