
Povo da Paróquia de Sant’Ana de Campinas, 
 
Graça e Paz! 
 

Hoje é para mim um dia de ação de graças especial, dia da comemoração da morte do fundador de 
minha Congregação, dos Padres e Irmãos Paulinos, Pe. Tiago Alberione, pois com ela estou praticamente 
encerrando minhas atividades à frente da Paróquia Sant’Ana de Campinas depois de 8 meses. 

Celebrar a Eucaristia é a melhor oportunidade para eu dizer muito obrigado ao povo da Paróquia de 
Sant’Ana, pois não terei outra com tantos paroquianos juntos. Lembro aqui todas as pessoas que foram 
colaboradoras na minha missão, direta ou indiretamente: Irmãs Religiosas da Consolação, crianças, os jovens, 
os casais, os não casais e a todas as famílias, os grupos e as pastorais, os movimentos desta paróquia. 

Agradeço ao meu superior provincial Pe. Luiz Miguel Duarte, ssp que aceitou o pedido fraterno de dom 
Airton José dos Santos, arcebispo metropolitano de Campinas, que me confiaram a administração desta 
paróquia e a animação do povo de que a compõe. O apóstolo Paulo na Segunda Carta de São Paulo aos 
Coríntios nos diz:. “7Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder 
extraordinário vem de Deus e não de nós”. 

Esta paróquia é um lugar em que devemos reconhecer Jesus Cristo Mestre e Pastor, Caminho Verdade e 
Vida, no olhar e no serviço de cada membro. 

Agradeço à minha comunidade religiosa de Campinas, meu porto seguro, Pe. José Erivaldo Dantas, ssp e 
aos meus seminaristas (aqui presentes) Daniel e Paulo, pela compreensão de minhas ausências devido ao 
serviço de administração paroquial. 

Aqui aprendi a amar, a me alegrar, a me decepcionar com um povo santo, se falhei ou errei com alguém 
peço humildemente que me perdoem, pois sou um homem de muitas falhas e pecados. Mas tenho consciência, 
diante de Deus, que procurei dar o melhor de mim. 

O Reino é do Senhor, e a vontade é dEle, que como Maria eu digo: faça-se em mim. 
Portanto, peço as orações pela continuidade de minha missão na Congregação dos Padres e Irmãos 

Paulinos. Dando tudo certo devo continuar ajudando como colaborador as diversas paróquias de nossa 
arquidiocese, como era antes.  

Tenho dois pedidos a fazer: o primeiro é que acolham com alegria e com braços abertos o Pe. Jonas 
Barbosa, pois não há nada mais constrangedor do que chegarmos a um lugar e não sermos bem recebidos. O 
segundo pedido, digo as religiosas, as pastorais, aos movimentos e aos grupos que continuem com o trabalho 
que vocês vêm fazendo com muito carinho. 

Que Jesus Mestre Pastor, Caminho, Verdade e Vida me ajude a ser misericordioso com amor sempre 
alegre e vibrante, sendo sempre o amor!  

Que Maria Rainha dos Apóstolos e São Paulo Apóstolo me ajudem a ser fiel à vocação de religioso e 
presbítero Paulino. E agradeço à Deus, o grande Oleiro, por me dar forças, alegria e energia a uma promessa 
que fiz a vocês no domingo de ramos, do corrente ano, que vocês não ficariam desamparados. 

 
Em Cristo Mestre e Pastor, 
 
Deus abençoe a todos e todas! 
 

 
Campinas, 26 de novembro de 2017 
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