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HOMILIA DO 49º ANIVERSÁRIO PRESBITERAL 

DE MONS. WALTER JORGE PINTO DE ANDRADE 

Pregada na Igreja Nossa Senhora da Purificação em 07 de junho de 2013 

 

O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma (Sl 22) 

 

Caro Mons. Walter, 

Estimados Diáconos Dórea, Umnaldo, Marcos e  

Queridas Religiosas dos Humildes, 

Prezados irmãos e prezadas irmãs, 

 

1. Introdução 

 Algumas alegrias se coadunam nesse dia de hoje: aquela cotidiana de podermos 

celebrar a Eucaristia, à qual se acrescenta a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e outra 

muito particularíssima, que é o 49º aniversário presbiteral do Mons. Walter Jorge Pinto de 

Andrade, pastor da nossa querida Paróquia Nossa Senhora da Purificação. 

 Sinto-me especialmente honrado por ter sido convidado pelo aniversariante do dia 

para pregar essa missa pluri-festiva, tarefa perante a qual vacilo entre a alegria e o temor... 

Espero cumprir as expectativas de todos: daquele que me convidou; de vocês que terão a 

bondade de me escutar e, sobretudo, do Senhor que me enviou a pregar o seu Evangelho. 

 A minha pregação consistirá em reafirmar o sacerdócio, mediante a análise do seu 

estado na sociedade atual e a reflexão sobre a sua validade perene; bem como em verificar a 

natureza do sacerdócio a partir da tarefa de mediação entre Deus e a humanidade. Ademais, 

será ressaltado o sacerdócio como o amor do Sagrado Coração de Jesus, cuja marca é a 

doação de si, expressa também na tarefa de resgatar as ovelhas dispersas, conforme os Textos 

Sagrados dessa liturgia. Por fim, relacionar-se-á a alegria do resgate das ovelhas com a alegria 

do pastor que abre hoje o seu ano jubilar. 

 

2. O sacerdócio na atualidade 

 Há três anos, quando fui ordenado padre, experimentei sentimentos ambíguos dentro 

de mim: por um lado o afã, a ânsia, a gana, de converter o mundo para Cristo, recapitular 

todas as coisas n’Ele, que tem o poder de fazer novas todas as coisas; por outro, a sensação de 

que não há mais lugar para o sacerdócio numa sociedade em que se ignora as mediações 

institucionais, porque o ser humano é a sua própria medida, e em que, por consequência, os 

padres não são escutados, mas antes depreciados. Pairava em mim a impressão de que outras 

profissões – mesmo aquelas culturalmente consideradas mais simples – eram, por certo, mais 

promissoras, mais apreciadas. 
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Certamente, também em seu tempo, Mons. Walter, experimentou algo parecido. 

Quando o senhor foi ordenado padre, em 1964, a dessacralização do mundo, a secularização 

da sociedade, já apontava para o que vivo agora como padre jovem – a indiferença aos 

postulados cristãos – a tal ponto que o Concílio Vaticano II estava, naqueles anos, refletindo 

as relações da Igreja com o mundo, para reformular a sua auto-compreensão do que era a 

Igreja. Em pouco tempo, aquilo que ajudava a “criar” a identidade do sacerdote – a batina, o 

latim na liturgia e o reconhecimento social – ganharia nova dimensão na vida do padre, 

causando nos sacerdotes uma vertigem existencial tamanha que ocasionaria ao clero católico 

uma saída do ministério em massa. Naqueles tempos, a pergunta do padre era: “Qual é o meu 

lugar na sociedade?” Agora, porém, a pergunta é mais radical: “Ainda existe lugar para o 

padre na sociedade?” 

Passados quase 50 anos de sua ordenação sacerdotal, o senhor pode dizer que 

descobriu o seu lugar na sociedade; assim como eu, muito embora tenha apenas três anos de 

ordenado, posso dizer que ainda há um lugar para o padre na sociedade. E as nossas razões 

são as mesmas: “os homens sempre terão necessidade de Deus” e “Deus vive, e precisa de 

homens que vivam para Ele e O levem aos outros”, como nos recordou o Papa Bento XVI, em 

sua Carta aos Seminaristas (18 de Outubro de 2010). Sim, mesmo na Era da Tecnologia - em 

que as mediações de terceiros são excluídas no atendimento das necessidades humanas e no 

cumprimento das tarefas diárias – mesmo hoje, tem sentido ser padre. 

