
 

 

 

 

 

Discurso por ocasião do centenário natalício de monsenhor José Carneiro Pinto e 

aniversário natalício de dom José Luiz Majella Delgado, C.Ss.R., arcebispo 

metropolitano, por Iago Gabriel de Jesus Silva (2º ano – Etapa Discipular) 

 

Seminário Arquidiocesano, Pouso Alegre, 21/10/2021 

 

 

Exm.mo, Rev.mo Dom José Luiz Majella Delgado, Arcebispo Metropolitano de Pouso 

Alegre,  

Rev.mo Mons. José Carneiro Pinto; Decano do cabido metropolitano, 

Rev.mo Padre Heraldo José dos Reis, Reitor do Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora 

Auxiliadora, 

Rev.mo Cônego Wilson Mário de Morais, Vigário geral da Arquidiocese de Pouso Alegre, 

em sua pessoa cumprimento os demais sacerdotes e diáconos aqui presentes, 

Estimados seminaristas, irmãos de caminhada vocacional.  

 

“Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu pai o amará e a ele nós 

viremos e faremos a nossa morada” (Jo14, 23) 

 

Este trecho do evangelho de João nos remete a ceia de Jesus com seus discípulos. 

Nos versículos anteriores, Jesus se apresenta como caminho e convida os discípulos a 

percorrer esse caminho. Enquanto esteve no mundo, Jesus percorreu um caminho de 

entrega aos irmãos, do serviço ao próximo e, principalmente, do amor total. É nesse 

caminho que todos nós, homens renovados a imagem e semelhança do Cristo 

ressuscitado, realizamos a nossa missão de batizados e encontramos sentido para a nossa 



existência. Perante esse ensinamento de Jesus, aprendemos que o caminho expressa o 

dinamismo da vida, que é progressão. Percorrê-lo é alcançar a plena maturidade de ser 

pessoa e sobretudo de ser discípulo do Mestre de Nazaré. Para trilhar os caminhos da 

vida, o seguidor de Jesus precisa amá-lo verdadeiramente e guardar a sua Palavra, porque, 

quem ama Jesus e o escuta, identifica-se com Ele, vive como Ele na entrega da própria 

vida em favor dos irmãos. Querido monsenhor Carneiro, hoje rendemos graças a Deus e 

elevamos um hino de gratidão por seu centésimo aniversário natalício, por ser no meio de 

nós uma grande testemunha de Jesus Cristo ao fazer de sua vida uma autêntica doação à 

Igreja de Pouso Alegre, pelas paróquias por onde passou e por tantos outros serviços 

desempenhados para que a dinâmica da vida plena apresentada por Jesus e seu reino de 

justiça e fraternidade acontecessem nestas terras sul-mineiras.  

São João Paulo II, em sua encíclica Evangelium Vitae, apresenta o valor 

incomparável da pessoa humana ao afirmar que o homem é chamado a plenitude de vida. 

Continua o santo padre, “a vida temporal é condição basilar, momento inicial e parte 

integrante do processo global e unitário da existência humana: um processo que, para 

além de toda a expectativa e merecimento, fica iluminado pela promessa e renovado pelo 

dom da vida divina, que alcançará a sua plena realização na eternidade”. Diante disso, ao 

celebrarmos o dom da vida do monsenhor Carneiro, apresento três perspectivas para 

elevarmos a Deus um louvor pela vida, dom e expressão de comunhão. A vida é dom, 

porque recebemos de Deus essa graça: “Fostes vós que me formastes as entranhas e no 

seio de minha mãe vós me tecestes” (Sl 138). Também é expressão de comunhão, pois, 

deve transbordar quando fazemos dela uma autêntica doação aos irmãos e irmãs: “como 

bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque a disposição dos 

outros o dom que recebeu” (1Pd 4,10). Assim, primeiramente, festejemos a vida como 

dom e expressão de comunhão com a Trindade, em seguida, a vida como dom e expressão 

de comunhão com aqueles que encontramos ao longo do caminho e, por fim, a vida como 

dom e expressão de comunhão com a beleza e os desafios da realidade em que vivemos. 

Ao festejar a vida como dom e expressão de comunhão com a Trindade, 

lembremo-nos de Abraão quando, na pessoa de três hóspedes, recebe o próprio Deus: 

“Meu Senhor, se mereci teu favor, peço-te, não prossigas viagem sem parar junto a mim 

teu servo” (Gn 18, 3). Querido monsenhor, constantemente, Deus, por meio de sua graça 

santificante, está passando em nossa vida. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, a 

energia que nos faz caminhar, renovando nossas esperanças e concedendo o ardor 



necessário para cumprir nossa missão. Seu lema de ordenação “A Jesus, pela Virgem 

Maria, o meu sacerdócio” revela que sua vida e ministério são dons e expressões de 

comunhão com a Trindade, dado que, onde brota o chamado a viver a doação de si 

mesmo, a vida é transbordamento de amor para uma perfeita comunhão com Deus e os 

irmãos.  

