
AVALIAÇÃODAREUNIÃODOCLERO

DIOCESEDEPETROLINA

“OAtodeouvirexigehumildadedequem ouve.Eahumildadeestánisso:saber,não

com acabeça,mascom ocoração,queépossívelqueooutrovejamundosquenós

nãovemos.Masisso,admitirqueooutrovêcoisasquenósnãovemos,implica

reconhecerquesomosmeioscegos....Vemospouco,vemostorto,vemoserrado”.–

Rubem Alves.

INTRODUÇÃO

Nãosomosdetentoresdaverdadeetemosconsciênciadenossasimperfeições,

limitaçõesepecados.Mastentamoscompreenderoqueestavaacontecendona

dioceseapartirde2018.Temosexperiênciasdiferentes,históriasdiferentes.Dom

Franciscoveioparacádispostoacolocarem práticaoquevivenciouem outra

Diocese.Tem seussonhoseexpectativas,masoclerotambém tem umahistória,

experiênciaseexpectativas.

Tentamoscompreenderedialogar.Simplesmentenãofoipossível.Detantoouvir

sem serescutado,oclerodeixoudealimentarexpectativadeserouvido.

Digoocleroporquetenhoquaseabsolutacertezade queovaiexpostoaquiconta

com aaprovaçãodeumaparteconsideráveldoclero.Talvez80%dospresbíteros

queeleencontrounaDiocese.

Nãoqueremosatingirouprejudicarninguém.Areferênciaapessoasqueaquise

fazsedeveànecessidadedeidentificararesponsabilidadepeloquenosacontece,

ouresponsabilidadedecadaum.Queremosalcançarsim esteobjetivo:quese

restabeleçaoencontro,aescutaeodiálogo.

Somosum povoprofético,umacomunidadeprofética,poisocorpoparticipado

carismadesuacabeça(Cristo).RecentementeouvimosdoProfetaJeremiaso

seguinte:Levanta-teecomunica-lhesoqueeutemandardizer.Nãotenhasmedo.[...]

Farãoguerracontrati,masnãoprevalecerão,porqueeuestoucontigoparadefender-

te.Somosumacomunidadeprofética.

Serprofetaé“SerContra”poramor,desmascarandoasastuciosascumplicidades

com omalondequerqueseencontrem,denunciandocom firmezaafalsidadedo

culto,osabusosdopoder,ainjustiçaeatentativadeaprisionaraDeus.Adenúncia

profética é juízo de Deus sobre a malícia humana e,ao mesmo tempo,a

comunicaçãodeSuaVontade.Eésempreum conviteàconversãodocoração,

pessoalecoletiva.Aprofeciaéexercidacom eporAmor.Poisatolerânciatorna-se

um Crimequandooquesetoleraéumamaldadeoucoisadogênero.

Pessoalmentenuncamenegueiaouvireexpressarminhavisãoadom Francisco.

Sempreoprocureiparasolicitar,ouviredialogar.Deixeidefazê-loquandocomecei

arecebercartaspeloscorreiosinclusivecom ARouatravésdoPadreFerreiraem



vezdemeconvidarparamefalarpessoalmente.Semprequefuichamadoporele,

compareciaoPalácio,mesmosem saberdoquesetratavacomoaconteceranodia

fatídicodeminhaexoneraçãodafunçãodeDiretor,às17horasdodia28de

novembrode2018.Ecompareciatodasasreuniõesconvocadas.

Infelizmente,aceiteitudooquemefoiimposto,excetopedirPerdãopublicamentee

nasredessociaisporquenuncaouvifalarqueapessoaofendidasejaobrigadaa

pedirperdão poralgo que não fez.Também não assineium TERMO DE

COMPROMISSOparapermanecerem silêncio,mesmotendoalgoaesclarecer.

Ultimamentesetomouconhecimentodaveiculaçãodefrasesecartazesnasredes

sociais ou em faixas sobre a figura e o ministério do Bispo,explicitando a

comunhãoeaobediência,escritasgeralmenteem um contextomuitodiferentedo

atual.Sobreesteaspecto,gostariadeexpressaraconcepção,segundoaqual,em

nenhum momentoatentamoscontraaunidadeeacomunhãonaDiocese,muito

pelocontrário,talveztenhamossidonegligentesouomissosquandodeveríamoster

sidomaisafirmativos.

Além disso,nãoapregoamosensinamentosoudoutrinasestranhasaoEvangelhoe

aoMagistériodoPapa.Em raríssimasocasiõesdiscordamosdealgumaproposta

ouatitudedoBispo,oqueéperfeitamentenormal.Elogofomoscaladossoba

alegaçãodequeelenãoestavaafazerumapergunta,masestavadeterminando.

SeoBispo,comoSucessordosApóstolos,estáem Comunhãocom oPapa,nós

certamenteoacompanhamosem matériadedoutrina,depastoral,dedogmasde

féededisciplinaeclesiástica.Issonãoeliminaoexercíciodosensocríticoedo

discernimento, elementos indispensáveis numa Igreja na perspectiva da

Sinodalidade,poisospresbíterossãoosprimeiroscolaboradoresdobispocomo

ficouclaroanteriormente.Eescutar-noséessencialnavidaemissãodosdiscípulos

deJesusCristo.

REUNIÃODOCLERO

Considerando o exposto atéaquie,em atenção aosirmãosdo presbitério de

Petrolina,ouseiparticipardaúltimareuniãorealizadaaos05deoutubro,depoisde

11mesessem reuniãodopresbitério.Emborahouvessenoaraexpectativadeuma

reunião diferente,não houve nada de novo.Como costumeiramente acontecia

aquela seguiu o mesmo estilo,sendo Dom Francisco o protagonista que,ora

sentado,oradepéconduziuareuniãodoinicioaofim.Depossedealgunspontos

sugeridosporalgunspadres,apresentousuavisãosobrecadaum,esquecendo-se

deste:eleiçãodoRepresentantedoclero.

PAUTADAREUNIÃO



-PRESTAÇÃO DECONTAS:Foium fiasco,resultadoinsatisfatório.UmaPlanilha

feitaàspressasnosfoiapresentada,sem visualizaçãoadequada.Noentanto,o

desastremaiorfoiaorganizaçãodasplanilhas.PoisumaverdadeiraPrestaçãode

constasouum balancetepermiteumavisãoaproximadadasaúdefinanceiradeuma

Instituição.Aapresentação,infelizmentefoium engodopelosmotivos:

Nãosetratadedesconfiança,masdaimportânciadatransparênciadaenaDiocese

para com as Paróquias e comunidades.Exigem-se destes entes (paroquias e

comunidades)quesejam precisoseminuciosos,detalhandoasreceitasedespesas,

inclusiveem centavos.Além disso,ascontaspermanecem naCúriaparapassar

um pentefinoe,sódepois,devolverem àParóquiaouconvocaropárocopara

algum esclarecimento,casosejanecessário.

Considerando-seoprincipiodareciprocidade,lamentamosaplicaratese:Façam e

observem tudoquantoelesdisserem avocês.Porém nãoimitem asaçõesdeles,

porquedizem,masnãofazem.Amarram fardospesadoseosimpõem noombro

daspessoas,maselesmesmosnãoestãodispostosamovê-losnem sequercom

um dedo(Mt.23,1-4).

