
 

 

 

 

 

Saudação e pronunciamento de dom José Luiz Majella Delgado, C.Ss.R., arcebispo 

metropolitano, Missa exequial de padre Andrey Cássio Nicioli Silva 

 

Igreja matriz de Santo Antônio, Jacutinga, 19/10/2021 

 

 

1. Saudação 

 

 Amados irmãos e irmãs, minha saudação de paz. 

 Quero acolher, com muita gratidão, meu irmão no episcopado e na vida religiosa, 

dom Darci, ceder a presidência ao senhor, neste momento em que toda a nossa 

arquidiocese se faz solidária ao senhor e a toda a sua família – de uma maneira muito 

especial, a dona Vânia e o senhor Toninho, os pais do nosso querido padre Andrey. A 

minha saudação aos demais familiares. 

 Quero saudar o presbitério da nossa arquidiocese que se faz presente aqui, na 

pessoa do vigário geral, cônego Wilson: a minha saudação a cada um dos sacerdotes. A 

minha saudação aos sacerdotes da nossa província eclesiástica, padres da diocese da 

Campanha e da diocese de Guaxupé que aqui se encontram em nome dos nossos irmãos 

bispos, dom Pedro Cunha e dom José Lanza. Saúdo os diáconos e também os sacerdotes 

da diocese de Campinas, da arquidiocese de São Paulo, e, caso haja de outra diocese que 

eu não tenha encontrado, a minha saudação a você, meu querido padre. Saúdo os irmãos 

e irmãs de vida consagrada. 

A minha saudação a todos aqueles e aquelas que fazem parte de movimentos 

eclesiais na nossa arquidiocese e que acompanharam o padre Andrey no seu ministério 

sacerdotal. Padre Andrey se fez próximo desses irmãos e irmãs; então, quero saudar a 

todos. Saúdo os demais irmãos e irmãs que vêm de outras comunidades da nossa 



arquidiocese, principalmente das cidades onde o padre Andrey exerceu o seu ministério: 

na paróquia em Borda da Mata e também na paróquia de São José Operário, em Pouso 

Alegre. E, carinhosamente, eu quero saudar os irmãos e irmãs desta comunidade paroquial 

de Santo Antônio, aqui de Jacutinga, na pessoa do pároco, padre Alexandre: minha 

gratidão a todos. 

Saúdo aqueles e aquelas que estão em sintonia conosco através do sistema 

diocesano de rádio, da nossa arquidiocese de Pouso Alegre: a rádio Difusora, onde o padre 

Andrey evangelizou; a rádio de Paraisópolis e também a rádio aqui de Jacutinga. Quero 

saudar a todos aqueles que estão unidos a nós através das plataformas digitais, quer seja 

da arquidiocese, como aqui também desta paróquia. 

O nosso coração sofre, mas nós temos a certeza da Ressurreição. Jesus disse: “Eu 

sou a Ressurreição e a Vida”. Nós acreditamos com o coração sofrido, mas com o coração 

seguro, porque o nosso olhar para Jesus Cristo nos fortalece na fé. 

Querido irmão dom Darci, na presidência desta celebração, mais uma vez, 

aproxima-nos de Deus, que é misericórdia! Bem-vindo na nossa arquidiocese, na sua terra 

natal, bem-vindo entre nós, estamos em comunhão com a sua arquidiocese de Diamantina. 

 

2. Pronunciamento de dom Majella ao final da missa exequial 

 

O padre é um homem chamado por Deus, escolhido por Deus para ser de Deus e 

ser a voz de Deus, enquanto pulsar vida em seu coração. 

Na semana em que o padre Andrey foi para São Paulo, uns dias antes, ele esteve 

na minha casa e eu perguntei: “Padre, como o senhor está? Está bem?” Ele disse assim 

para mim: “Bispo, eu fiz um grande retiro. Desde o momento em que eu fiquei sabendo 

desta enfermidade, eu me aproximei mais de Deus. A minha oração teve outro sentido, a 

minha oração teve uma nova luz”. E eu lhe disse: “Filho, vá em paz! Que Deus te abençoe 

e te acompanhe. E, em setembro, irei visitá-lo”. E o padre Andrey foi para São Paulo. Foi 

com uma grande esperança no coração. 

Padre Andrey, em São Paulo, sentou-se à sombra da morte. Nesses últimos meses, 

nós vivemos o tempo de uma tensão muito grande, muito sofrimento, mas um tempo de 



esperança, como o padre Heraldo aqui recordou. Nós formamos uma corrente de oração 

na arquidiocese. Conseguimos dar as mãos e rompemos as fronteiras da arquidiocese em 

oração. Com joelhos no chão, nós rezamos. 

