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     Viana (MA), 1º de abril de 2021 

 

MENSAGEM AOS SACERDOTES DA DIOCESE DE VIANA POR OCASIÃO 
DO DIA DA INSTITUIÇÃO DO SACERDÓCIO E DA EUCARISTIA 

 

 

 Caríssimos irmãos sacerdotes, 
 

Neste dia de Quinta feira Santa, dia em que celebramos com gratidão os 
grandes mistérios do amor de Deus, recordamos de modo especial o dom do nosso 
sacerdócio. 

 O vírus impediu-nos, dentre muitas coisas, de celebrar juntos a Santa Missa do 
Crisma e de realizar nossa habitual confraternização. Hoje nem poderemos celebrar a 
Missa da Ceia do Senhor com os nossos fiéis. 

 Entretanto, quero que saibam que sempre, mas de forma especial hoje, vocês 
estão presentes nas minhas orações. Peço que o Senhor, por intercessão de Nossa 
Senhora da Conceição, os abençoe e proteja de todo mal e, como “outros Cristos” que o 
são, possam trazer palavras de fé e de esperança a tantos que sofrem nesse tempo. 

 Agradeço de coração ao Senhor por cada um de vocês, queridos sacerdotes. 
Agradeço-vos o dom do vosso sacerdócio, a vossa humilde fidelidade, o vosso trabalho 
abnegado, o vosso cansaço pastoral, a vossa silenciosa generosidade, especialmente 
nesses dias da nova onda da pandemia. 

 Obrigado, queridos sacerdotes, também pela vossa generosidade financeira. Sei 
que alguns de vocês ajudam com os próprios recursos e até abrem mão da côngrua a 
que tem direito para estarem em dias com as vossas obrigações, mas, sobretudo para 
expressarem vossa comunhão com todo o presbitério. 

 O que seria do Povo de Deus sem o ministério sacerdotal? 

Os fiéis leigos encontrarão em muitas pessoas aquilo de que humanamente 
precisam, mas só no sacerdote poderão encontrar aquele que satisfaz sua fome de 
Deus, porque só ele, em virtude da sua consagração sacramental, anuncia a Palavra da 
salvação, administra a abundante misericórdia do Pai no sacramento da Confissão e 
dá-nos o Pão da Vida eterna na celebração da Eucaristia. 

 Que hoje como o Bom Pastor que apascenta seu rebanho possamos dizer para 
as nossas comunidades: “Não tenhais medo, pequeno rebanho, porque o vosso Pai 
decidiu dar-vos o Reino” (Lc 12,32). Para que nunca se sintam desorientadas, 
abandonadas como ovelhas sem pastor (cf. Mt 9,36). Como dizia Santo Agostinho de 
Hipona: “Apascentar o rebanho deve ser um compromisso de amor”. Quanta 
necessidade há nestes tempos de pandemia, e haverá ainda mais a partir de agora, de 
pastores que, segundo o Coração de Cristo, vivam o seu ministério como ofício de 
amor. 
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Não nos cansemos de invocar o auxílio da Mãe dos sacerdotes, a Virgem Maria, 
como seus filhos prediletos e amá-la com profunda piedade filial. 

 Mais uma vez, reafirmo nesse dia a todos vocês, meus zelosos colaboradores, a 
minha gratidão, o meu reconhecimento, o meu apoio, carinho e orações, em meu nome 
e de todos fiéis das nossas comunidades. 

 
 Desejo a todos, apesar das circunstâncias, um proveitoso Tríduo pascal e uma 
feliz Páscoa da Ressurreição. 

 
Que Deus abençoe a todos! 

 
Do seu Bispo, irmão, pai e pastor 

 

 

+ Evaldo Carvalho dos Santos, CM 

Bispo diocesano 