Oqueénecessáriofazeréseguiromodelosimplesdeum balancetemensalonde

constem osseguintesdados:

1.RECEITAOUENTRADA

Paróquias(10%decada)

Comunidades(10%decada)

Paróquias(400,00decada)

VendadeImagenseobjetoslitúrgicos

ContribuiçãoMensaldoColégioDom Bosco

Ofertase/ouDoações

Aluguéisdeimóveis

FundodoClero

EmpréstimodeR$1.000.000,00repassadopeloCDB àDiocesecomopartedo

pagamentodoTerrenodoLoteamentoDom Bosco.

Em queesseempréstimofoiaplicadoougasto?Porqueainterrogação?Justamente

porqueDom Franciscodisseraem umareuniãoque,dessevalor,aDiocese(bispo)

queriaapenasR$100.000,00(cem milreaisparaareformadaCúria),umavezqueo

empréstimoforafeitoatítulodeagilizaroprocessodeMigraçãodaRádio.

Outrasentradas(casohaja)



2.DESPESAOUSAÍDA

SemináriodePetrolina

SemináriodeCampinaGrande

FolhadePagamentodosfuncionários

ManutençãodaResidênciaEpiscopal

ManutençãodaCúria

CasaBoaNova

Despesacom Padres(idososedoentes)

Doações

Outros

Observação:Não interessaaospadressaberqueparóquias,quepadresestão

inadimplentes.EssatarefacompeteaoEscritóriodaDioceseeseusfuncionários,

sobasupervisãodoEcônomoacompanharecobrar.Oqueéfeitometiculosamente.

TemosinteresseedireitodesabereopinarsobascontasdaDiocese,poisseexiste

obrigaçãodasparóquiasparacom aDiocese,também existeaobrigaçãodaDiocese

informarcom transparênciaasituação financeiraparaaquelesquecolaboram

financeiramente.

Observação:SabemosqueocarrodoBispofoicompradoem nomedoColégioDom

BoscoporqueaDioceseestavacom algumarestrição.Foipagoumaentradade

R$ 15.000,00.A Diocesedeveria,depois,reporo valorda entrada econtinuar

pagandoasprestaçõesseguintes.PoisemboraoColégiosejadepropriedadeda

Diocese,devehaverseparaçãonautilizaçãodosrecursosfinanceiros.ADiocese

administrasuascontaseoColégioadministraassuas.

OColégioDom Boscohaviafeitoumaaplicaçãopeloincentivodeque poderia

concorreraum sorteio,um prêmio.Seiqueo Colégio foisorteado erecebeu

aproximadamenteR$100.000,00.Descontadoovalordoimpostoderenda,ocolégio

recebeuaproximadamenteR$80.000,00.Nãotenhocerteza,massoubequeesse

valorfoiutilizadoparaquitaropagamentodocarro.Quem pagouocarroede

quem éocarro?DaDioceseoudoColégio?

-PROCESSO DOS PADRES:A forma como foram dados os esclarecimentos

simplesmentenãoesclareceunada;nãoacrescentounadaaoquejásesabiapor

ouvirdizer.Inclusivenem aocleroenem aosfiéisfoidadaumaexplicaçãoparaa

ausênciadeum dosPadres.Pelasinformaçõesecomentáriossobreoprocessoou

osprocessos,avitimaéamesmaeasprovasem ambososcasossãomensagens

edepoimentosdavítimaefotos.Nocasodepadre,além dasnarrativas,hádiálogos

efotospostadosnoWhatsap.

Não estamostorcendo porcondenação de ninguém,mas causa estranheza a

declaraçãodainocênciadeum dospadres.Esaberqueum Padretenhasido

declaradoculpadoeestejacumprindoasentençaenãosetenhatomadonenhuma

providencia em relação ao outro. A ausência de fotos não significa



automaticamenteausênciadeprovas.Sabe-seque,inicialmenteavítimanãofora

ouvida.Sabe-seque,depoisajovem esuamãeforam convocadaseouvidas,

negandoaacusaçãoquepesavasobreosegundoPadre.

Pergunta-se:Quem apresentouadenúnciatambém foiouvida?Foirealizadaa

acareação entreapessoaqueapresentou adenúnciaeavítimaparadirimir

dúvidaseesclareceramotivação davitimaparainventarumahistóriadessa

naturezaedepoisdesmentir?

Emboranãotenhamosacompanhadoocasoenem recebidoinformaçõesoficiais,

sabemosqueaDioceseempreendeumuitosesforços,poisforam trazidosBispo,

sacerdote e monge canonistas para orientare acompanharos processos.A

Dioceseagiudiferenteem relaçãoàreclamaçãodoPadreAntônioquandofoi

retiradointempestivamentedaDireçãodoColégioDiocesanoDom Bosco,para

alçaroPadreCarlosnaDireçãodoMesmo.Nestecaso,foram mobilizadosdois

advogadose um bispoqueseabaloudeBrasíliaparatentarcaracterizaruma

acusaçãoaoex-diretor.Nãoparareconciliar,masparacondenaroPadre.

Outroaspectoestranhoéqueum Padretenhasidoafastadoimediatamenteda

ParóquiaedaDioceseeooutronão.Mesmoque,depoisosegundopadrefosse

realmente inocente,no inicio da denúncia,havia apenas depoimentos bem

convincentesarespeitodosdois.AinocênciadosegundoPadre sófoideclarada

posteriormente.PorqueaDiocesenãooafastoudesuasatividadesnaParóquiae

nem daDiocese?Éforçosoreconhecerquehouvedoispesoseduasmedidas.

-COLÉGIODIOCESANODOM BOSCO:Cabeaquiaexpressão:“pioraemendadoque

osoneto”. Ainformaçãooudesinformaçãosópiorouoquejáestavaruim.Em

matériaapócrifacom ointuitoderebateraCartaabertadoPe.FranciscoLima,

inspiradaousopradaporalguém interessadoem jogarumacortinadefumaça,

divulgou-se fake News com a narrativa fantasiosa de crise generalizada,

necessidadededesmontetotalpararealizaro“Restauro”. Em anexoenviamos

umaplanilhacom asituação dealunosquando o PadreAntônio foiafastado

sumariamentedaDireção28/11/2018:1488.Aproximadamente1500alunos,pois

no decorrerdo ano semprehámobilidade,unspedem transferênciaeoutros

entram nodecorrerdoano.

NareuniãodoClerofoiapresentadaumajustificativaparaasituaçãodoDom Bosco

indefensável,sem respaldo na situação real:pandemia e inadimplência.A

inadimplênciaéumarealidadecomum atodososColégiosdaredeprivada.A

situaçãodoColégioDom Bosconesseitem eramuitocrítica,poisem 2016havia

umadívidaenormejáprescrita.Tentamosorganizaredinamizaracobrançana

tentativadeatualizaropagamento.Estavaem andamentoum Setorespecíficopara

essefim.

APandemianãoéumarealidadeespecíficadoColégioDom Bosco,masimpactou

todos os estabelecimentos de ensino e todos os setores econômicos e a



populaçãoem geral.Portanto,atribuirasituaçãodoColégioàpandemianãose

sustenta.Totalmentedescabida.Umafalácia.Além disso,osColégiosreceberam

ajudafinanceiradoGovernoFederal.

