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“Quem nos separará do amor de Cristo?”. Nada e ninguém. Não por mérito nosso, 

mas porque, por primeiro, Ele foi quem nos amou e entregou a sua vida por nós. Por isso, 

estamos aqui, porque quem come a sua carne e bebe seu sangue [...], Ele vive e Ele vive 

em nós! Por isso, estamos todos ao redor da mesa da Palavra e da Eucaristia, carentes de 

vida e certos da vida eterna. E, não à toa, apresentamos os restos mortais diante do altar 

do padre Andrey. Por quê? Porque ele vive e porque não foi só o fazedor da Eucaristia... 

ele foi um homem eucarístico, todo de Deus e, por isso, o reflexo do seu Amor. 

Caríssimo dom Majella, irmão no serviço episcopal, que não está fácil; irmão na 

consagração: o destino nos colocou em caminhos tão próximos, não é? E, por causas tão 

íntimas, o seu filho padre Andrey, meu sobrinho, que nós acolhemos no presbiterato, que 

acompanhamos na sua longa trajetória formativa até o momento da maturidade, quando 

deu o seu sim, e que hoje oferecemos a Deus. Como é bom, estar aqui contigo e rezar 

neste momento! Conforta-nos no coração a mim e a minha família. 

Queridos padres que rezam conosco esta Eucaristia, senhor diácono: é bonito 

rezarmos neste momento de grande significado porque o padre é um ser coletivo, não 

pode viver só para si. É um ser para o outro. Um dia, vocês o acolheram no presbitério e, 

como presbitério, agora, como família, fazem a oferta do padre Andrey. Tenho certeza de 

que isso é confortante para o coração da Vânia e do Toninho. Ele nunca esteve só, como 

não está sozinho neste momento. Ele está conosco e continuará conosco. 

São tantos os exemplos bonitos deste presbitério. Monsenhor João Faria, temos a 

graça de tê-lo entre nós e todos os vetustos presbíteros desta querida Igreja de Pouso 



Alegre. Que testemunho os senhores nos dão! Não tem como não recordar cônego 

Sebastião Carvalho Vieira, que foi formador também do padre Andrey. 

Queridos irmãos e irmãs, tempos difíceis estes os nossos! Parece que mais 

intensamente temos feito a experiência da morte. Nesta comunidade, pessoas queridas 

também partiram neste tempo. Na nossa Igreja também: quanto não foram os presbíteros 

e diáconos, lideranças leigas? Tempos difíceis para o Brasil e para o mundo. 

Eu trago uma pena no coração. Tenho pena de quem caminha solitário, confiante 

em suas próprias forças. Tenho pena de quem se deixa guiar somente por suas verdades, 

pensando dar conta do desafio do viver por si mesmo. É pobre de coração quem não faz 

a experiência do amor de Deus, quem não faz experiência do Deus parceiro da vida. Para 

esses... isto é um fim. Devem sofrer muito. Imaginar que tudo terminasse num túmulo 

frio... seria muito triste viver assim. Não...! Nós estamos aqui para proclamar: Deus é por 

nós! Deus é conosco e a vida é uma passagem. Um dia, seremos transformados naquele 

que nos chamou à vida. 

Nós vivemos um longo tempo da doença do padre Andrey, doloroso, sofrido, de 

grandes questionamentos. Eu procurei, nesse período, entrar numa situação existencial de 

deserto. Era preciso fazer a experiência do nada que somos. Eu até forcei um pouco a 

situação para algumas pessoas que queriam visitar o padre Andrey no hospital. Eu dizia: 

“Vamos fazer silêncio. Agora, não é o momento de ver... é momento de contemplar. 

Assim, quem sabe, você encontra a resposta que está procurando”. Eu fiz essa experiência 

de deserto para excluir do pensamento e do coração o que é superficial e para que pudesse 

ser orientação do meu querer e da sua vontade. Experiências de deserto, diante de 

realidades como esta, nos ajudam a ir ao encontro do que é essencial. 

Eu estava pedindo um milagre... E – sabe de uma coisa? – eu acabei também 

descobrindo que o milagre que eu tinha pedido já havia acontecido. Eu não estava tendo 

olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Sim, o milagre que eu estava 

pedindo já havia acontecido. O milagre da vida que fluiu, vigorosa nos 39 anos de 

existência do padre Andrey. Nós somos, meus irmãos e minhas irmãs, um milagre do 

olhar paterno de Deus. Ninguém nasce por acaso. E, daí também, não podemos viver de 

qualquer jeito. Somos um milagre! Padre Andrey é um milagre vivo! Andrey é milagre 

de fidelidade! Ele perseverou em seus propósitos. E, teve tantas outras possibilidades na 

vida. Fez um propósito de não ser dono de si mesmo. E, cumpriu... perseverou! Como 

não enxergar nisso um milagre, sabendo que tais mistérios são guardados em vasos de 

barro, na pobreza do nosso eu? 