Em segundo lugar, festejar a vida como dom e expressão de comunhão com 

aqueles que encontramos ao longo do caminho, recorda-nos que é impossível fazer da 

vida uma bonita história sem contar com as pessoas que se achegam junto de nós. Ao nos 

lembramos do outro, vem em nossa mente a palavra alteridade. Levinas habituou-nos a 

olhar para o outro, ou seja, para o filósofo, o “eu” encontra a sua verdadeira subjetividade 

fazendo-se responsável pelo outro. No entanto, Santa Tereza Benedita da Cruz, conhecida 

em nosso meio como Edith Stein, funda a relação de alteridade através da empatia em si 

mesmo, na possibilidade de aprofundar a relação interpessoal, ou seja, para Edith Stein, 

trata-se da experiência do outro em mim. Fazer a experiência do outro em mim: eis o 

motivo de festejarmos a vida com aqueles que encontramos ao longo do caminho. Mons. 

Carneiro, ao longo de sua caminhada, inúmeras pessoas puderam, por meio de sua 

pregação e testemunho, aproximar-se de Deus, outros até reencontrar-se com ele, porque, 

vossa reverendíssima foi sinal do amor de Deus para esses homens e mulheres. Fazer a 

experiência do outro em mim: que grande alegria para o sacerdote que permite ser tocado 

por vidas que buscam alento em meio às dores da caminhada, que buscam refúgio na 

misericórdia de Deus para lavar no bálsamo do perdão divino suas almas feridas pelo 

pecado. Monsenhor, ao festejar o seu centenário, trazemos à memória todos aqueles que 

marcaram sua vida, desde seus familiares, superiores e, principalmente, os leigos e leigas, 

filhos e filhas de Deus, que permitiram que seu ministério produzisse inúmeros frutos 

para a vinha do senhor. Também nós, seguidores do mestre de Nazaré, para que a vida 

seja frutuosa, somos interpelados a abrir nosso coração para fazer a experiência do outro 

na vida pessoal.  

Por fim, celebremos a vida como dom e expressão de comunhão com a beleza e 

os desafios da realidade em que vivemos. Amar a vida como ela se apresenta a nós, sem 

ilusões, sem falsidades, amar a simplicidade de nossos dias com humildade e tendo 

sempre a consciência de fazer o melhor para Deus e para os irmãos: “faze de tua parte o 

que puderes e Deus ajudará tua boa vontade”. Como é bom amar as belezas do nosso 

caminho, os dias em que colhemos as flores no jardim da vida: rosas, orquídeas, cravos e 



jasmins e os oferecemos a Deus como sinal de gratidão por ser o divino jardineiro que 

estende as mãos e enfeita nossa vida. Como é bom amar também os desafios que 

encontramos em nosso itinerário. O poeta nos ensina: Pedras no caminho? Guardo todas, 

um dia vou construir um castelo. Diante dos desafios da vida, das pedras no caminho, 

reconhecer o milagre da presença de Deus, que fortalece nossos passos e sustenta nosso 

sim, porque a esperança em Jesus não é a convicção de que alguma coisa correrá bem, 

mas a certeza de que alguma coisa tem sentido, independentemente de como será seu 

desfecho. Mons. Carneiro, inúmeros foram os desafios que o senhor enfrentou para chegar 

aqui, inúmeras foram as rosas colhidas no jardim da vida que alegraram sua existência, 

mas, acima de tudo, louvado seja Deus pela presença em sua vida e pelas inúmeras graças 

derramadas na vida do povo por intermédio de seu ministério. Sua vida é dom e expressão 

de comunhão, é exemplo para todos nós, principalmente, para os seminaristas, que 

iniciam sua trajetória no caminho do Mestre de Nazaré. Obrigado por seu testemunho que 

é sinal de motivação para abraçarmos a cada dia o ideal proposto por Jesus. Dom Majella, 

sua vida também é dom e expressão de comunhão, obrigado por fortalecer nossa fé e a fé 

de nossos irmãos e irmãs que formam a Igreja viva e sinodal da arquidiocese de Pouso 

Alegre. Rendemos graças a Deus pela sua vida, ministério e presença em nosso meio.  

 

Termino minha fala com o poema “O caminho da vida”, do escritor português 

Carlos Alberto Borges:     

No caminho da minha vida 

Sou o ator da minha história  

Sou o personagem principal  

Sou o piloto da minha viagem  

Sou o pássaro que voa  

Sou a brisa que corre veloz.  

A minha vida é feita de momentos bons  

E momentos menos bons  

Eu gosto da vida em toda sua plenitude.  



Acreditar no impossível  

Pintar o mundo de novas cores  

Ter sede de infinito.  

Sonhar... 

Gostar... do sol, do mar, da lua  

Tenho fases de aparecer 

Tenho fases de parar.  

O meu pensamento 

Corre como a corrente  

Da água do rio.  

Aprecio a vida,  

Ela é a aventura de eu ter nascido. 

 

 Mons. Carneiro e dom Majella, feliz aniversário! Deus os abençoe hoje e sempre! 

A todos, muito obrigado! 

 


