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Igreja matriz de Santo Antônio, Jacutinga, 19/10/2021, missa das 12h 

 

 

 Há pessoas que partem, desejando partir, porque o corpo está cansado e a hora 

realmente chegou. É o fim do caminho. O cansaço é a hora da partida. E a partida é sempre 

triste. Para essas pessoas que assim partem, as lágrimas são doces. Elas correm como a 

água que brota de uma fonte mansa e cristalina. As lágrimas são reconfortadoras. Descem 

pelo rosto com certa naturalidade. Mas há aquelas pessoas que partem porque são 

obrigadas a partir. Partem desejando ficar. Para essas pessoas as lágrimas são tão amargas 

e dolorosas a ponto de se transformam num mar de revolta, numa luta contra tudo e todos. 

Um caminho interrompido de forma brusca e, às vezes, violenta (R. Alves). 

 O nosso amigo e irmão Padre Andrey não desejava partir. Ele queria ficar. E 

ninguém desejava que ele partisse. Não era a sua hora. Por isso ele procurou segurar e 

agarrar a vida que se preparava para partir em direção à “terceira margem do rio”. E onde 

estava Deus quando o corpo do nosso irmão Andrey foi atacado pelo inimigo mortal? Por 

que nada fez em relação às súplicas e orações? Por que permaneceu indiferente, enquanto 

ele lutava contra a morte? 

 Essas são as perguntas terríveis que todos os que creem em Deus fazem quando a 

morte se aproxima de um ente querido. A morte de uma pessoa que viveu uma vida longa 

não deixa de ser confortadora. Ela é o fim natural de um processo temporal, como o fim 

de uma canção. Mas a morte de uma pessoa que está vivendo o apogeu da sua vida é 

desoladora. A morte do padre Andrey é um pouco isso. Não era a sua hora. A noite, para 

ele, desceu no meio do dia. E onde estava Deus? 



Deus estava onde sempre está: conosco e sempre conosco, ao nosso lado, como 

pastor que vela pelas suas ovelhas. Deus é Deus. Ele não nos deve nenhuma explicação a 

nós. Ele também não é responsável pelos desatinos da vida humana. Além do mais, viver 

é sempre correr o risco. A vida é ameaçada dia a dia. Por isso é necessário viver toda uma 

vida a cada dia. E faz diferença se vivemos alguns dias a menos ou a mais? O segredo 

está em viver a vida intensamente, como se fosse o último dia da nossa existência. E viver 

a vida de minuto a minuto significa dar espaço ao sofrimento mantendo, porém, a alma 

sempre perfumada e serena. 

 O nosso amigo Padre Andrey partiu num momento áureo da sua vida. Estava feliz, 

cheio de entusiasmo e de sonhos. Trazia dentro de si uma força incrível de viver, com 

muitos planos para o futuro. E eis que a irmã morte o visitou. Será que Deus o roubou de 

nós? Pode até ser. Mas o importante é saber que o padre Andrey morreu servindo a Deus 

na Igreja, e agora, lá no céu, está sendo servido pelo próprio Jesus Cristo. 

O padre Andrey morreu comunicando-se e comunicando a Palavra de Deus para 

as pessoas, e agora ouve do próprio Cristo as palavras consoladoras: "Vinde, bendito de 

meu Pai, tomai posse do Reino que vos está preparado desde a criação do mundo". Morreu 

como viveu: feliz, alegre, realizado, sereno, com aquela elegância que lhe era peculiar. 

Morreu e viveu como “gente boa”. Viveu com satisfação, amando as pessoas que Deus 

colocou no seu caminho. 

 À primeira vista, a sua morte parece sugerir que a sua vida ficou inacabada, como 

se ele não tivesse conseguido atingir a meta da sua existência. Realmente, é nosso desejo 

terminar a obra que iniciamos. A vida é sempre um caminho a ser trilhado, um sonho a 

ser realizado. Todos queremos viver mais. Almejamos terminar o que começamos. Só 

que terminar o que iniciamos não é sinônimo de vida feliz se tudo não for feito com amor. 

 Nós somos testemunhas de que o nosso amigo e irmão Padre Andrey fez o que 

tinha que fazer com amor, dedicação, competência, responsabilidade. E é esse amor que 

agora permite que outras pessoas continuem a viver a sua vida, ali onde ela foi 

interrompida. Por isso precisamos viver a vida tão bem e tão completa e tão 

convictamente possível até o último suspiro, de maneira que aquele que viver depois de 

nós não precise começar tudo de novo e não tenha tanta dificuldade. Isso não é fazer algo 

pela posteridade? 



 De fato, uma vida intensamente vivida, por mais que tenha sido interrompida, 

sempre oferece uma brecha para que outros a terminem. O grande compositor Sebastian 

Bach não conseguiu concluir a sua obra Arte da Fuga. A irmã morte o visitou antes do 

previsto, mas, pelo fato de a obra estar claramente estruturada, foi possível a outro 

compositor terminá-la. Assim também acontece conosco. Muitas vezes, a gente acha que 

a vida é como uma música que começa com o nascimento e deve terminar com a velhice. 

Mas isso está errado. Vivemos no tempo, é bem verdade. Mas o que dá sentido ao que 

fazemos é a eternidade. 

 Os anos de vida do nosso amigo Padre Andrey são para Deus mais do que meros 

dias transcorridos, são uma eternidade vivida no hoje da sua existência. Por ele ter vivido 

a vida intensamente e com amor, as suas ações agora se perpetuam. Sempre é bom lembrar 

que no amor sempre existe um apelo e desejo de plenitude. “Amar alguém é dizer-lhe: 

você jamais morrerá!” A eternidade é o tempo completo, o tempo a respeito do qual a 

gente diz: “Valeu a pena”. Cada momento de beleza vivido e amado, por efêmero que 

seja, é uma experiência completa que está destinada a se perpetuar na memória de Deus 

e no coração dos homens. A vida do nosso irmão Padre Andrey foi marcada por 

momentos únicos de beleza e de amor, gratidão e alegria, fé e esperança. 

 Por tudo isso, podemos ter a certeza de que o nosso querido amigo Padre Andrey 

agora está na casa do Pai, vendo-nos e abençoando-nos. Ele morreu nos braços de Maria, 

voltando-se assim para o colo de uma mãe que ele sempre amou: a Senhora Aparecida. 

Nós confiamos a alma do Padre Andrey à Mãe de Deus. 

 No colo de Maria, a sua partida representa um retorno ao colo materno de Deus. 

E o que fica de tudo isso para nós? O testemunho de uma vida consagrada totalmente a 

Deus. 

 Descanse em paz, padre Andrey! 

 

 


