
 

 

 

 

 

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

metropolitano, na celebração de entrega da Comenda Pro Ecclesia et Pontifice 

 

Igreja Matriz de São José Operário, Pouso Alegre, 21/10/2021 

 

 

Na entrega da comenda 

 

 Monsenhor, mais uma vez o senhor vai escutar o bispo, tenha paciência e caridade 

para com o Bispo, tá bom (risos).  

 Cem anos são passados, cheio de bênçãos, graças, lutas e conquistas. Monsenhor, 

100 anos, em mais da metade do século passado, a história do senhor está presente e já 

entrou neste século em que vivemos agora, o século 21. Quantas pessoas, quantas pessoas 

nesta história, pessoas que o senhor amou, pessoas que o senhor conheceu, quantos 

momentos marcados por alegria, conquistas, dificuldades, momentos prazerosos e 

momentos difíceis. Quantos fatos marcantes nessa história que o senhor conta para nós! 

 Na nossa arquidiocese, o senhor tem a graça de ter convivido, contando comigo, 

com 6 bispos, isso é uma bênção! Que Deus continue favorecendo a vida do senhor na 

nossa arquidiocese. Passo a passo, o senhor vem vivendo a história dessa Igreja Particular 

de Pouso Alegre. Verdade, uma história centralizada em Santa Rita, mas que se expandiu 

para toda a nossa Igreja Particular. Mais da metade dos seus anos de ministério foram 

vividos em Santa Rita. Temos muito que agradecer.  

 Eu quero repetir o que eu disse ontem: na nossa arquidiocese, o senhor é uma 

coluna, uma coluna que vem sustentando e com resistência. Monsenhor, Deus lhe pague 

pela perseverança na fé e pela perseverança no ministério sacerdotal! Esta nossa 

homenagem pelos 100 anos da vida do senhor é uma gratidão, mas é o pouco que nós 

podemos fazer e o tudo que sabemos fazer, nos colocando diante do altar do Senhor, 



apresentando ao Senhor a vida desse irmão no ministério sacerdotal, desse homem que 

vem dedicando toda a sua vida a serviço da Palavra de Deus. 

 Eu partilho com o senhor as palavras do salmista, no Salmo 70, e quero 

transformá-la em prece. Assim, diz o Salmo: “Ó Deus, tu me ensinaste, desde a minha 

juventude, e até aqui eu anuncio tuas maravilhas. E agora, velho, não me abandones, ó 

Deus, até que eu anuncie teu braço às gerações futuras; teu poder e tua justiça, ó Deus, 

até às nuvens”. Monsenhor, deixe-se envolver pelo olhar de Deus, o olhar amoroso de 

Deus, para que Deus o sustente, alimente-o e que, na providência de Deus, Ele o ampare 

todos os dias de sua vida.  

 Parabéns! Muitos anos! Continue sendo um homem de Deus para todos nós. 

Gratidão da nossa Arquidiocese de Pouso Alegre e de toda a Igreja neste gesto tão paterno 

e carinhoso do papa Francisco. Que o abraço do papa que o senhor recebe, neste símbolo, 

possa se expandir para todos nós. Deus lhe pague, monsenhor. Parabéns! 

 

Ao final da missa 

 

 Antes da bênção, quero dirigir umas palavras de agradecimento ao clero, na pessoa 

do padre Heraldo, coordenador da nossa Pastoral Presbiteral, pelas palavras a mim 

dirigidas por ocasião do meu aniversário. Deus lhe pague! Celebrar a vida é sempre um 

dom de Deus. Quando a gente se sente amado, este celebrar a vida tem um sabor de 

renovação, de esperança. Eu me sinto amado pelo meu clero, por todos vocês padres. Um 

Deus lhes pague por esse carinho, pelas orações e por se fazerem próximos de mim e, 

juntos, fazermo-nos próximos de Deus. 

 Nós acabamos de presenciar uma cena muito linda! Talvez, não tenhamos 

entendido o que falaram, mas são dois ícones do Apostolado da Oração na nossa 

arquidiocese: o monsenhor José e a dona Francisca. Eu peço uma salva de palmas para os 

dois! Muito obrigado! Os senhores nos ajudam a compreender mais ainda o coração de 

Jesus. 

