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Carta de Despedida

Caros irmãos e irmãs
paroquianos:

D

epois de 15
anos de serviço ao povo de
Deus, que está presente
na Paróquia São Pio de
Pietrelcina, o Senhor me
chama a servir à Igreja
de outra forma: continuar os estudos para “lançar as redes em águas
mais profundas”, confesso que, por enquanto,
desconheço onde e como
será, mas sei que Deus é
fiel e me precederá.
Deus sabe que
tentei ser o pastor do rebanho de Cristo nesses
anos todos! Por isso quis
evidenciar sempre meu
amor pela Igreja através dos
três munus: “santificando”
o povo de Deus por meio da
celebração dos Sacramentos,
“ensinando” pelo anuncio do
Evangelho na Catequese e na
Pregação litúrgica e, “servindo” aos membros da nossa
rica, complexa e heterogênea
comunidade paroquial.

Só tenho muita gratidão a Deus por ter-me permitido nesta bela comunidade
paroquial – à qual cheguei no
segundo ano da sua criação
–, exercer a minha primeira
missão como pároco. Vimos
juntos crescer a nossa discreta
e simples realidade eclesial.
A numerosa participação dos
fiéis, a volta ao seio da Igreja

†

de muitos de nossos
irmãos, a conversão
de tantas pessoas, a
regeneração das famílias, a exuberante
presença dos jovens
e muitas coisas mais,
me levam a contemplar com estupor e
louvar a obra de Deus
no meio de nós.
Sem o núcleo da
paróquia – constituído
pelas diversas realidades eclesiais – eu não
poderia ter feito nada
na nossa comunidade
paroquial. Gostaria de
destacar o Conselho
Paroquial e o Conselho Econômico. Portanto, meu muito obrigado ao Apostolado
de Oração, à Catequese paroquial, à Comissão de Eventos,
às Comunidades Neocatecumenais, à Comunidade Ágape
de Casais, à Escola de Fraternidade de Comunhão e Libertação, ao Grupo de Jovens
Domini, ao Grupo de Oração
São Pio, à Legião de Maria,
aos Ministros Extraordinários
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da Sagrada Comunhão Eucarística (MESCE), ao Ministério de Música; à Pastoral do
Batismo, à Pastoral Familiar,
à Pastoral da Liturgia, à Ordem Franciscana Secular, à
Renovação Carismática e às
duas Conferências da Sociedade de São Vicente (Vicentinos).
Estendo também a minha gratidão a todos os fiéis
que de forma silenciosa e discreta colaboraram à vida pa-

roquial com as suas orações
e contribuições econômicas
(dízimo) durante todos estes
anos! Da mesma forma, agradeço ao Diácono permanente
Eliel a sua presença e ajuda,
aos funcionários, aos profissionais e fornecedores nas diversas reformas e atividades
que empreendemos na nossa
comunidade.
Fico muito tranquilo e
com a paz no coração por ter
desempenhado a minha mis-

são sacerdotal em comunhão
com os três bispos, que serviram à Igreja de Brasília no
período destes quinze anos:
Dom José Falcão, Dom João
Braz de Aviz, e, o atual arcebispo, Dom Sérgio da Rocha.
Continuamos unidos na
Fé e na mesma comunhão da
nossa Igreja! Peço desculpas
pelos meus defeitos e limitações! Rezem por mim! Deus
abençoe a todos!

Em Cristo, vosso irmão na fé e presbítero pela graça de Deus
em favor da sua Igreja,

Pe. Carlos Fernando Hernández-Sánchez.
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Relatos Vocacionais

“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si
mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me.” (Mateus 16:24)
Por: Gabriel Dias