Sempre que a família passava a mensagem para nós sobre a saúde do padre 

Andrey, vinha a expressão: há vida, há esperança. Padre Andrey nos ensinou: nos ensinou 

que rezar resolve, resolve sempre; nos ensinou que rezar não é fazer a nossa vontade, mas 

a vontade de Deus. Sentado à sombra da morte, no seu silêncio, ele nos ensinou. 

Nós sabemos que a morte é o momento máximo da solidão humana. Ninguém 

morre no lugar do outro, não tem como! Mas – sentado à sombra da morte – nós, que 

amamos o padre Andrey, não pudemos estar ao seu lado, mas o fizemos pela oração, 

oração constante. Ele foi nos ensinando num último fio da sua vida, ele foi nos ensinando. 

Assim, como aconteceu com o profeta Elias, que sentou-se à sombra de uma árvore, 

pedindo a morte, e Deus chegou a este profeta e disse: “Levanta-te e come, porque o 

caminho é longo”, ao padre Andrey, Jesus disse: “Levanta-te, acabou o caminho, vim te 

dar um abraço, um abraço do Pai”. 

Com certeza, aquelas palavras que o padre Andrey sempre usava quando se 

dirigia, no programa de rádio, quando ele se comunicava com a gente, ele deve ter dito a 

Jesus: “Oh, gente boa!”. E, Jesus deve ter dito a ele: “Por que você me chama de bom? 

Só Deus é bom. Vamos vou te conduzir até Deus”. 

Eternidade não tem caminho. Para chegar à eternidade, faz-se um caminho. 

Fazemos um caminho aqui. E o caminho do padre Andrey começou aqui, nesta Igreja. 

Quero repetir as palavras que falaram para Jesus, eu quero repetir agora, dirigindo-me a 

Vânia - Desculpe, dona Vânia! Não vou olhar para você, Vânia, senão não vou conseguir 

repetir – Disseram a Jesus: “Feliz o ventre que te gerou, feliz o seio que te amamentou”. 

Vânia, é você! Essa mãe é você! Toninho, esse pai, que geraram a vida desse filho de 

Deus, que geraram a vida desse filho de Deus aqui na pia batismal. 

Com toda dor que vocês estão sentindo, nós queremos ser solidários a vocês. Mas, 

lembre-se, família abençoada: porque rezou, trouxe o filho à pia batismal; família 

abençoada que catequizou esse filho, iniciando-o na vida cristã; família abençoada que o 

conduziu a este chão santo, para que ele se deitasse neste chão, que ora pisamos, e aqui 

dissesse: “Oh, gente boa, sou todo teu, de mais ninguém!”. E, aqui ele se deitou e entregou 

sua vida para servir a Deus. 



Muito obrigado, padre Andrey! Muito obrigado por ser padre. Muito obrigado por 

ser um padre da nossa arquidiocese de Pouso Alegre. Muito obrigado por ter vivido esses 

cinco anos do seu sacerdócio intensamente. Muitas ações em segredo: eu recebi muitas 

mensagens sobre o seu ministério, mas quero destacar duas. Uma de você ter se sentado 

ao chão com crianças ao redor. Você viveu o que Jesus disse – acolher as crianças. Você 

já fez a experiência do Reino, acolhendo aquelas crianças. E uma outra, você visitando a 

Apae, em Pouso Alegre. Com aquelas crianças, com aquelas crianças que a sociedade, 

muitas vezes, exclui e rejeita. Lá você esteve, padre Andrey. Amou e se fez presente com 

os pequeninos. 

Você, junto com todos os nossos irmãos na fé, que você viva no banquete do 

Reino, sentindo esse abraço do Pai. Acabou o caminho, levanta-te! Ressurreição é isso: 

levanta-te, sai da sombra da morte. Levanta-te, vem para o abraço do Pai. Deus lhe pague, 

padre Andrey! 

Queremos continuar a missão: temos aqui alguns seminaristas. Queremos 

depositar o seu corpo, templo do Espírito Santo, nesta terra de Jacutinga que o acolheu; 

queremos depositá-lo ali, como uma semente de novas vocações. Ajuda-nos junto do Pai! 

Ao Toninho e a Vânia, Deus lhes pague, pelo testemunho de fé! Por saberem ficar 

de pé junto à cruz de seu filho nesses últimos dois meses. Permaneceram de pé! Felizes 

são vocês, que também estão nos ensinando, hoje, a amar na dor e a perseverar na dor. 

Que Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, abrace vocês e todos aqueles que choram 

pela partida do padre Andrey e nos conforte. Amém. 

 