 

3. Natureza do sacerdócio 

 Estamos em pleno Ano da Fé, contexto que me impele a ressaltar que, definitivamente, 

o sacerdócio não pode ser entendido senão à luz da fé. Como entender que as palavras de um 

homem podem mudar a substância do pão e do vinho, se não pela fé? Como aceitar que as 

palavras desse mesmo homem podem perdoar os pecados, se não pela fé? Como confiar a 

vida espiritual a outro ser humano, tão pecador como nós, se não pela fé? Infelizmente é 

preciso ressaltar a fundamentalidade da fé porque tanto nós, padres, quanto vocês, fieis leigos 

e leigas, somos, de certo modo, influenciados pelo descrédito da fé a que assistimos nos dias 

atuais. Com qual fé administro os sacramentos às pessoas? Com qual fé anuncio a Palavra de 

Deus aos homens e mulheres de meu tempo? Com qual fé cuido das questões existenciais de 

vocês, fieis leigos e leigas? E vocês, com qual fé veem a nós, padres? Com qual fé escutam-

nos? Com qual fé confiam-nos a vida? 

 Queridos irmãos e queridas irmãs, se não admitimos que ao sacerdote está confiada a 

mediação entre Deus e os seres humanos, se pensamos que resolvemos a nossa vida com o 

Senhor enclausurados em nós mesmos, fica prejudicada a qualidade de nossa vida espiritual. 

Se vemos no padre apenas o administrador da vida paroquial, mas não aquele que cuida da 

nossa vida com Deus, subtraímos da pessoa do padre a sua própria identidade. O Curioso é 

que, quando a sociedade aceita as mediações, ela aceita de modo personalizado, diria até 

individualista – basta lembrarmos a figura do personal trainner ou do personal style – mas 

não aceita o mesmo no campo da fé. O espírito desse tempo dita que não pode haver alguém 

que esteja no meio do caminho da nossa relação com Deus, isto quando Deus realmente conta 

para a minha vida. 
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 A primeira leitura da missa de hoje, extraída de Ez 34,11-16, é uma profecia na qual o 

Senhor afirma que Ele mesmo vai pastorear o seu rebanho, diante da situação de degradação 

em que se encontram as suas ovelhas: “Vede! Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e 

tomar conta delas. [...] Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da 

perna quebrada, fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda e forte.” (Ez 34,11.16). Essa 

profecia quer ser tanto uma denúncia do descaso dos pastores de Israel para com o rebanho, 

quanto uma confirmação da presença do Senhor através mesmo dos pastores. Não é que não 

haverá pastores: Ele pastoreará o seu rebanho através de novos pastores. Quer dizer: Ele 

mesmo estará presente nos pastores. 

 O contexto dessa leitura, de algum modo, nos recorda o tempo atual, quando há 

pastores que se preocupam mais consigo mesmos que com as ovelhas que lhe foram confiadas 

e que, se puderem, retiram tudo de suas ovelhas para o seu próprio proveito. Um tempo em 

que lamentavelmente alguns pastores se envolveram em atos criminosos de pedofilia e que 

obstruíram de maneira grave o acesso de muitos homens e muitas mulheres de boa vontade à 

contemplação de Deus. Mas também um tempo em que o Senhor faz um esforço 

desmensurado para manter acreditada a sua presença no meio do rebanho, dizendo que Ele 

mesmo irá apascentá-lo, através de novos pastores. 

Precisamente essa condição humana dos sacerdotes, no sentido de exposição ao 

pecado, dificulta a adesão ao princípio da fé que nos diz que o Senhor age através de seus 

consagrados. Entretanto, a própria natureza do sacerdócio – ser mediação entre Deus e os 

seres humanos – já requer que o ministro consagrado seja homem, quer dizer, pertencente ao 

gênero humano. Dizer que o sacerdote precisa ser um humano, significa dizer que ele deve ter 

aquele humanismo que encanta, mas também que ele conheça as suas debilidades, as suas 

rasuras, os seus limites, uma vez que a Carta aos Hebreus salienta que o sacerdote “É capaz de 

ter compreensão por aqueles que ignoram e erram porque ele mesmo está cercado de 

fraqueza” (Hb 5,2). A consciência da irrenunciável humanidade do sacerdote torna demasiado 

fascinante a audácia de Deus de confiar a seres humanos a tarefa de agir em seu nome, não se 

importando de correr o risco de macular a sua glória. 