N

asci no ano de 1998, em Brasília. Minha família sempre foi católica e eu sempre frequentei
a missa. Comecei a frequentar a Paróquia São
Pio, quando viemos morar no Sudoeste e em 2007,
confessei e recebi a comunhão pela primeira vez, os
quais foram dados pelo pe. Carlos. Fiquei alguns anos
sem ir a catequese, porém sempre ia a missa com minha família. Em Pentecostes de
2013, fiz a Crisma. Na confissão para a Crisma, o pe. Carlos
me fez uma pergunta que eu
não esperava: “Gabriel, nunca pensou em ser padre?”. Na
hora falei que não, que nunca
pensei, que eu não queria e que
não adiantava ele tocar naquele
assunto. Essa ideia me causava
medo.
Nessa época, eu ia a
missa mais por obrigação, não
era algo que me dava tanto
prazer. Entretanto, em julho
de 2013, participei da Jornada
Mundial da Juventude (JMJ),
no Rio de Janeiro. Esse momento foi determinante para a
minha vida. Fiquei me questionando de onde vinha a alegria
daqueles milhões de jovens que buscavam a Cristo
naquela Praia de Copacabana lotada. Quando voltei,
recebi o convite na missa para fazer o retiro do grupo
de jovens da paróquia: o Domini. No início, tive medo,
pois era tímido e não conhecia ninguém. Mas eu ainda
tinha a curiosidade de ver de onde vinha aquela felicidade que vi na JMJ. No dia do retiro, não queria mais
ir, porém decidi experimentar. Naqueles dias, tudo em
minha vida mudou. Finalmente tinha encontrado o porquê daquela felicidade. Foi um retiro muito profundo,
de grandes momentos de intimidade com Deus. Desde
então, comecei a ir às reuniões semanais no grupo e,
cada vez mais, aquilo me animava e me fazia buscar a
Deus.
No grupo Domini, tive oportunidade de apren-

der muitas coisas e de criar muitos amigos. Com o passar do tempo, devido ao meu engajamento na Igreja,
muita gente me perguntava se eu não tinha vontade de
ser padre. Porém, como antes, eu fugia. Não gostava
de pensar nessa ideia. Sempre tinha planejado em casar e ter filhos e era isso o que eu queria. Entretanto,
aos poucos, essa ideia em ser sacerdote acabava vindo
a cabeça, mas eu continuava fugindo. Em 2015, fui conversar
com o pe. Carlos e, de novo, ele
me questionou se, no fundo, eu
não pensava em ser padre. Eu,
novamente, neguei. Não era
possível que um dia eu fosse
para o seminário, eu não queria
aquilo.
Entretanto, com o passar do
tempo, ao me aprofundar mais
ainda na busca por Deus, esses
pensamentos voltavam mais
fortes e por mais tempo. Por
algum tempo, eu comecei a
gostar da ideia, mas logo em
seguida eu fugia novamente.
Porém, em 2016, na JMJ na Polônia, senti de novo o chamado
bem mais forte. Eu já cursava
Engenharia Mecânica na UnB e
precisava discernir isso, pois minha vida, felicidade e
santidade estavam em jogo. Comecei a ter direção espiritual com pe. Carlos. Fiz os encontros vocacionais
no Seminário Maior durante o ano de 2017. O que era
medo e repulsa, tornou-se meu desejo e minha alegria,
pois estaria correspondendo ao desejo de Deus para a
minha vida, impulsionado pelo desejo ardente da salvação das almas.
Entrei para o seminário nesse ano de 2018.
Tem sido um ano muito bom, de grandes aprendizados
e de crescimento em intimidade com Deus. Só tenho
a agradecer a Deus, pela paróquia em que cresci, pelo
grupo que participei e por todo o apoio do meu pároco,
pe. Carlos, que sempre esteve e ainda está por perto
para ajudar.

Paróquia São Pio de Pietrelcina † Arquidiocese de Brasília

Fica Comigo, Senhor

Uma Nova Paróquia
“E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito:
O zelo da tua casa me devorou.” (João 2,17)

Nesses 15 anos, a nossa Paróquia São Pio de Pietrelcina passou por muitas transformações. O que antes era um salão bem decorado, se transformou na autêntica e carinhosamente cuidada Casa de Deus e nossa. Aqui estão algumas fotos dessa transformação:

ANTIGO PRESBITÉRIO

DEDICAÇÃO DO ALTAR

2003

17/9/2017

NOVO PRESBITÉRIO

2018
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ANTIGA ÁREA EXTERNA

ANTIGA FACHADA

2003

2003

ANTIGA NAVE

2003

VA LOJINHA

2018

NOVA CAPELA DO SANTÍSSIMO

2018

NOVO SALÃO PAROQUIAL

2018
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Por: Luis Felipe Gonçalves

