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 Agradeço a dom Majella pelo convite e oportunidade em poder, neste momento, 

proferir, talvez não uma homilia, mas uma mensagem neste dia de júbilo. 

 Aos 20 de outubro de 1921, em Itajubá, o casal, Vitor de Souza Pinto e d. Maria 

Carneiro Pinto, recebia um presente de Deus, o filho José. 

 Hoje, 100 anos depois, temos o privilégio de participar desta concelebração de 

ação de graças para agradecer este DOM, este presente de Deus, não só aos seus pais, mas 

também para a Santa Igreja de Cristo. 

 Nascido em uma família católica, deu seus primeiros passos em direção ao 

sacerdócio ainda menino. Após o curso primário, seguiu para o Seminário Menor Nossa 

Senhora Auxiliadora, em Pouso Alegre, para o Curso secundário. Posteriormente, foi para 

Mariana, onde cursou Filosofia e Teologia. 

 Foi ordenado sacerdote no dia da Imaculada Conceição, aos 08 de dezembro de 

1946, na catedral do Senhor Bom Jesus, por dom Octávio Chagas de Miranda, então bispo 

diocesano. E, como sempre me contou o mons. José, era de manhã, com chuva, celebração 

muito simples, na catedral antiga, o grande dia de sua ordenação. 

 Ele colocou o seu sacerdócio sob a proteção de Nossa Senhora: “A Jesus, pela 

Virgem Maria, o meu sacerdócio”. Quis viver sua vocação iluminado pelo exemplo de 

Maria. Tê-la como modelo para seu sacerdócio: 

"Maria, por obra do Espírito Santo, concebeu Cristo e, depois de tê-lo nutrido e 

carregado em seu ventre, deu à luz em Belém; o sacerdote, ungido e consagrado 



pelo Espírito Santo na ordenação, é chamado também ele a preencher-se de 

Cristo para depois dar à luz e fazê-lo nascer nas almas, mediante o anúncio da 

palavra, da administração dos sacramentos".  

 Se esta é uma analogia no plano objetivo da graça, afirma frei Cantalamessa, há 

também uma analogia no plano subjetivo: 

 

“(...) [o sacerdote] não pode limitar-se a transmitir aos outros um Cristo que 

aprendeu nos livros, que não se tornou carne de sua carne e sangue do seu 

sangue" (...) A relação pessoal, comum a Maria e ao sacerdote, se resume na fé. 

Maria, escreve Agostinho, por fé concebeu e por fé deu à luz! (fide concepit, fide 

peperit); também o sacerdote pela fé leva Cristo em seu coração e mediante a fé 

o comunica aos outros". 

 

 Há duas brevíssimas palavras que Maria pronunciou no momento da anunciação 

que são ditas pelo sacerdote no momento de sua ordenação: “Eis me aqui” e “Amem”. 

Hoje, todos nós, ministros ordenados, inspirados neste sim duradouro e fiel do mons. 

José, também renovamos o nosso: “Eis-me aqui” e “Sim, eu quero!”, revivendo a unção 

recebida na ordenação. “Eis que venho, Senhor, para fazer a vossa vontade”! 

 Depois de ter recebido o anúncio do Anjo, Maria louvou e agradeceu a Deus no 

Canto do Magnificat. Saber agradecer é experimentar a plenitude da alegria. A humildade 

leva à gratidão. Naamã e o samaritano: dois estrangeiros que também voltaram para 

agradecer! Hoje, mons. José volta aos pés de Jesus para dizer: muito obrigado! 100 anos 

de uma vida iluminada pela fé madura, que nasceu da esperança, cresceu na obediência à 

Palavra e se manifesta agora numa profunda gratidão. 

 Nas mãos de Deus, nosso querido mons. José colocou sua vida toda inteira. 

Renunciou a tantas coisas para abraçar aquela dito de Jesus a Marta: “Uma só coisa é 

necessária”. Ele mesmo foi quem questionou a Pedro: “Tu me amas?”, exigindo apenas 

uma coisa, o amor, para ser seu discípulo e apóstolo. Um amor que contempla e age. Um 

homem de oração, um místico no meio do povo e ao mesmo tempo um operário na grande 

vinha. 

 Trago em meu coração e em minhas palavras o sentimento de muitas pessoas que 

respeitam e consideram nosso querido decano do clero arquidiocesano, um grande líder 



religioso. Por décadas, na centenária cidade de Santa Rita do Sapucaí, tem sido referência 

de um pastor zeloso e fiel. 

 Nós, padres da arquidiocese de Pouso Alegre, temos orgulho de seu trabalho 

ministerial, de sua dedicação e comprometimento com a causa do Evangelho. 

 Para seus familiares e amigos mais próximos, será sempre o Padre José, que retira 

sempre do bolso da batina santinhos e balas para as crianças. 