Se da parte da sociedade, inclusive de vocês fieis leigos e leigos, é preciso um esforço 

do coração para acolher essa verdade de fé. Da parte de nós, sacerdotes, também não é fácil 

nos resolvermos diante de Deus, com a consciência de que fomos configurados 

sacramentalmente para agir in persona Christi (na pessoa de Cristo), e reconhercemos que 

estamos muito distante do que se espera de nós. Mas eu creio que tanto nós, quanto vocês, 

fomos conduzidos a olhar esse postulado de fé a partir de baixo, da adesão do ser humano, e 

não de cima, isto é, da iniciativa de Deus. Aqui, não é o homem quem importa; mas sim Deus. 

 

4. O amor do Coração de Jesus como fundamento do agir sacerdotal 

Parece-me que a maneira pela qual o sacerdote mais genuinamente estabelece a 

mediação entre Deus e o ser humano é através da manifestação da misericórdia divina: 

sacramentalmente, na confissão e na Eucaristia, memorial do sacrifício de Jesus; mas também 
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existencialmente, no sofrimento pelas ovelhas e no fastígio pelo seu resgate, como faz o 

pastor. Desse modo as tarefas do pastoreio são também expressão da misericórdia de Deus. 

Cristo mesmo realizou a sua mediação entre Deus e a humanidade, através da 

misericórdia como nos indica o apóstolo Paulo no trecho da Carta aos Romanos que 

escutamos hoje (Rm 5,5b-11): “quanto éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no 

tempo marcado” (Rm 5,6). Esse sacrifício é misericórdia porque “Dificilmente alguém 

morrerá por um justo; por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer” (Rm 5,7). 

E foi desse jeito que o Senhor escolheu nos resgatar, operar a mediação entre nós e o seu Pai. 

Para o sacerdote, a maneira de realizar a misericórdia de sua mediação, quer dizer a 

entrega de si mesmo, é a sua paixão pelas ovelhas, é a sua busca das ovelhas, enfim, o seu 

pastoreio. Desse modo, Cristo continua operando a sua misericórdia, o seu coração continua 

amando aqueles e aquelas por quem Ele deu a vida.  

De maneira muitíssimo feliz, São João Maria Vianney, patrono dos padres, afirmou 

que “O sacerdote é o amor do coração de Jesus”. Podemos entender essa afirmação de duas 

maneiras: que o sacerdote é o amor do coração de Jesus porque é aquele a quem o Senhor 

ama; mas também que ele é o amor do Coração de Jesus porque é propriamente o fruto do 

amor do Senhor para as nossas vidas. Do coração de Jesus, que é o coração ensanguentado 

por nossos pecados, emana amor, expressado sob a forma de misericórdia, por isso, o outro 

nome do sacerdócio é misericórdia. 

O Papa Bento XVI, de maneira belíssima expressou que “se supõe que o sacerdote 

entre como Cristo na miséria humana, leve-a consigo, vá ao encontro das pessoas sofredoras, 

ocupe-se delas, e não só exteriormente, mas assuma interiormente sobre si, reúna em si 

mesmo a ‘paixão’ do seu tempo, da sua paróquia, das pessoas que lhe são confiadas” 

(Encontro com os párocos da Diocese de Roma, 18 de fevereiro de 2010). Esse gesto 

misericordioso de se compadecer com as dores do mundo, a ponto de se oferecer para ajudar a 

saná-las, é um ato de mediação sacerdotal. 

É em torno dessa mediação realizada através do pastoreio como continuação do amor 

misericordioso - isto é, como entrega de si mesmo - que giram os textos da Sagrada Escritura 

escutados nessa missa. A figura utilizada pelos textos para falar de tudo isso é a do pastor, 

cujo trabalho é expressão de seu amor pelo rebanho. Ele é aquele que cuida da ovelha, 

conduzindo-a, alimentando-a, curando-a, resgatando-a, protegendo-a, fortalecendo-a, 

aliviando-a, como é manifesto na profecia de Ezequiel (34,11-16) e no Salmo 22. E esse 

cuidado para com a ovelha implica o desgaste do próprio pastor. 