A

Igreja é o sacramento da unidade do gênero
humano e da íntima união dos homens com
Deus, já manifestando o Reino de Cristo no
tempo presente. É neste lugar de encontro com Deus
e de comunhão com todos os batizados em que se dá
a realização da vocação do homem. E foi na Paróquia São Pio de Pietrelcina, onde me encontrei com
uma das primordiais funções da Igreja, a de ser Mãe e
Mestra de todos os povos. Recebi a palavra de Deus,
a graça dos sacramentos, e o exemplo de santidade evidenciado, especialmente, nas relações fraternas
cultivadas.
O gradativo serviço prestado por amor ao Reino manifestou-se no apostolado da catequese e, sobretudo, na entrega de si ao Grupo
de Jovens, onde se iniciaram as
primeiras experiências de conversão e de desejo por conhecer a
Verdade e amar o Amor. O serviço paroquial sempre esteve unido
à presença familiar, a qual participou ativamente na missão educativa da Igreja, de forma própria
e original, como que uma ‘igreja
doméstica’, oferecendo as condições favoráveis para o despertar
da vocação.
Durante os ofícios realizados no âmbito paroquial,
surgiram as inquietações sobre o
sentido e o valor da vida, as quais
encontraram resposta no seio da
Igreja, justamente por ser ela o
caminho que conduz à verdade. Esta descoberta não
cessou as dúvidas, apenas deu a elas um novo direcionamento, alcançando um patamar mais específico
e elevado. Em vez de me questionar sobre o sentido
da existência humana, deparei-me com a vontade de
encontrar o lugar na Igreja desejado por Deus para que
eu pudesse servi-Lo e amá-Lo, visto que nos planos de
Deus cada ser humano ocupa um lugar que ninguém
mais pode ocupar, e que não fostes vós que Me escolhestes, fui Eu que vos escolhi (Jo 15, 15).
O meu coração ansiava por algo maior e mais
sublime do que tudo o que me cercava, haja vista não
ter sido saciado pelas experiências vividas no mundo,
como a graduação em um Curso Superior e a atuação
profissional no Serviço Público. Somente o encontro
com Jesus Cristo é capaz de saciar a sede de eternidade inserida por Deus no coração do homem, visto
que Ele é a fonte, e todo aquele que beber da água que
eu lhe der jamais terá sede (Jo 4, 14). Precisava ir ao

encontro dos insaciáveis anseios do meu coração para
alcançar a pérola preciosa do Evangelho, visto que o
coração se encontra onde está o teu tesouro (Mt 6, 21).
Este tesouro é a Cruz, a qual Cristo fez de altar para
tornar novamente possível a comunhão de toda a humanidade com Deus. E só há uma maneira de chegar
até ela: o completo abandono de si nas mãos de Nosso
Senhor. Não mais as minhas vontades, e sim a vontade
de Deus.
Diante dessa busca por amar a Deus de todo o
coração, de toda a alma e de todas as forças (Dt 6, 5),
alcançando uma oferta total de si para a Igreja, notei a
necessidade de fazer um honesto e sólido discernimento vocacional - baseado no amor a Cristo e à Igreja -, a
fim de me assemelhar ao homem
sensato, que construiu sua casa
sobre a rocha (Mt 7, 24) para conseguir responder ao chamado que
Deus me fazia. O intuito do acompanhamento vocacional foi o de
ouvir a voz do Senhor e, assim
como Cristo, ter como alimento
diário fazer a vontade daquele
que me enviou e cumprir sua obra
(Jo 4, 34). Além do encontro com
Jesus nas práticas cotidianas do
trabalho e do estudo - realizando
todas as atividades na busca do
amor caridade -, o discernimento
baseou-se, sobretudo, no sincero
autoconhecimento e na oferta de
vida a Deus; na direção espiritual,
visto que ninguém é mestre de si
mesmo; na vida de oração, e na escuta e vivência da
Palavra de Deus, a fim de conhecer Jesus Cristo intimamente, para conformar a minha vontade à d’Ele.
Após discernir junto ao Padre Carlos - responsável direto pelas vocações paroquiais - e constatar sinais em minha vida de um desejo de configuração ao
Cristo Bom Pastor, foi tomada a decisão de renunciar
às seguranças conquistadas. A entrada no seminário
seria a forma de me lançar na busca do prêmio da vida
eterna, e de responder livremente no amor Àquele que
nos faz um chamado de amor: vinde e vede (Jo 1, 39).
Até o presente momento - após um ano de
formação no Seminário da Arquidiocese de Brasília
- tenho experimentado que, de fato, há maior alegria
em dar do que em receber (At 20, 35), e aquele que
consegue se doar integralmente à vontade de Deus a
cada dia, independentemente da vocação, pode repousar tranquilamente o coração no encontro com os desígnios de amor de Nosso Senhor.
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Por: Luciano Mattar

