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“Sejamos um para que o mundo creia” 
 
Peço licença a todas as autoridades aqui presentes para cumprimentar a todos com a mais 
bela saudação difundida pelo Cristianismo: 
 
Caríssimos irmãos e irmãs  
 

A presença de Dom Paulo, aqui, como presidente desta celebração eucarística, 
testemunha que o inicio do ministério de um novo pároco, a posse – nome canônico, é um 
gesto de confiança da Igreja. Responsável por uma porção do Povo de Deus dentro da 
diocese, na paróquia, é o pároco um servidor, está ele a serviço: servidor e a serviço da 
Igreja nesta diocese de Uberlândia; servidor e a serviço dos fiéis, nesta paróquia de Sagrada 
Família. Assim vejo este inicio de ministério: não se pede para ser pároco, para estar na 
linha de frente das responsabilidades, mas responde-se a um apelo, a uma convocação: 
“Eis-me aqui. Envia-me”.  

Assim, a tomada de “posse” não é uma “posse”, algo a que se apegar como 
propriedade pessoal, mas serviço livre ao Senhor, à Igreja, aos fiéis e não-fiéis, na resposta 
generosa e livre de um chamado. 

Consciente de minhas inúmeras fragilidades, qual “vaso de barro que traz um valioso 
tesouro” (cf 2Cor 4,7), confio esta paróquia aos cuidados de uma rede de colaboradores. 
Talvez por isso, compreendamos a feliz presença de tantos padres, diáconos e também de 
grande parte do povo de Deus das comunidades as quais tenho contato, em especial ao 
nosso Santuário diocesano de Nossa Senhora aparecida e nossa Catedral de Santa 
Teresinha.  Cada vez mais vemos que, sozinhos, pouco podemos realizar, numa sociedade 
cada vez mais complexa. Sonho com uma Igreja, marcada pela co-responsabilidade, pela 
comunhão, pela participação, onde cada um sente-se autor e ator, e não mero expectador 
dos acontecimentos; onde cada um possa derrubar o muro da indiferença, do comodismo, 
da falta de compromisso; onde cada irmão e irmã, cada paroquiano, possa de fato se 
comprometer com a construção de sua casa, de sua Igreja, família de Deus. Por isso, não 
venho para andar à frente ou atrás da comunidade, mas estou aqui para caminharmos 
juntos: lado a lado. “Sejamos Um para que o mundo Creia” 

E se falamos de Família, esta paróquia já é especial, pois concebe como padroeiro e 
guia, a Grande Família de Nazaré. E de família é algo que todos nós entendemos bem, pois 
assim como em nossas famílias, nossa casa, a nossa comunidade, família de famílias, 
também experimenta todos os sentimentos vividos. Assim como em nossas famílias, 
sempre que um novo membro é recebido, seja uma nova criança que nasce, seja um 
agregado que chega (o primeiro namorado da filha, nova tia do tio) nossos corações se 
inquietam: “o que será desse novo menino, será que esse rapaz será bom para nossa 
filha?”. Hoje experimentamos essas mesmas sensações! Somos então convidados a 
suspendermos nossos juízos, desarmarmos nossas inseguranças, nos “aprochegarmos” 
vocês e eu, eu e vocês, e assim, nos abrirmos e nos permitirmos que nos conheçamos a 
ponto de igualarmos as batidas de nossos corações.  



E se ainda falamos de família que cresce, a nossa também! Com esse inicio de 
Ministério, temos a grata alegria de acolher em nossa Família mais três membros (três 
comunidades) que a partir de hoje (re)compõe a nossa Paróquia: a Comunidade de Santo 
Antônio em Cruzeiro dos Peixotos, São Pedro no setor Chácaras e a Comunidade de São 
João Batista em Martinésia. Essas comunidades que por três anos eram assistidas, pastoral, 
sacramental e administrativamente pelo nosso Santuário Diocesano de Nossa Senhora 
Aparecida, agora (re)integram junto às quatro comunidades de nossa paróquia um novo 
horizonte. Assim as 7 comunidades revelarão para essa porção do povo de Deus de 
Uberlândia a alegria de podemos construir um pedacinho do Reino de Deus em nosso meio. 
E se a numerologia bíblia nos é permitida: “Eis que viu Deus tudo que tinha feito, e eis que 
viu que era muito bom!” (Gn 1,31) 