 Tanto em Ezequiel, quanto no Salmo, a função do pastor é acentuada não tanto na 

condução, quanto no resgate e respectivo refrigério das ovelhas dispersas. Em Ezequiel o 

Senhor diz: “Como o pastor toma conta do rebanho... assim vou cuidar de minhas ovelhas e 

vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas num dia de nuvens e escuridão” 

(Ez 34,12); e no Salmo 22, o salmista nos diz que “Pelos prados e campinas verdejantes, ele 

[o pastor divino] me leva a descansar” (Sl 22). O evangelho de hoje (Lc 15,3-7), de maneira 

particular se foca nesse aspecto do resgaste da ovelha, no qual se empenha o pastor: “Se um 

de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto, e vai atrás 
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daquela que se perdeu, até encontrá-la?” (Lc 15,4) Essa busca pelas ovelhas é já a mediação 

do sacerdote, que se consome em sua paixão pelo rebanho, porque está associado ao Coração 

de Jesus que só sabe padecer a paixão pelos seus amados e pelas suas amadas.  

 

5. A alegria sacerdotal 

 O evangelho de hoje faz questão de salientar que quando o pastor encontra a ovelha 

perdida, “coloca-a nos ombros com alegria, e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e 

diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha que estava perdida!’”. 

 Prezado Mons. Walter, queridos irmãos, queridas irmãs, essa nossa festa se inscreve 

na lógica da alegria desse pastor que encontrou a ovelha perdida e convida os seus amigos e 

vizinhos para se alegrarem com ele. Não celebramos a alegria do encontro de nenhuma ovelha 

perdida do agora, é bem verdade; mas sim a alegria do encontro de tantas ovelhas resgatadas 

no arco de 49 anos. Aliás, antes disso, celebramos a alegria da vida ministerial do pastor que 

as encontrou e as festejou. O pastor celebra a alegria pelas ovelhas, mas aqueles que ele 

convida celebram a alegria pelo pastor! É essa alegria que celebramos. Alegramo-nos em sua 

alegria. Alegramo-nos por sua alegria! 

Com essa celebração, abrimos as comemorações do Ano Jubilar pelos 50 anos de 

ordenação presbiteral do Mons. Walter. Na fonte bíblica, da qual nasceu a tradição de 

celebrarmos alegria de nossos jubileus, essa celebração é marcado por três atitudes do coração 

ocasionadas pela alegria que nos inunda: descanso, isto é abstenção de trabalho; perdão das 

dívidas e devolução das terras aos donos originários e dos escravos a suas famílias. Nesse 

sentido, querido Mons. Walter, essa celebração é de fato a abertura de um jubileu, no qual o 

senhor se prepara para o descanso que lhe cabe; no qual o senhor se dispõe a conceder o 

perdão e espera acolhê-lo da parte de suas ovelhas – afinal, um pastor, mesmo sem querer, 

fere também o seu rebanho; e no qual o senhor se prepara para devolver estas terras, porque 

ao senhor foi dado tão somente cultivá-las, para que fossem aprazíveis ao seu rebanho. O 

senhor é o pastor que nos conduz por caminhos verdejantes, sacia-nos com águas refrescantes 

e com o seu cajado e seu bastão nos dão segurança. 

Como uma de suas ovelhas, porque filho desta paróquia, e em nome de todas as suas 

ovelhas, as daqui, do seu hoje, mas também as de ontem e de sempre, rendo graças a Deus por 

sua vida e ministério. Rendo graças por todo o bem realizado, do qual não temos como 

mensurar porque é bem espalhado pela vida. Somos os teus amigos, os teus vizinhos – porque 

próximos do teu coração – que vimos celebrar contigo não só as ovelhas resgatadas, mas 

também aquele próprio que resgata. Celebras as ovelhas; das ovelhas, celebramos o pastor! 

Cumprimos o Evangelho. 

 

Pe. Adriano Portela 

Formador do Seminário Central São João Maria Vianney 