 Cônego Vonilton, Deus lhe pague por nos ajudar a refletir sobre a vida do 

monsenhor José, porque o senhor nos passou não apenas uma história, mas a mística de 

uma história, que o senhor conviveu com muita persistência e proximidade dessa vida e 



dessa história com todo esse sabor que o senhor trouxe para nós. Deus lhe pague por nos 

ajudar a conhecer um pouco mais a vida do monsenhor José. 

 A minha gratidão ao nosso Seminário por estar nos ajudando a rezar aqui, nesta 

manhã de hoje, através da música. Conseguimos elevar o nosso coração a Deus em preces 

com os hinos aqui cantados, com a presença de todos os nossos seminaristas. Nossa 

gratidão, na pessoa do padre Heraldo, à equipe de formadores, minha gratidão a cada um 

dos seminaristas. 

 Monsenhor José, os seminaristas que aqui estão e dois diáconos, que estão nos 

servindo, estão trazendo aqui um sonho no coração também de abraçarem o ministério 

sacerdotal. Que a vida do senhor seja para eles, como está sendo para nós, um testemunho 

de amor a Deus e, principalmente, no testemunho de uma fidelidade sacerdotal muito 

alegre, tranquila, confiante. Que esses jovens, olhando para vida do senhor, para sua 

história, reforcem ainda mais no coração o desejo de abraçar o ministério sacerdotal. 

Gratidão ao senhor por esse testemunho! 

 Monsenhor José, nós estamos, com a graça de Deus, construindo uma casa para o 

nosso clero, aqui no nosso Seminário, nas suas dependências. O nosso sonho é que essa 

casa seja uma casa de acolhida. Que acolha sacerdotes com a idade avançada, enfermos 

e sacerdotes que estejam passando por aqui. Essa casa do clero está sendo uma conquista 

de todo o nosso presbitério e dos nossos leigos, irmãos na fé, que também estão 

colaborando. Tijolo por tijolo, também estão colaborando nesta construção da casa do 

clero. O senhor se encontra hoje na casa da sua família. Desde que foi para Santa Rita do 

Sapucaí, ficou na casa da sua família. Não é que a casa do clero não vai servir para o 

senhor. Muito pelo contrário, será uma casa de acolhida. Quando ela estiver pronta, 

queremos que o senhor também possa percorrer os corredores daquela casa. 

 A minha gratidão ao senhor e, principalmente, à família do senhor. Na pessoa da 

dona Ângela, todo aqueles que estão ali ao lado do senhor, juntamente com o padre 

Rodrigo, o seu sobrinho, nós sentimos que a vida se torna mais tranquila, porque o senhor 

tem o aconchego da família. Nos últimos anos, está tendo o aconchego de cuidadoras e 

cuidadores, irmãos e irmãs que colocam a vida a serviço do senhor. Este tipo de ternura, 

carinho, doçura, que eu imagino que seja a casa do clero. Que a casa do clero possa 

acolher os sacerdotes que ali estiverem com esse mesmo estilo de vida e presença a que 

a família do senhor lhe oferece para que realmente a vida de todos os nossos irmãos 



sacerdotes, na nossa casa do clero, possa ser uma vida de qualidade, como está sendo hoje 

a vida do senhor no seio da sua família. Uma vida de qualidade! Deus lhe pague, à família 

do monsenhor José Carneiro, na pessoa de todos os que aqui se encontram e os ausentes. 

Deus lhes pague por esta atenção e cuidado. 

 À paróquia de Santa Rita, nossa gratidão, na pessoa do retiro do santuário, padre 

Omar, e de todos os leigos, porque ela é uma cuidadora do senhor. Todos são cuidadores 

do senhor. Dá para perceber que Santa Rita do Sapucaí está em festa com o centenário do 

nascimento do senhor. 

 Nossa gratidão à paróquia de Santa Rita, à família do monsenhor José Carneiro. 

Encerro agradecendo ao padre Adriano, por ter cedido esta igreja para a nossa celebração 

eucarística, e ao Seminário, que vai nos acolher, agora, para os passos seguintes. A todos, 

um Deus lhes pague! 