Desse modo, diante da graça de sabermos que “O Senhor é muito bom para com 
todos” (Sl 144/145), não podemos deixar de agradecer na pessoa do Reitor Pe. Itamar e dos 
seus Vigários Pe. Eduardo e Claudemar, o tempo que o nosso Santuário cuidou dessas 
comunidades. E também reforçar a nossa gratidão de sabermos que eles ainda nos 
auxiliarão nas liturgias em nossa paróquia. Desde já muito obrigado!!! 

E se falamos em agradecimento: dentre tantos, dois não podem faltar nessa missa: O 
primeiro ao Pároco e Cura da Catedral Pe. Hudson que por esses 8 meses tão bem me 
acolheu em nossa Catedral e em nome dele agradeço de coração às comunidades: Catedral, 
Rosário e Sagrada Família que ao longo desses 8 meses me aturaram em suas liturgias e 
assembléias. Saibam, como já falei, que trago comigo um pedaço de muito que vivemos 
nesse período: Muito obrigado! 

E também não posso deixar de agradecer ao meu predecessor: Pe. Guilherme que em 
tão pouco tempo transformou nossa paróquia. Ainda lembro, Pe. Guilherme aqueles 
primeiros dias que aqui vim para ajudar o senhor com o tal sistema Thèos. Saibam que essa 
transição será quase despercebida, porque padre Guilherme e eu fazemos aniversário com 
quatro dias de diferença: ele dia cinco eu dia primeiro de março. E somos da mesma idade, 
apesar dele parecer ter bem mais anos que eu, e tivemos a oportunidade de convivemos 
por pelos menos 3 anos no seminário. Ao senhor Padre Guilherme muito obrigado por tudo 
o que fez, essa paróquia está sempre aberta para receber o senhor e todos os seminaristas 
que são confiados ao senhor. Muito obrigado! 

Perguntaram-me sobre as minhas expectativas para esse primeiro, novo e seríssimo 
Serviço Pastoral que agora assumo! Consciente dos grandes desafios que o mundo urbano 
secularizado apresenta para nossa Igreja, para uma vida de fé sincera e para a defesa da 
unidade em Cristo, em especial em nossa Cidade de Uberlândia, espero que em nossa 
Paróquia possamos encontrar espaço para um encontro pessoal com o Senhor, 
fortalecendo os passos tantas vezes cansados e as mãos trêmulas. Guiados sempre pela 
proteção carinhosa de Nossa Senhora, Mãe da Esperança; de São José, Pai e protetor, e 
todos Santos intercessores de nossas comunidades. Nutro também a expectativa de 
conseguirmos atingir mais as pessoas, ir ao encontro delas, e não apenas esperar que elas 
venham até nós. NÃO!É claro que isso não é uma receita de bolo! O que fazer? Como fazer? 
No decorrer da caminhada, esperamos, todos nós: vocês e eu, eu e vocês; encontrarmos as 
devidas respostas e muito mais perguntas…  

Por fim, peço encarecidamente que rezem por mim todos os dias! Os tantos que 
vieram das inúmeras paróquias e comunidades de nossa diocese, os de perto e de longe, e 



principalmente vocês, de nossa paróquia SAGRADA FAMILÍA. Rezem por mim, para que ao 
longo dessa nossa caminhada eu possa ser o Padre: Bonzinho, Santinho e bonitinho que 
VOCÊS MERECEM! 

Obrigado! 
 
Pe. Marco Aurélio E. da Silva 
13/09/2017 – Celebração Litúrgica de São João Crisóstomo 
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