E

u me chamo Luciano Mattar
e sou seminarista da Arquidiocese de Brasília, atualmente no segundo ano dos estudos
filosóficos, terceiro ano da formação para o sacerdócio. Apesar de
hoje mergulhado nesse caminho
de felizes surpresas e de uma busca alegre por me consagrar a Deus
através da formação proposta pelo
Seminário Maior Nossa Senhora
de Fátima, nem sempre estive tão
imerso na vida eclesial e nesse processo muito devo à minha paróquia
de origem, Paróquia São Pio de
Pietrelcina.
Tendo ficado
por muitos anos da minha adolescência distante da vida da Igreja
e consequentemente de
Deus, tive a grande graça de me sentir buscado
por esse mesmo Deus
nos meus caminhos tortuosos e resgatado para
iniciar uma vida que jamais poderia imaginar
viver. Assim, aos dezesseis anos, convidado por
alguns amigos do colégio, pude me aproximar
do grupo jovem da minha paróquia,
o Grupo Domini. Ali pude contemplar aos poucos minha história ir
tomando caminhos sempre mais
surpreendentes e também ali tive
a oportunidade de me confrontar
com meu eu interior, alguém que
no meio do barulho proposto pela
nossa sociedade eu nunca havia me
sentido a vontade para conhecer.
Na medida em que o tempo ia passando eu ia cada vez mais
me entregando a uma vida de intimidade com Deus e de serviço a
Ele na Sua Santa Igreja. Tendo me
crismado, pude colaborar por dois
anos na paróquia como catequista e
também por vários outros anos no
grupo jovem onde Deus quis me

fazer viver tantas belas experiências d’Ele mesmo. Foi, sem sombra de dúvida, nesse contexto, que
foi plantado o início do meu discernimento vocacional e o desejo
de ofertar a minha vida como um
Alter Christus – um outro Cristo –
oferecendo-me pela salvação das
almas, com muita consciência de
que por mim jamais isso poderia
ser feito, mas sabendo que Aquele
que chama sustenta diante do chamado que faz.
Também foi nesse contexto, onde pude ser presenteado com
grandes amizades, exemplos de

cristãos autênticos, decididos por
uma vida contrária ao comodismo
corrente. Pessoas que inspiraram
e ainda inspiram no meu coração
o desejo de poder servir a tantas
pessoas que esperam por pastores
dispostos a darem a vida por suas
ovelhas. Junto a tudo isso, crescia
em mim o interesse e a admiração
pela vida dos santos – em especial
a de São João Maria Vianney -, e
pela doutrina de Cristo que, junto
à experiência de intimidade com
o Senhor, me preenchia e me chamava a dar mais de mim por isso
tudo. Assim, encontrava na fé e na
razão – “as duas asas pelas quais
o espírito humano se eleva para a
contemplação da verdade”, como o