Sabe-se que no ano seguinte, sob a nova Direção, o Colégio perdeu

aproximadamente300alunos.Noanoseguinte2020,perdeumaisoumenoso

mesmonumerooumais.Certamente,com aPandemia,oColégioperdeumais

ainda.InformaçõesextraoficiaisdãocontaqueoColégioDiocesanoDom Bosco

contavacom aproximadamente527alunosnofim de2021.

Sabe-secom certezaquefoiextintoum turnointeirodaEducaçãoInfantil;Em 2018,

A Educação Infantiltinha aproximadamente 258 alunos.Sendo assim,metade

dessesalunosdeixouocolégio.

O EnsinoFundamentalIem 2018tinhaaproximadamente410alunos.O Ensino

FundamentalIItinha aproximadamente 504 alunos.Certamente houve muita

reduçãodealunos.Nãodispomosdedadossobreessessegmentos.Jánesteano

de2022,umainformaçãoésuficientepararevelarasituaçãodoColégioDiocesano

Dom Bosco.

O EnsinoMédio contavacom aproximadamente350alunosdistribuídosem 3

turmasdecadaano:1º.,2º.e3ºanocom 40alunosem médiaem cadaturma.

Pasmem!Hojeem 2022,oEnsinoMédiocontacom aproximadamente150alunos.

200alunosamenosoumaissomentenoEnsinoMédio.

FoiextintaumaturmadecadaanodoEnsinoMédio,além dareduçãodonúmero

dealunosem cadaturma,também foiextintaumaturmado9º.Ano.

-SituaçãoFinanceiradoColégioDom Bosco

AoquesesabeéqueaprestaçãodeContasdasParóquiasparaaDioceseéfeita

com umaprecisãoecom explicaçõescoerentesparacadaitem.Ora,oCDBtem

tudoescrituradodeacordocom aSistemáticaContábil.Paraumaapresentação

crívelbastariaentregarCópiadoBalançoouosbalancetesdosúltimosmeses.

FoiditoqueoColégioDom Boscotem em CaixaR$1.000.000,00(Hum milhãode

Reais).ADireçãorecebeuoColégiocom R$2.140.00aproximadamente.

Em resumo,aSituaçãoFinanceiradoColégioDiocesanoDom Bosco,entreguepela

ex-diretora(gestãode40anos)eraaseguinte:

RecebemosdaDireçãodoColégioovalordeR$2.147.000,00(Doismilhõescentoe
quarentaesetemilreais).Essamesmainformaçãofoipassadapelaantigagestora
aobispodiocesano,sem dúvidaporreceiododiretordesviaroudistorcerarealidade
financeira.

Sem quehouvessevontadeparadiscutirem profundidadeaquestãodo Colégio
Dom Bosco,fuirepassando as informações da situação e dos projetos em



processodediscussão.

Despesaespecificaaténovembrode2018

Rescisãodefuncionáriosaposentados 800.000,00
Rescisãodeoutrosfuncionários 500.000,00
AquisiçãodaCasadaRuaCoronelAmorim 900.000,00
AdiantamentoparaPagamentodoTerrenodos
Transmissores

1.000.000,00

TotaldeDespesas 3.200.000,00

Essas são despesas extras além das despesas correntes com a Folha de
Pagamento.Issotudofoifeito(gasto)sem mexernareservadeixadapelaantiga
gestão:R$2.147.000,00

OmesmovalorrecebidodaGestãoanteriorfoideixadoem caixa,oquerevelaque,
dopontodevistaFinanceiro,oColégioestavamuitobem organizado.OsValores
gastoscom demissãoerescisãodeaposentadosfoiumaprovidênciatomadaapós
ouviraassessoriadeeconomistas,poisoColégionãopoderiasobrevivercom uma
cargaexcessivadefuncionáriosaposentados.

Com opassardotempomaiorseriaadespesacom esseitem.Essasdespesascom
ademissãodefuncionáriosaposentadosforam proteladaspeladireçãode40anos
e,porisso,ficouem caixaessevaloracima.Nãodeixamosessepassivoexorbitante
paraaatualgestão.

AquisiçãodoTerrenoeLoteamentoDom Bosco:ParaviabilizaraMigraçãodaRádio
AM paraFM.Paraevitarvenderoterrenoporum preçoabaixodovalordoMercado,
Dom Bosco comprou o terreno,deu uma entrada de R$ 1.000.000,00 e
comprometeu-sederepassarR$30.000,00cadamês.DepoisdachegadadeDom
Francisco,passou a transferir R$ 60.000,00. E depois o empréstimo de
R$1.000.000,00transferidoparaaDiocesecomoadiantamentodeparcelas.

a.O Projeto de implantação do Loteamento prevê uma renda de
R$23.292.338,70apósavendadetodososlotes.ADiocesenãoperderá
nada.Descontadoovalorde5milhões dopagamentodoTerreno,olucro
serádeaproximadamente19milhões.Aconstrutoraencarregadateveque
cumprirtodas as exigências da Prefeitura:Rede elétrica,Saneamento,
esgotamentosanitário,rededeágua,calcamentoetc.Além disso,ficaram
reservadas:umaáreaparaaconstruçãodeumaescolaeoutraáreaparaa
construçãodeumaIgreja.

b.PorcausadaPandemiaquem comprounãoestápagandocomodeveria.
Novasvendasnãoacontecem noritmodesejado.Eparacontinuaroprocesso
deimplantação,aempresausaodinheirodequem estápagando.Nãohá
necessidadedepreocupação,poissenãoforvendidocontinuapropriedade
doColégioe,consequentementedaDiocese.

Observação:Além disso,aDiocesereservouparaoColégiooudioceseamaioria



doslotescomerciais.

CHÁCARADOM BOSCO

ÉfundamentalrecordarquenãohavianadaplantadonaChácaravoltadaparaa
Produção.Existiam apenas73pésdemangatommy.A partedesmatadaestava
ociosadesdeaaquisiçãodaChácara.Areferidaáreafoidesmatadaeplantadana
gestãodoPadreAntônio,noanode2016:1.200(mileduzentos)pésdemanga
palmer.Oprojetofoiimplantadonosseguintestermos:
-Opédemangaem formação,produzem médiaseiscaixasdemangaporpé,30kg
aproximadamente.OpreçomédiodoquilodamanganaépocaeradeR$1,80.
Considerandoessesdados,aprimeirasafrarenderiaaocolégioDom Boscoum valor
deR$388.800,00(Trezentoseoitentaeoitomileoitocentosreais),ouseja:(6
caixasX1.200pésX30kgX1,80=388.800,00)

-Opédemangajáformado,produzem médiadezcaixasdemangaporpé,30kg
aproximadamente.
Considerandoopreçomédiodaépocaem queamangafoiplantada,renderiaao
colégioDom Boscoum valordeR$648.000,00(Seiscentosequarentaeoitomil
reais).
(10caixasX1.200pésdemangaX30kg=648.000,00)

-Nocenárioatual,considerandoopreçomédiodovalordoquilodamangapalmer
hoje,em médiadeR$3,50,seriam osvaloresrespectivamenteabaixo:
*(6caixasX1.200pésX30kgXR$3,50=R$756.000,00com amangaem
formação);

Oqueaconteceucom aprimeiraSafra?:

OBSERVAÇÃO:Fonteextraoficial,afirmaquenessaprimeiracolheitaem quea
mangadeveriasercolhidaevendidaaopreçodeR$3,50,obtendoovaloracima
citado,porUSURA,naexpectativadeaumentodepreço,nãocolheram amangaem
tempocertoevenderam apreçodeR$0,60(Sessentacentavos).
-Considerandoopreçovendidoàproduçãoestimada,temososcálculosabaixo:
#(6caixasX1.200pésX30kgXR$0,60=129.600,00),ouseja,um prejuízode
R$626.400,00,issoseoprejuízonãotivessesidomaiorcom oamadurecimentoda
mangaevendacomorefugo.

