
 

 

 

 

 

Pronunciamento do padre Heraldo José dos Reis, pela Pastoral Presbiteral,  

Santa Missa em ação de graças pelo centenário natalício  

do monsenhor José Carneiro Pinto 

 

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

 

Exmo. Revmo. dom Majella, 

Revmo. monsenhor Carneiro (homenageado do dia), 

Reverendíssimos padres, 

Caros diáconos, 

Seminaristas, 

Familiares do monsenhor Carneiro, 

Irmãos e irmãs, presentes nesta Igreja ou que nos acompanham pelas redes sociais. 

 

 Feliz aquele que pôs no Senhor a sua esperança (Sl 40,5). 

 A Igreja, presente nesta arquidiocese de Pouso Alegre, está em festa. Na alegria 

do encontro e da celebração, rendemos graças a Deus por mais um ano de vida de nosso 

arcebispo dom Majella (comemorado no último dia 19) e pelos 100 anos do querido 

monsenhor José Carneiro. A vida é uma experiência única! Dom de Deus!  

 O Livro da Sabedoria, no capítulo 11, falando da onipotência e do amor de Deus, 

afirma: o mundo inteiro, diante do Senhor, é como um pequenino peso na balança, como 

uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra (...). O Senhor ama tudo o que existe. 

Coisa alguma subsistiria se o Senhor não a tivesse querido. Nada poderia ser mantido na 

existência, se o Senhor não a tivesse chamado. O Senhor trata todos com bondade, pois 

tudo é d`Ele. O Senhor é amigo da vida! (cf. Sb 5,22-26).  

 Querido Dom Majella, a sua vida, que é dom de Deus, fez-se “dom” na vocação 

de servir ao Cristo e à Igreja na caridade. Nossa gratidão a Deus pela sua vida e pela sua 



presença entre nós. Deus lhe conceda sempre, a graça de muitos anos de vida e disposição 

para conduzir o rebanho. Receba de todo o nosso presbitério, um afetuoso abraço e uma 

singela lembrança. Parabéns!  

 Querido Mons. José Carneiro, o salmista nos lembra que “nossos anos duram 

quanto dura um suspiro: setenta anos é, às vezes, a duração da vida; oitenta, para os mais 

robustos” (Sl 90,10). O que dizer dos que chegam aos 100 anos? Quanto vigor físico e 

espiritual?! Sua vida e ministério presbiteral são, para nós, um testemunho eloquente de 

uma vida vivida intensamente. 

 Cora Coralina, poetisa e contista brasileira, que viveu 96 anos, resumiu a beleza 

da vida, nas seguintes palavras: 

Não sei... Se a vida é curta 

Ou longa demais para nós, 

Mas sei que nada do que vivemos 

Tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

Colo que acolhe, 

Braço que envolve, 

Palavra que conforta, 

Silêncio que respeita, 

Alegria que contagia, 

Lágrima que corre, 

Olhar que acaricia, 

Desejo que sacia, 

Amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, 

É o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela 

Não seja nem curta, 

Nem longa demais, 

Mas que seja intensa, 

Verdadeira, pura... Enquanto durar 

 Uma vida intensa, verdadeira e pura... 



 Uma vida intensa – Intensa na fé, nos trabalhos e nas amizades que cultivou. 

Quantas pessoas passaram pela sua vida e quantas vidas foram tocadas pela sua.  

 Uma vida verdadeira – A autenticidade é a virtude dos fortes. O senhor sempre 

anunciou a verdade do Evangelho com a verdade da própria vida. Um número 

incalculável de pessoas ouviu suas pregações, observou seus sinais, compartilhou da sua 

alegria, foi animado pela sua esperança e confortado pelos seus gestos.  

 Uma vida pura e de intenção simples – A pureza está presente em seu olhar, em 

seu coração, como que de uma criança. Sua vida exala o perfume da santidade que a todos 

sensibiliza e faz desejar trilhar o mesmo caminho. Um homem de intenção simples, 

sempre operando numa atmosfera de oração e piedade. Um homem que trabalha 

simplesmente para Deus, deixando para Deus os resultados e reconhecimentos.  

 Uma vida devotada ao Sagrado Coração de Jesus. O coração é uma das maneiras 

de falar do infinito amor de Deus pelos homens, que encontra seu ápice no mistério pascal 

do Senhor. Vale lembrar a décima (10ª) Promessa do Sagrado Coração de Jesus: “Darei 

aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações 

mais endurecidos”. Em nossa arquidiocese, o senhor se tornou um grande “apóstolo” do 

Sagrado Coração de Jesus, promovendo a devoção iniciada em 1675 com Santa 

Margarida Maria Alacoque. Com essa devoção, o senhor tocou muitos corações levando 

muitas pessoas à conversão.  

 Por fim, seu lema de ordenação presbiteral: A Jesus, por Maria, o meu Sacerdócio. 

Como não recordar de sua devoção e confiança filial à Maria, Mãe dos sacerdotes. Ela 

sempre o acompanhou e acompanha, envolvendo-o com sua materna proteção. Que Nossa 

Senhora Auxiliadora continue sustentando seus passos na alegre missão.  

 Muito obrigado monsenhor pelo seu sim, pelo seu testemunho de vida e de fé. Sua 

piedosa e alegre vivência do sacerdócio estimula a todos, padres, diáconos, seminaristas, 

religiosos e religiosas, leigos e leigas, a continuar consumindo-se por Cristo e pelo Reino, 

numa oferta diária da vida e da vocação. 

 Parabéns, monsenhor! Receba de todo o nosso presbitério um abraço afetuoso pela 

comemoração do seu aniversário. Que São Sebastião e São João Maria Vianney, 

intercedam pelo senhor, rogando as mais copiosas bençãos do céu.  Por tudo e em tudo, 

damos graças a Deus! 