Padre Andrey é milagre para os seus, para o papai, para a mamãe, para os colegas 

de presbitério. É um milagre para o Povo de Deus a ele confiado, amigos e amigas que 

tiveram a alegria de com ele conviver, partilhar a vida, porque a alegria e a transparência 

deste jovem sacerdote fizeram a diferença. Padre Andrey é milagre de competência na 

missão. Ele procurou se qualificar mais para melhor servir com dedicação extremada em 

tudo o que lhe era pedido. Padre Andrey foi obediente para não ser dono de si. Foi simples 

e pobre, não para não ter nada, mas para não ser dono de nada. Foi casto, para não viver 

um amor exclusivo, mas para todos amar e por todos ser amado, sendo assim, exemplo, 

reflexo do amor de Deus. 

Milagre!... Padre Andrey é milagre de ressurreição, porque tantos tiveram mais 

vida, vida com sentido, com sabor, com colorido, porque ele gastou a sua vida para 

anunciar que o amor de Deus é copioso, sem limites. Eis aqui um coração redentorista, a 

serviço de uma missão diocesana. Ele entendeu bem: “Dies impendere!”, em pregar, 

gastar, se esfolar na vida para que o mundo descubra o amor de Deus. Morrer para que 

Cristo viva. 

Milagre de ressurreição. Sabem, queridos irmãos e irmãs, padre Andrey não 

nasceu para morrer. Mas morreu para se eternizar. E, sua vida não continua? Pelo 

testemunho que deixou? E sua vida não continua? Pelo amor que partilhou? Pela 

paternidade sacerdotal que exerceu? Recordemos, gente pequena do padre Andrey! 

Jovens e adolescentes que acolheram os seus ensinamentos e se animaram na vida da 

Igreja ao verem um padre animado, feliz, realizado com a sua vocação, convencido da 

sua fé. Famílias que ele motivou para o amor; presbitério com o qual viveu sua missão; 

arquidiocese de Pouso Alegre, Igreja Particular que tem historicamente um clero 

apaixonado pela causa do Evangelho, que foi casa, família maior do Padre Andrey. 

Homem de comunicação, da comunicação que liberta. Então, a sua vida não continua pelo 

testemunho que deixou? Milagre de ressurreição. Padre Andrey sempre foi de Deus... 

sempre! Agora, o é plenamente, todo inteiro! 

Sabem vocês, houve um tempo na vida do Andrey em que ele se enamorou. E a 

família era boa, a moça, exemplar. Tudo indicava para o matrimônio. Mas Deus tem os 

seus caminhos. Então, por aquilo que ficamos sabendo e eu ouvi esta história hoje ainda, 

a namorada confidenciou para as outras companheiras, para as outras moças: “É, eu tentei, 

a parada é dura. Eu não consigo competir com Deus”. Então, a relação se resolveu e o 

jovem Andrey foi para o seminário. 



Filho único: depois de várias tentativas de a mamãe se engravidar – uma luta! –, 

ele veio. Papai e mamãe querem tê-lo para si, mas como competir com Deus? Tornou-se 

padre. 

Fiquemos na memória ainda – para entendermos todo este mistério –, fiquemos 

na memória com as palavras do padre Andrey na última eucaristia que celebrou antes de 

se internar no hospital. Dirigiu-se à comunidade da paróquia onde trabalhava e disse 

assim: “Podem até esquecer o padre Andrey, mas não se esqueçam jamais do que o padre 

Andrey lhes ensinou sobre o Pai criador, o Filho salvador e o Espírito Santo de amor. 

Mantenham-se firmes na fé. Rezem por mim e eu sempre rezarei por vocês”. É... a gente 

até que gostaria que ele ficasse um pouquinho mais. Mas como competir com Deus? 

Agora... ele não vai ter sossego no céu! Nós não podemos competir com Deus e 

nem queremos, porque sempre soubemos que o Andrey era dele. Então, pedimos que ele 

não tenha mesmo sossego no céu, que ele seja o nosso intercessor. 

Toninho e Vânia, obrigado pelo presente que é o padre Andrey. Meu Deus, nós já 

sabíamos: ele sempre foi teu: Toma-o! Amém! 

 