 Volto no tempo de minha infância, quando fui levado por meus pais à festa de 

Santa Rita, no dia 22 de maio. Acredito que tinha 5 ou 6 anos de idade, quando o vi na 

porta principal da igreja matriz de Santa Rita. Uma multidão, com lenços brancos, 

saudava a padroeira, sob os vivas que ecoavam pela praça repleta de fiéis. Meu pai me 

levantou para que eu pudesse ver o andor da santa. Creio que, ali, nascia minha devoção 

à Santa Rita de Cássia. 

 Assim que fiz a primeira eucaristia em Bela Vista, eu quis ir comungar no 

domingo seguinte na igreja de Santa Rita. Fui para a missa das crianças, a missa das 8h45, 

ao som do órgão construído pelo padre Furusawa especialmente para o Paulo, sacristão, 

conseguir tocar. O coro entoava: “Amor e paz eu procurei..”. 

 Foi também na Igreja de Santa Rita que celebrei a minha segunda missa solene, 

acolhido pelo mons. José, com coquetel e tudo. 

 A figura do mons. José está inerente à história de Santa Rita do Sapucaí. Ele 

sempre esteve em todos os lugares: na área da educação, da saúde, muito discreto também 

na política. Sempre lidou com muito respeito às outras denominações religiosas presentes 

na cidade. 

 Padre José estava lá, de batina... a Igreja católica estava lá: sempre discreto, 

atencioso, com uma palavra amiga. Sua serenidade, humildade e presença sempre fizeram 

a diferença. 

 Homem de saúde exemplar. Pouquíssimas vezes o vi levemente resfriado. Pontual 

nas obrigações. Mesmo depois de renunciar ao ofício de pároco, continuou ajudando na 

paróquia.  

 Quando assumi como pároco, ele se apresentou, me acolheu e disse estar à 

disposição. De fato, grande colaborador no atendimento de confissões, missas, bênçãos. 

Orientava alguns movimentos, entre eles a pupila de seus olhos, o “Apostolado da 

Oração”, residindo sempre na casa de sua família, onde muitos o procuram para 

aconselhamentos e bênçãos. 



 Um festeiro nato, alegre, vivaz, brincalhão, que sempre gostou das serenatas, 

mexendo com todos, a todos uma palavrinha de atenção.  

 Contou-me, nos anos que fiquei em Santa Rita, muitas passagens de sua vida. Das 

dificuldades que teve no início de seu sacerdócio: não conseguiu ficar na casa paroquial; 

o pároco não o aceitava; tentou ser transferido, mas o bispo lhe pediu para ficar e que, 

com o tempo, tudo iria melhorar. 

 Ia para as comunidades a cavalo. Só mais tarde comprou um jippe, se não me falha 

a memória. Não havia salário ou espórtulas. Muitas vezes, após uma bênção de casa ou 

encomendação de algum corpo, às vezes, alguém lhe dava um trocado. Passava pelo 

mercado e comprava uma verdura ou algo para o almoço.  

 Devagar é que foi organizando toda a estrutura da paróquia. Muitos padres 

diocesanos passaram por Santa Rita para o auxiliarem. Também muitos jesuítas que 

estiveram na Escola de eletrônica. Mas o Padre José estava lá, firme. 

 Quando cheguei em Santa Rita eram quase 60 comunidades. Tanto que já existia 

a quase paróquia de Fátima. Uma cidade que cresceu sob a devoção à Santa Rita, 

reforçada pela imagem fac-símile e relíquias trazidas por ele, por ocasião dos 500 anos 

da morte de Santa Rita, em 1957. 

 A força da Escola Técnica de Eletrônica, Fundação Educandário Santa-ritense, 

também do Inatel, fez com que surgissem muitas empresas na área tecnológica. O 

município, das fazendas de café e gado, vê surgir as antenas e uma tecnologia de ponta.  

 A tradição não foi maculada. Pelo contrário a fé e o progresso digital vão se 

alinhando. O vocabulário exigente da era digital vai se misturando com as procissões, 

associações, movimentos, pastorais, com a batina do padre José e a festa de Santa Rita. 

Grandes assembleias, muitos líderes, uma paróquia viva e atuante. 

 Mas, nem tudo são rosas. Quantas dores também o coração deste sacerdote teve 

que suportar?  Nunca o vi reclamando, mas percebia que, em alguns momentos desta linda 

história, tinha espinhos que ele conseguiu suportar, buscando auxilio na santa das causas 

impossíveis. 

 Mas, talvez ainda, apesar de doar toda a vida nesta bela causa do Evangelho, 

achasse que precisava fazer algo que expressasse que sempre teve as melhores intenções 

para com seu povo. 

 Então, um dia, já com poucos minutos para iniciarmos a Santa Missa, me lembro 

que a Igreja estava lotada. Não sei qual era a ocasião, se era domingo. Ele me disse: “na 



hora do ato penitencial o senhor, aliás, sempre me chamou de senhor, poderia me 

conceder um instante para uma palavrinha?”. 