*(10caixasX1.200pésX30kgXR$3,50=R$1.260.000,00com amangajá
formada).

c.Seem nagestãoanteriorforam feitososempreendimentoscitadosacimae
sem mexernorecursorecebido,pergunta-se,oqueexplicaque,segundo,
Dom Francisco,oColégiotem umareservadeapenasR$1.000.000,00.? O
Colégioaté2018arcoucom asdespesascorrentesapenascom areceita
mensal.Areservademaisdedoismilhõessempreficouintocável.

d.Avaliamos a possibilidade de construção de Salas de aulas;Biblioteca,
AuditórioeCapelaeimplantaçãodeprojetodeEnergiaSolar.Pessoalmentee
porescrito foicomunicado a D.Francisco e porsolicitação dele esses
projetos foram apresentados e aprovados na Reunião do Colégio de



Consultores.AconstruçãodasSalasestavaprogramadaparaasfériasde
2018.

e.NãofoiconstruídaCapelanoColégioDom Bosconem nos40anosda
gestãoanteriorenem nostrêsanosdagestãodoPadreAntônio.Agorase
apregoa que a gestão atualconstruiu uma capela.Não é realista essa
informação.Oqueaconteceuéqueumasaladeaula,ociosaporcausada
reduçãodealunos,foiadaptadacomocapela.Em quarentaanosdaGestão
anteriornãofoiconstruídaumaCapela.Nagestãopassadahaviacelebração
Eucarísticasemanal,inclusiveessefoium argumentoutilizadoporpadre
CarlosparajustificarqueafunçãodoDiretorerasemelhanteadeum pároco,
poiscelebravamissa.

SEMINARISTASDEOUTRASDIOCESES:NumaDiocesequebuscaviveracomunhão
e a corresponsabilidade a questão das vocações diz respeito a todos e
particularmenteaoclero.Paraum Vocacionadoe/oupadreseracolhidonãobastao
entendimento com o bispo diocesano.Primeiro,os padres são os primeiros
colaboradoresdobispoe,também,devem serpromotoresvocacionais.Claroqueo
bisponãochamounem convidou,masfoiprocuradoeescutouasmotivaçõesdos
seminaristas.Portanto,embora nossa opinião não tenha peso,gostaríamosde
deixarnossaparecercontrárioàformacomosetem acolhidoSeminaristase
padresdeoutrasdioceses.Afinalosbispospassam,aDioceseficaequem vai
convivercom osfuturospadreséoclero.

Pe.JURACY:ComoestáasituaçãodoPadreJuracy?

SAÍDADOSPADRES:

Ondeháum climadefraternidade,tolerânciaebuscadeunidadeecomunhão;onde
obispoconsideradefatoospadrescomoseusprincipaiscolaboradores,asaídade
um padre,dedoisoudetrêsdoministérioésempreumaoportunidadeparauma
reflexãosinceraehumilde.Nãobastadizerasrazõesqueaparecem nahorada
decisão.

Uma tomada de decisão assim radicalenvolve muitas questões objetivas e
subjetivas.Éumapessoacom suasexperiênciasecom um projetodevida.Háde
seperguntar,sobretudoem relaçãoaFranciscoeLeonardoqueoutrosfatores
contribuíram para a tomada de decisão assim tão rápida.Considerando a
necessidadeprementedetodoserhumano,pergunta-se:quantasvezesosnossos
padresforam acolhidoscom respeitofraternoe/oupaternal?ArespeitodeLeonardo,
pergunta-seem um anodeexercíciodoMinistério,quantasvezesobispoochamou
paraum colóquioamistoso,paraouvirsuasangustias,dificuldadeseparareceber
umaorientaçãosem julgamento?

AsfunçõesexistentesnaDiocesesãoapenasburocráticas.Existem paraquese
diga que na Diocese tudo vaibem.O Representante do Clero quantas vezes
conversoucom o PadreLeonardo duranteum ano depoisdeordenado?Bom
relacionamento com ospadres,criarclima fraterno,suscitara organização da
PastoralPresbiteralfazem partedafunçãodoRepresentantedoClero.Em vezdisso,



otempoquepoderiasededicaraessatarefa,viveem reuniõesnoPalácioea
receberdeterminações,correspondênciasefazerchegaratéaospadres.

Em relaçãoaFranciscoJosedeLimaqueestavanaEspanha,oqueexplicaa
animosidadedoPadreCarloscom eleatravésdoWhatsapquesequerseconheciam?
Quem nãoselembradeum debatetristeondeoPadreCarlosacabouusandoo
ditadoouprovérbiopopular:

“Enquantooscãesladram,acaravanapassa”paradizerqueenquantoospadres
manifestam suas insatisfações,a gestão (caravana)segue adiante sem se
preocuparcom asreclamações(latidodoscães)dospadres.Assim,jáhaviauma
expectativaem relaçãoàsaídadoentãopadreFrancisco.

AindaqueaDecisão tenha sido pessoal,hádeseconsiderarcomo o Padre
FranciscofoiacolhidoetratadoporDom FranciscoeporPe.Carlos.Ospadres
acompanharam inclusiveodebateentreosdois.OmesmosedigadeLeonardo.
Sabe-sequeasuaordenaçãofoidemasiadamenteproteladae,apóssuaordenação
sacerdotal,permaneceu em Santa Maria sem necessidade objetiva,pois o
MunicípiodeSantaMariaestádivididoem trêsParóquias.Eagora,éassumida
apenaspelopároco.

Háalgoerradonotratamentodadoaosdoisem particulareagrandepartedos
demais,diferentedotratamentoqueédadoaoPadreCarlosquesórecebedeDom
Franciscodistinção,reconhecimentoeproteção.Issoéoquesesabe.Cabeaquio
ditadomuitoem voganocoronelismonordestino:“Aosamigostudo,aosinimigos,
osrigoresdalei”.

Eleéum sacerdoterecentementeordenadoechegadoaquicom apenastrêsanos
deministério.Emboraobisponãogostedospadresqueencontrouaqui,hápadres
com 25,30,35e40anosdeministério.Todosmerecem nomínimorespeito.O
PadreCarlosnãoestáacimadobem edomal;nadaoatinge,estásempreisentode
qualquerresponsabilidade.Estásemprecerto.

Etudooquelhesucededenegativo,elepróprioseencarregadedivulgarqueé
armaçãodealguém;quealguém queroatingir.Semprealguém conspiracontraele.
ÉaTeoriadaConspiração.Éoqueeledivulga,sendoqueháindíciosbem fortesde
queéomesmoqueviveespreitandoparaencontrarmotivosparacondenarosque
eleconsideraseusinimigos.Sefosseum poucomaislúcidoetivesseum pouco
mais de discernimento poderia se questionaronde teria errado para atraira
antipatiadamaioriadoclero?