disse São João Paulo II – os dois
grandes pilares de uma busca que
eu não gostaria de frear, mas sim de
progredir cada vez mais.
Um dos últimos fatores
– o mais importante – foi poder
encontrar um grande amor na Liturgia da Igreja Católica, e me ver
imerso naquela realidade onde o
sacerdote, in persona Christi – na
pessoa do próprio Cristo –, perpetua o sacrifício de Nosso Senhor
no Calvário, no intuito de que os
homens encontrem na Santa Missa
o verdadeiro Amor que se aniquila
por nós na Cruz para, ressuscitando, nos permitir também
participar da Sua vida
em abundância.
Portanto, no ano
de 2015, decidi que deveria de fato dar uma
chance a todas essas
inquietações que já há
algum tempo insistiam
em aparecer e iniciei
junto ao meu pároco,
Pe. Carlos Hernandez, e
ao seminário um acompanhamento mais próximo, a fim de discernir
mais profundamente os
próximos passos a serem dados.
Crescendo em segurança e no desejo de me colocar a serviço da
Igreja dessa forma, iniciei o processo de formação no ano de 2016
e hoje a única certeza que talvez
possa testemunhar é que a pessoa
que se dispõe a fazer a vontade de
Deus não será nunca desamparada
nesse caminho, afinal o Senhor nos
atrai e nos quer próximos a Ele. O
caminho é longo e o discernimento
constante, se de fato serei sacerdote
isso só o Senhor o sabe, mas com
toda alegria sei que, independente
dos caminhos futuros, posso repetir com nossa Mãe Santíssima: “O
Poderoso fez em mim maravilhas,
e Santo é o Seu nome”.
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• Nós vimos um Padre! •
Q

uando refletimos sobre a
figura de um Padre, podemos lembrar de uma
história marcante e simples da
vida de São João Maria Vianney,
o Cura D’Ars, padroeiro de nosso Pároco tão amado.
Assim conta a sua
biografia: “Quando estava
a caminho, já próximo de
Ars, deu-se um fato muito
edificante. O santo pediu
informação a um menino
sobre como chegar até Ars.
Depois de ouvir suas explicações, o santo lhe disse:
“Você me mostrou o caminho de Ars, e eu te mostrarei o caminho do Céu”.
Esse menino, chamado Antonio Grive, tornou-se seu
primeiro paroquiano.”
Querido Padre Carlos Fernando Hernández
Sánchez, nosso pároco. O
nosso sentimento hoje é
apenas de gratidão. Gratidão a
Deus por ter se completado um
novo ciclo. Gratidão por podermos nos reunir como filhos felizes pela presença, ainda que
em despedida, de nosso Padre
amigo. Gratidão por nós termos
criado, há tantos anos, um laço
de comunidade em uma mesma
casa, a São Pio, sobre os cuidados de um mesmo pai, o senhor.

Gratidão, por fim, porque podemos dizer em uma jovem Paróquia: “Nós vimos um padre!”
Nós vimos um padre zeloso pelo que é de Deus. Vimos
um padre que, como poucos, se

preocupou pela casa do Senhor
e entendeu que era a sua própria
casa. Vimos um padre com uma
sabedoria admirável e uma homilia incomparável. Vimos um
padre crescer em amor levando
consigo todo um bairro. Vimos
um padre entregando três filhos
como seminaristas para Santa Igreja, centenas de famílias
construídas e reconstruídas, e

milhares de vidas transformadas. Vimos um padre cansado,
de celebrar 6 Missas seguidas;
de visitar e cuidar de mais de 20
pastorais e grupos; de reformar
uma Igreja e lutar na justiça por
um direito nosso; de ter
que cuidar e decorar, fotograficamente, o rosto dos
4 mil paroquianos. E ainda assim, vimos um padre
ouvindo reclamações de
todos os lados, sem nunca
ouvirmos uma só reclamação do lado dele.
Nós vimos um padre, que
cuidou, ensinou, resgatou,
corrigiu, conduziu e amou
a Paróquia São Pio de
Pietrelcina, de todo o coração, por 15 anos. E foi
em cada celebração sacramental que nós vimos um
Padre feliz.
Padre Carlos, nosso padre. Se ainda somos católicos é porque enxergamos o
senhor. Quando ainda éramos
uma pequena comunidade o senhor nos apontou o caminho do
Céu. Hoje, seu novo e obediente
sim à vontade de Deus faz ecoar novamente no nosso coração:
“Querem conhecer o caminho do
Céu? Todos os caminhos levam
a Roma.”

Muito obrigado. Que Deus te conduza nos melhores caminhos.
Nossa comunhão permanece em Nosso Senhor.

NÓS TE AMAMOS.
Seus filhos, paroquianos.
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