 Prontamente, embora sem saber do que se tratava, disse que sim, que ficasse à 

vontade. 

 Então, vi uma das cenas mais tocantes de um padre na minha vida. Ele se ajoelhou 

na frente do altar, olhando para o povo. Igreja repleta. Abaixou a cabeça, quase chorando, 

pediu perdão ao povo por tudo o que, talvez, ele tivesse feito e, por acaso, magoado o 

coração de alguém ou alguém o tivesse interpretado mal em alguma palavra ou atitude 

que ele tivera tomado. 

 Eu sentia que ele precisava fazer aquilo e que falava com sua alma diante daquelas 

pessoas que representavam toda a paróquia.  

 Quando ele se levantou, completamente emocionado, pedi licença e convoquei 

que todos ali presentes se ajoelhassem. E por vários minutos fiz também com o povo um 

pedido de perdão da comunidade a ele, pelas dores e possíveis mal entendidos, a respeito 

de atitudes pastorais ou administrativas. 

 O hino do glória teve um tom celeste entre aplausos à Trindade Santa e ao 

sacerdote que voltou do chão, onde um dia havia se consagrado, mostrando que seu 

sacerdócio nasceu na entrega total à vontade de Deus e não da sua própria vontade. 

 A perseverança deste sacerdote fala por si só. Se o testemunho é mais forte pelo 

silêncio de vida que pelo excesso de palavras: aqui está um filho de Maria que consagrou 

seu sacerdócio, procurando imitá-la no silêncio, vida de oração, desapego e amor ao povo 

de Deus a ele confiado. 

 Às quintas feiras, rezávamos o ofício do meio dia e almoçávamos juntos, todos os 

padres da cidade, das paroquias de Fatima, Santa Rita e jesuítas. Mons. José era o primeiro 

a chegar. E, sempre, dizia “já rezei, mas vou rezar de novo com vocês”. Apreciador de 

um aperitivo. Tranquilo, o último a sair. Um pai que ouve a todos e, de forma simpática 

e acolhedora, nos ajudava a refazer as energias da semana, sempre com uma palavra de 

incentivo. 

 Quantas vezes fomos juntos tomar refeição nas casas que nos convidavam! 

Companheirão, só voltava embora quando a gente chamava. Uma vez cheguei a cochilar 

no sofá conversando, enquanto ele jogava truco com uma turma na cozinha. 

 Certa vez convidei o cardeal dom Aloísio Lorscheider para celebrar em Santa Rita 

e proferir a aula inaugural de nossa Escola da Fé. Monsenhor preocupado, me perguntou: 

“o senhor acha bom colocar hoje a batina preta?”. “Sim, mons., hoje tudo solene!”, disse. 



Acho que o povo já estava acostumado a interpretar: batina cinza, dia comum. Batina 

verde escuro, dias festivos. Mas, a preta com frisos de monsenhor, dia soleníssimo. 

 Várias gerações foram batizadas, tiveram sua presença como testemunha 

qualificada no sagrado matrimônio, incontáveis celebrações eucarísticas, confissões e 

atendimento aos doentes no hospital e nas casas. 

 Mãos laboriosas, simples, abertas e cheias de carinho e zelo. Para mim, foi um 

privilégio ter convivido com um sacerdote amante do Sagrado Coração de Jesus e Maria.  

 Um homem generoso e prudente, firme na fé. Também, um menino travesso, 

sorridente e bem humorado.  

 A providência divina o fez forte na alma e no corpo para testemunhar as 

maravilhas de Deus e da Virgem Maria.  

 Devotíssimo de São Miguel Arcanjo, Santa Rita e São José. Puxava o terço em 

nossas viagens e me ensinou a rezar repetidas vezes a Salve Rainha em situações de 

extrema dificuldade. 

 Hoje, aqui estamos nesta Igreja de São José Operário, para pedir ao Senhor que 

cubra este seu operário com muitas bênçãos. À Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de 

nosso Seminário, que interceda para que muitas vocações sacerdotais sejam suscitadas 

pelo exemplo e dedicação de nosso clero e, de forma especial, de nosso homenageado. 

 Junto com o pão e o vinho, neste altar, depositamos sua vida e o seu sacerdócio. 

 Que júbilo, que dignidade, para um homem ser honrado pelos seus amigos. Ser 

reconhecido com suas fraquezas e continuar com este brilho, o encanto de ser, 

simplesmente, padre. 

 Nunca me esquecerei que no caminho de meu sacerdócio um padre foi generoso 

em mostrar-me o amor de Deus com sua vida. 

 Fazemos reverência ao senhor, monsenhor José Carneiro Pinto, um homem de 

Deus! 

 Nosso clero tem um padre com 100 anos de idade!!! 

 Que Santa Rita o proteja e lhe alcance muitas graças! 

 “Ad multos anos vivas”! 

  Louvado Seja o Nosso Senhor Jesus Cristo! 