Umavez,em um pequenodebatecom eleeulhedissera:“pergunteaospadreso
que elesacham de sua presença e atuação na Diocese?”Ele me respondeu
prontamente:“Eunãovouperguntarnadaaninguém,quem tiveralgumacoisa
contra minha pessoa que venha a mim”.E acrescentou:“Não precisa de
intermediários”.Econcluídizendonãoserintermediário,porissooaconselhavaa
ouviraopiniãodosprópriospadres.

Quantasvezesalguém sepreocupouem acompanharospadresjovens?Quantas
reuniõesaconteceram dobispocom opadrerecém-ordenado?Franciscoquando



esteveaquideférias,obispooconvidouparaalgum momentodeconvivênciaou,ao
menos,paraalmoçarem suacasaparamaiorconhecimento?Omesmosedigaem
relaçãoaLeonardo.Em um ano,quantasvezesobispooconvidouparaalgum
momentodeconvivênciaouparasabercomosesentia?

Nãoadiantaquerertaparosolcom apeneira.PadreCarloséotermômetro:seele
tem algum problemadeantipatiacom algum padre,automaticamentepassaesse
climaparaDom Francisco.FranciscoLima,porseumeuamigo,automaticamente
foicolocadonalistadeinimigos.Serácrimeum padreseramigodeoutro?

Jácom oPe.Xavieraconteceujustamenteocontrario.LogoqueDom Francisco
tomouposseesoubedasuadívidacom oPioBrasileiro,em todareuniãoapareciaa
dívidado PadreXavier.Eeraumaespeculaçãoparasabercomo aconteceua
decisãodomesmoparairestudarem Roma.PediaopadreXavierquefizesseuma
cartaparaDom Franciscoemeenviassepore-mailqueeulheentregaria.Assim foi
feito.

BastouumaidadoPe.CarlosaRomaeterseencontradocom ele,automaticamente
Pe.Xaviersetransformounum exemplodesacerdoteapontodeseafastardos
padresdaDiocese.PadreXaviertornou-se o maisconceituado sacerdoteda
Diocese.EéchamadoconstantementeparaaCatedraleem outrasParóquiasonde
algunspadresnessesquasequandoanosjamaisforam convidados.

MANIFESTAÇÕESRECENTES:

Referem-se,sobretudoamanifestaçõesdeapoioaoBispoecontraascolocações
deFrancisco.Sintomáticoqueoclero,paróquiasepastoraisnãosemanifestaram.
Talveztenhasidoporconcordarcom oconteúdo,poisem julhode2018,partedo
cleroelaborouumacartaaobispoondeestavapresentemuitodoqueestánacarta
deFrancisco.A diferençaentreasduaséapenasdo uso deadjetivosfortes,
contundentesusadoporFranciscoenquantoaCartadospadresfoimuitorespeitosa
eeducadamesmocolocandoproblemassérios.

ACartadoColégiodosConsultoresfoisem necessidade.Mesmoporquenenhum
padredoClerodePetrolinasemanifestoupublicamentecontraDom Francisco.E
aindamaisusarindevidamenteanovenadaPadroeiraparatalfinalidadefoiuma
açãodemuitomaugosto.

TEORIADACONSPIRAÇÃO:

Ouve-secom frequênciaatentativadeseexplicarfatoseproblemasatravésda
“TeoriadaConspiração”.Tem notíciadequesemprequeapareceumacriticaouum
comentáriosobrealgoquenãoestábem naDiocese,surgesemprealguém para
atribuiraumasupostaconspiraçãocom atentativadedifamarouespalharmá
notícia.Tornou-secomum afrase:“Issoécoisadepadretal”oucoisaparecida.
InclusiveoproblemadoprocessooriginadonaParóquiaSantaRita.Houvetentativa
deimputaramim ouaoutrospadres.Porém,nãoencontra“lastro”(embasamento)
narealidade,poisemborasejamoscriticados,nãotemosessapráticadeatribuira
outrem asnossasresponsabilidades.Enem andamosinvestigarvidadepadre



algum.

ORGANIZAÇÃOCRIMINOSA:

NuncahouvenahistóriadaDioceseum climadesuspeitaede“caçaàsbruxas”.
Não sabemosquem éo mentorequem fazparte.Sabemosdaexistênciade
tentativasdebuscarinformaçõessobreavidadospadres;aondevão,ondese
reúnem ecom quem sereúnem.Fotografiasdecarrosestacionadoseoutras
coisasdogênero.Recentementehouveum acidenteaquinacidade.Estamosde
possedeumacorrespondênciaapócrifaque,aomesmotempo,éFAKENewséuma
injúria,difamaçãonatentativadedesqualificaralguém quefoieleitocomoprincipal
desafeto.

Láestáotexto:“Padrefulano,principalalgozdeDom FranciscoCanindénaDiocese
dePetrolinaéoarquitetodetodasasmaldadescontraobispofoipegopelaleiseca
ontem 19/8,em PetrolinabêbadodemorrerenquantoguiavaumacaminhoneteHilux
decorvermelhaenãoconseguiasesegurarem pédetãobêbadoqueestava”.O
textocontinuacom asmaioresbarbaridadesquecausam náuseatrazeràbailao
maucaráterdeumapersonalidadedoentia,capazdequalqueratovilparadifamar
outrem paradefender-se.

Omaisgraveéquetomamosconhecimentodessacorrespondênciajáretornandode
Roma.Etem maisfatos,masissoébastanteparailustrarasituaçãovividaaqui,
com asnuvensescurasqueseespalham sobreanossaDiocese.

Em outracorrespondênciaquecirculounasredessociaissefazinsinuaçãomaldosa
e maledicente sobre a aquisição da Hilux comprada com salário do Colégio.
Coitados.Nãosabem osnéscios,estúpidosedesprovidosdediscernimentoqueo
padreviveaquihá40anosejamaisprecisoudeColégioparaadquirircarroou
qualqueroutro bem.E mais,a Hiluxvermelha é terceira Hilux,a primeira foi
compradaem 2012decorprata,asegundadamesmacor. Nãoprecisamosde
recursosdaDiocese,ParóquiasouColégioparaaquisiçãodealgum bem:aptos,
carrosououtrosbens.

Sobreose-mailsanônimosqueDom Franciscorecebeespera-sequecheguem aos
autores.Adiantamosqueessese-mailsestão naesteiradarealidadeatualda
Diocese,poisnuncahavíamosassistidoafatostãoestranhoscomoatualmente.
SerápossívelqueamaioriadospadresqueDom Franciscoencontrouaquiseja
formadaporpadrestãomausquenãoinspiraconfiança,tendoqueentregartudo
nasmãosdoPadreCarloscomooúnicoamerecersuaconfiança?Inclusivea
ParóquiaNossaSenhoraRainhadosAnjoseCatedralquetem pároco,masquem
administratudoéopadreCarlos.

Vejamoscomoexistem em nossaDiocesealgunstraçosdasseguintesdoenças:

A doença do sentir-se “imortal”, “imune” ou até mesmo “indispensável”
transcurando os controles necessários e habituais.Uma Cúria que não faz
autocrítica,quenãoseatualiza,quenãoprocuramelhoraréum corpoenfermo.(cf.)

A doençado“empedernimento”mentaleespiritual:daquelesquepossuem um



coraçãodepedraesãode“duracerviz”(At7,51-60);daquelesque,com opassardo
tempo,perdem aserenidadeinterior,avivacidadeaaudáciaeescondem-seatrás
dasfolhasdepapel,tornando-se“máquinasdepráticas”enão“homensdeDeus”
(cfHb3,12).Éperigosoperderasensibilidadehumananecessáriaquenosfaz
chorarcom osquechoram ealegrar-secom osquesealegram!

Adoençadamácoordenação.Quandoosmembrosperdem acomunhãoentresie
ocorpoperdeasuafuncionalidadeharmoniosaeasuatemperança,tornando-se
umaorquestraqueproduzbarulho,porqueosseusmembrosnãocooperam enão
vivem oespíritodecomunhãoedeequipe.Quandoopédizaobraço:“nãopreciso
deti”,ouamãoàcabeça:“quem mandasoueu”,causando,assim,mal-estarou
escândalo.

Hátambém adoençado“alzheimerespiritual”:ouseja,oesquecimentoda“história
dasalvação”,dahistóriapessoalcom oSenhor,do«primeiroamor»(Ap2,4).Trata-
sedeumaperdaprogressivadasfaculdadesespirituaisquenum intervalomaisou
menoslongodetempocausagravesdeficiênciasàpessoa,tornando-aincapazde
exercer algumas atividades autônomas, vivendo num estado de absoluta
dependênciadassuasvisões,tantasvezesimaginárias.

Adoençadarivalidadeedavanglória.Quandoaaparência,ascoresdasvestese
asinsígniasdehonrasetornam oobjetivoprimordialdavida,esquecendoas
palavrasdeSãoPaulo:«Nadafaçaisporespíritodepartidoouvanglória,masquea
humildadevosensineaconsiderarosoutrossuperioresavósmesmos”.“Cada
qualtenhaem vistanãoosseusprópriosinteresses,esim osdosoutros”(Fl2,1-4).
Éadoençaquenoslevaaserhomensemulheresfalsos,eavivermosum falso
“misticismo”eum falso“quietismo”.OmesmoSãoPauloosdefine «inimigosda
CruzdeCristo»porqueseenvaidecem daprópriaignomíniaesótêm prazernoque
éterreno»(Fl3,19).

Adoençadaesquizofreniaexistencial.Éadoençadosquevivem umavidadupla,
fruto da hipocrisia típica do medíocre e do vazio espiritualprogressivo que
formaturasoutítulosacadêmicosnãopodem preencher.Umadoençaqueatinge
frequentemente aquele que,abandonando o serviço pastoral,se limitam aos
afazeres burocráticos,perdendo,assim,o contato com a realidade,com as
pessoasconcretas.Criam,assim,um seumundoparalelo,ondecolocam àparte
tudooqueensinam severamenteaosoutrosecomeçam aviverumavidaocultae
muitasvezesdissoluta.Aconversãoépordemaisurgenteeindispensávelparaesta
gravíssimadoença(cfLc15,11-32).

Adoençadasfofocas,dasmurmuraçõesedomexerico.Jáfaleimuitasvezesdesta
doença,masnuncaésuficiente.Éumadoençagrave,quecomeçasimplesmente,
quem sabe,paratrocarduaspalavraseseapoderadapessoa,transformando-a
em “semeadoradecizânia”(comosatanás),eem tantoscasos“homicidaasangue
frio”dafamadosseuscolegaseconfrades.

Éadoençadaspessoasvelhacasque,nãotendoacoragem defalardiretamente,
falam pelas costas.São Paulo nos adverte:«Fazeitodas as coisas sem
murmuraçõesnem críticasafim deserdesirrepreensíveiseinocentes»(Fl2,14-18).
Irmãos,guardemo-nosdoterrorismodasmaledicências



Adoençadedivinizaroschefes:éadosquecortejam osSuperiores,esperando
obterabenevolênciadeles.Sãovítimasdocarreirismoedooportunismo,honrando
aspessoasenão a Deus(cfMt23,8-12).São pessoasquevivem o serviço,
pensandoexclusivamentenoquedevem obterenãonoquedevem dar.Pessoas
mesquinhas,infelizeseinspiradassópeloseupróprioegoísmo(cfGal5,16-25).Esta
doença poderia atingirtambém os Superiores,quando cortejam alguns seus
colaboradoresparaobterasuasubmissão,lealdadeedependênciapsicológica,mas
oresultadofinaléumaverdadeiracumplicidade.

Adoençadaindiferençaparacom osoutros.Quandoalguém pensasomenteem si
mesmoeperdeasinceridadeeocalordasrelaçõeshumanas.Quandoomais
espertonãocolocaoseuconhecimentoaserviçodoscolegasmenosespertos.
Quando sechegaao conhecimento dealgo eo escondeparasi,ao invésde
compartilharpositivamentecom osoutros.Quando,porciúmeouporastúcia,se
sentealegriaaoverooutrocair,aoinvésdeerguê-loeencorajá-lo.

A doençadacarafunérea.Querdizer,daspessoasgrosseirasesisudasque
pensam que,parasersérias,énecessárioassumirasfeiçõesdemelancolia,de
severidadeetratarosoutros–principalmenteosqueconsideram inferiores–com
rigidez,durezaearrogância.Narealidade,aseveridadeteatraleopessimismo
estérilsãomuitasvezessintomasdemedoedeinsegurança.O apóstolodeve
esforçar-seporserumapessoaamável,serenaealegrequetransmitealegriapor
todaparteondequerseencontre.Um coraçãorepletodeDeuséum coraçãofeliz
queirradiaecontagiadealegriatodososqueestãoàsuavolta:éoquesevê
imediatamente!

Adoençadeacumular:quandooapóstoloprocurapreencherum vazioexistencial
noseucoração,acumulandobensmateriais,nãopornecessidade,massópara
sentir-seseguro.Narealidade,nadadematerialpoderemoslevarconosco,porque“a
mortalhanãotem bolsos”etodososnossostesourosterrenos–mesmoquesejam 
presentes– jamaispoderãopreencheraquelevazio;pelocontrário,torná-lo-ão
cadavezmaisexigenteemaisprofundo.

14.Adoençadoscírculosfechadosondeapertençaaogrupinhosetornamaisforte
doqueapertençaaoCorpo,e,em algumassituações,aopróprioCristo.Também
estadoençacomeçasempredeboasintenções,mascom opassardotempo,
escravizaosmembros,tornando-seum câncerqueameaçaaharmoniadoCorpoe
causatantomal– escândalos– especialmenteaosnossosirmãosmenores.A
autodestruiçãoouo“tiroamigo”doscamaradaséoperigomaissorrateiro.Éomal
queatingeapartirdedentro;e,comodizCristo,«todooreinodivididocontrasi
mesmoserádestruído»(Lc11,17).

15.Eaúltima:adoençado proveito mundano,dosexibicionismos,quando o
apóstolotransformaoseuserviçoem podereoseupoderem mercadoriapara
obterdividendoshumanosoumaispoder;éadoençadaspessoasqueprocuram
insaciavelmentemultiplicarpoderese,com estafinalidade,sãocapazesdecaluniar,
dedifamarededesacreditarosoutros,atémesmonosjornaisenasrevistas.
Naturalmenteparaseexibirem esedemonstrarem maiscapazesdoqueosoutros.
Também estadoençafazmuitomalaoCorpoporquelevaaspessoasajustificaro
usodetodomeio,contantoqueatinjaoseuobjetivo,muitasvezesem nomeda



justiçaedatransparência.
Irmãos,estasdoençasetaistentaçõessãonaturalmenteum perigoparatodo
cristãoeparatodacúria,comunidade,congregação,paróquia,movimentoeclesial 
epodem atingirquerem nívelindividualquercomunitário.

NAINTEGRAODISCURSODOPAPAFRANCISCO

ÀsvésperasdoNatalde2014,oPapaFranciscodiscursouaosclérigosdomaisalto
escalãodaIgrejaelistouparaelesasdoençasdaCúriaRomana.Trata-sedas
“doençasmaishabituaisnanossavidadeCúria.Sãodoençasetentaçõesque
enfraquecem onossoserviçoaoSenhor”,disseFrancisco.
1. Adoençadesentir-se«imortal»,«imune»oumesmo«indispensável»,descuidando
oscontroleshabitualmentenecessários.UmaCúriaquenãoseauto-critica,nãose
atualiza,nem procuramelhoraréum corpoenfermo.Umanormalvisitaaocemitério
poder-nos-iaajudaraverosnomesdetantaspessoas,algumasdasquaistalvez
pensassem que eram imortais,imunes e indispensáveis!É a doença do rico
insensatodoEvangelho,quepensavavivereternamente(cf. Lc 12,13-21),etambém
daquelesquesetransformam em patrões,sentindo-sesuperioresatodosenãoao
serviço de todos.Taldoença deriva muitas vezes da patologia do poder,do
«complexodosEleitos»,donarcisismoqueseapaixonapelaprópriaimagem enão
vêaimagem deDeusgravadanorostodosoutros,especialmentedosmaisfrágeise
necessitados. Oantídotoparaestaepidemiaéagraçadenossentirmospecadorese
dizercom todoocoração:«Somosservosinúteis;fizemosoquedevíamosfazer»
(Lc 17,10).

2. Adoençado«martismo»(quevem deMarta),daatividadeexcessiva,ouseja,
daquelesquemergulham notrabalho,negligenciandoinevitavelmente«amelhor
parte»:sentar-seaospésdeJesus(cf. Lc 10,38-42).Porisso,Jesusconvidouos
seus discípulos a «descansarum pouco» (cf. Mc 6,31),porque descuidaro
descansonecessáriolevaaostresseàagitação.Otempodorepouso,paraquem
levouacaboasuamissão,énecessário,obrigatórioedeveservividoseriamente:
passaralgum tempocom osfamiliareserespeitarasfériascomomomentosde
recargaespiritualefísica;éprecisoaprenderoqueensinaCoélet:«Paratudoháum
momentoeum tempoparcadacoisa»(3,1).
3. Hátambém adoençado«empedernimento»mentaleespiritual,ouseja,daqueles
quepossuem um coraçãodepedraeuma«cervizdura»(Act 7,51);daquelesque,à
medidaquevãocaminhando,perdem aserenidadeinterior,avivacidadeeaousadia
eescondem-sesobospapéis,tornando-se«máquinasdepráticas»enão«homens
deDeus»(cf. Heb 3,12).Éperigosoperderasensibilidadehumana,necessáriapara
nosfazerchorarcom osquechoram ealegrar-noscom osqueestãoalegres!Éa
doençadaquelesqueperdem «ossentimentosdeJesus»(cf. Flp 2,5-11),porqueo
seucoração,com opassardotempo,seendurecetornando-seincapazdeamar
incondicionalmente o Paie o próximo (cf. Mt 22,34-40).De facto,sercristão
significa «teros mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus»(Flp 2,5),
sentimentosdehumildadeedoação,desprendimentoegenerosidade.

4. A doença da planificação excessiva edo funcionalismo.Quando o apóstolo
planificatudominuciosamenteejulgaque,sefizerumaplanificaçãoperfeita,as
coisas avançam efetivamente,torna-se um contabilista ou comercialista.É



necessáriopreparartudobem,massem nuncacairnatentaçãodequerercontere
pilotaraliberdadedoEspíritoSanto,quesemprepermanecemaioremaisgenerosa
doquetodaaplanificaçãohumana(cf. Jo 3,8).Cai-senestadoença,porque«é
sempremaisfácileconfortávelacomodar-senasprópriasposiçõesestáticase
inalteradas.Narealidade,aIgrejamostra-sefielaoEspíritoSantonamedidaem que
põedeladoapretensãodeOregularedomesticar–domesticaroEspíritoSanto!–
(…)Eleéfrescor,criatividade,novidade».

5. Adoençadamácoordenação. Quandoosmembrosperdem asincronizaçãoentre
eleseocorpoperdeoseuharmoniosofuncionamentoeasuatemperança,tornando
-seumaorquestraqueproduzruído,porqueosseusmembrosnãocolaboram enão
vivem oespíritodecomunhãoedeequipe.Quandoopédizaobraço:«Nãopreciso
deti»;ouamãoàcabeça:«Mandoeu»,causandoassim mal-estareescândalo.

6. Hátambém adoençado «alzheimerespiritual»,ouseja,o esquecimento da
«históriadasalvação»,dahistóriapessoalcom oSenhor, do«primitivoamor»(Ap 2,
4).Trata-sedeum progressivodeclíniodasfaculdadesespirituais,que,num período
maisoumenoslongo detempo,causagravedeficiênciaàpessoa,tornando-a
incapazdeexercerqualqueratividadeautónoma,vivendonum estadodeabsoluta
dependência dos seus pontos de vista frequentemente imaginários.Vemo-lo
naquelesqueperderam amemóriadoseuencontrocom oSenhor;naquelesquenão
fazem osentidodeuteronómicodavida;naquelesquedependem completamentedo
seupresente,dassuaspaixões,caprichosemanias;naquelesqueconstroem em
tornodesimurosecostumes,tornando-secadavezmaisescravosdosídolosque
esculpiram com assuasprópriasmãos.

7. Adoençadarivalidadeedavanglória. Quandoaaparência,ascoresdasvestese
asinsígniasdehonrasetornam oobjetivoprimáriodavida,esquecendoaspalavras
deSãoPaulo:«Nadafaçaisporambição,nem porvaidade;mas,com humildade,
consideraiosoutrossuperioresavóspróprios,nãotendocadaum em vistaos
própriosinteresses,mastodosecadaum exatamenteosinteressesdosoutros»
(Flp 2,3-4).Éadoençaquenoslevaaserhomensemulheresfalsoseaviverum
falso«misticismo»eum falso«quietismo».OpróprioSãoPaulodefine-os«inimigos
dacruzdeCristo»,porque«gloriam-sedasuavergonha,essesqueestãopresosàs
coisasdaterra»(Flp 3,18.19).

8. Adoençadaesquizofreniaexistencial.Éadoençadaquelesquevivem umavida
dupla,frutodahipocrisiatípicadomedíocreedoprogressivovazioespiritualque
nem doutoramentosnem títulosacadémicospodem preencher.Umadoençaque
acometefrequentementeaquelesque,abandonandooserviçopastoral,selimitam
àsquestõesburocráticas,perdendo assim o contato com arealidade,com as
pessoasconcretas.Destemodocriam um mundoparaleloseu,ondepõem delado
tudooqueensinam severamenteaosoutrosecomeçam aviverumavidaescondida
emuitasvezesdissoluta.Aconversãoémuitourgenteeindispensávelparaesta
gravíssimadoença.(cf. Lc 15,11-32).

9. Adoençadasbisbilhotices,dasmurmuraçõesedascríticas.Destadoença,jáfalei
muitasvezes,masnuncaédemais.Trata-sedeumadoençagrave,quecomeçade
formasimples,talvezporduasbisbilhoticesapenas,eacabaporseapoderarda
pessoafazendodelauma«semeadoradecizânia»(comosatanás)e,em muitos



casos,«homicidaasanguefrio»dafamadospróprioscolegaseconfrades.Éa
doençadaspessoasvelhacasque,nãotendoacoragem dedizerdiretamente,falam
pelas costas.São Paulo adverte-nos:«Fazeitudo sem murmurações nem
discussões,paraserdesirrepreensíveiseíntegros»(Flp 2,14-15).Irmãos,livremo-
nosdoterrorismodasbisbilhotices!

10. Adoençadedivinizaroslíderes:éadoençadaquelesquefazem acorteaos
Superiores,naesperançadeobterasuabenevolência.Sãovítimasdocarreirismoe
dooportunismo,honram aspessoasenãoDeus(cf. Mt 23,8-12).Sãopessoasque
vivem oserviço,pensandounicamentenoquedevem obterenãonoquedevem dar.
Pessoasmesquinhas,infelizesemovidasapenaspeloseuegoísmofatal(cf. Gal 5,
16-25).Estadoençapoderiaatingirtambém osSuperiores,quandofazem acortea
algum dosseuscolaboradoresparaobterasuasubmissão,lealdadeedependência
psicológica,masoresultadofinaléumaverdadeiracumplicidade.

11. Adoençadaindiferençaparacom osoutros.Quandocadaum sópensaem si
mesmoeperdeasinceridadeeocalordasrelaçõeshumanas.Quandoomais
experiente não coloca o seu conhecimento ao serviço dos colegas menos
experientes.Quandoseteveconhecimentodealgumacoisaeguarda-separasi
mesmoem vezdeacompartilharpositivamentecom osoutros.Quando,porciúmes
ouporastúcia,sesentealegriaaoverooutrocair,em vezdeolevantareencorajar.

12. A doença da cara fúnebre,ou seja,das pessoas rudes e amargas que
consideram que,para sesersério,épreciso pintaro rosto demelancolia,de
severidadeetratarosoutros–sobretudoaquelesconsideradosinferiores–com
rigidez,dureza e arrogância.Na realidade,muitas vezes,a severidade teatral e
o pessimismoestéril sãosintomasdemedoeinsegurançadesimesmo.Oapóstolo
deve esforçar-se porseruma pessoa gentil,serena,entusiasta e alegre,que
transmitealegriaondequerqueesteja.Um coraçãocheiodeDeuséum coração
felizqueirradiaecontagiacom aalegriatodosaquelesqueestãoaoseuredor:
disso nos damos conta imediatamente!Assim,não percamos aquele espírito
jubiloso,bem-humoradoeatéautoirônico,quefazdenóspessoasamáveis,mesmo
nassituaçõesdifíceis. Quantobem nosfazumaboadosedesãohumorismo!Far-
nos-ámuitobem recitarfrequentementeaoraçãodeSãoTomásMore. Eurezo-a
todososdias;faz-mebem!

13. Adoençadoacumular,ouseja,quandooapóstoloprocurapreencherum vazio
existencialnoseucoraçãoacumulandobensmateriais,nãopornecessidade,mas
apenasparasesentirseguro.Narealidade,nadadematerialpoderemoslevar
conosco,porque«amortalhanãotem bolsos»etodososnossostesourosterrenos
–mesmoquesejam presentes–nãopoderãojamaispreencheraquelevazio,antes
torná-lo-ãocadavezmaisexigenteeprofundo.Aestaspessoas,oSenhorrepete:
«Dizes:“Sourico,enriquecienadamefalta”–enãotedáscontadequeésum
infeliz,um miserável,um pobre,um cego,um nu(…).Sê,pois,zelosoearrepende-te»
(Ap 3,17.19).A acumulação apenastornapesado eretardainexoravelmenteo
caminho!Vem-meao pensamento umaanedota:Outroraosjesuítasespanhóis
descreviam aCompanhiadeJesuscomoa«cavalarialigeiradaIgreja».Lembro-me
deum jovem jesuítaquemudavadecasae,aocarregarnum camiãoosseusmuitos
haveres:malas,livros,objetosepresentes,ouviuum velhojesuíta,queoestavaa
observar,dizerparaele,com um sorrisosábio:Eestaseriaa«cavalarialigeirada



Igreja»?Ascoisasquetransportamossãoum sinaldestadoença.

14. Adoençadoscírculosfechados, ondeapertençaaogruposetornamaisforte
queapertençaaoCorpoe,nalgumassituações,aopróprioCristo.Também esta
doença começa sempre com boas intenções,mas,com o passardo tempo,
escravizaosmembrostornando-seum cancroqueameaçaaharmoniadoCorpoe
causaum malimenso– escândalos– especialmenteaosnossosirmãosmais
pequeninos.Aautodestruiçãoouo«fogoamigo»doscompanheirosdearmaséo
perigomaisinsidioso. Éomalquefereapartirdedentro; e,comodizCristo,«todoo
reinodivididocontrasimesmoserádevastado»(Lc 11,17).

15. Eaúltima:adoençadolucromundano,dosexibicionismos, quandooapóstolo
transformaoseuserviçoem poder,eoseupoderem mercadoriaparaobterlucros
mundanosoumaispoder.Éadoençadaspessoasqueprocuram insaciavelmente
multiplicaroseupodere,paraisso,sãocapazesdecaluniar,difamaredesacreditar
osoutros,inclusivenosjornaiserevistas;naturalmenteparaseexibiredemonstrar-
semaiscapazesdoqueosoutros.Também estadoençafazmuitomalaoCorpo,
porquelevaaspessoasajustificarousodetodoequalquermeiocontantoque
alcancem talfim,muitasvezesem nomedajustiçaedatransparência!Istomefaz
recordarum sacerdotequechamavaosjornalistasparalhescontar–einventar–
coisasprivadaseconfidenciaisdosseusconfradeseparoquianos.Paraele,contava
apenasaparecernasprimeiraspáginas,porque deste modo sentia-se «forte e
fascinante»,causandotantomalaosoutroseàIgreja.Coitado!

Irmãos,naturalmentetodasestasdoençasetentaçõessãoum perigoparatodoo
cristãoeparacadacúria,comunidade,congregação,paróquia,movimentoeclesial,e
podem atingirsejaanívelindividualsejacomunitário.

Pe.AntônioMoreno
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