
 

Querido Bispo Dom José Moreira, 

Convictos de que a presença do bispo é a presença sacramental de Cristo que 
confirma na fé e abençoa o seu povo, nós, da Paróquia Sagrada Família, aguardávamos 
ansiosos a sua presença com grande alegria no coração. Somos profundamente gratos 
à Deus, por ter em nossa Diocese um bispo com espírito jovem, que ama o seu povo, e 
que vive e respira comunidade! 

_ “O que é ser um Bispo?” – perguntou a criança ao senhor.  

_ “É missão!” – sem muito pensar, respondeu. 

Que bom para nós sabermos que entende o ser Bispo como uma missão. 

Não precisamos de pessoas que sentam em suas cadeiras e se escondem em sua 
autoridade. 

Não precisamos de pessoas que governem do alto de seu trono. 

Não precisamos de pessoas que apenas fazem decretos sem ao menos conhecer a 
nossa realidade. 

Mas queremos, enquanto em sua autoridade de Bispo, que caminhe conosco, que se 
sente em nossos bancos, que nos escute, que nos conheça, que faça parte de nós,  que 
nos direcione, que nos aconselhe, que nos ensine, que nos acolha. 

Então quando diz que Bispo é uma missão, muito nos alegra o coração. Por que para 
nós, o Bispo é a presença visível de Cristo. 

Assim, Dom José  é para nós a presença do Cristo o Bom Pastor, que se preocupa e se 
ocupa do seu povo, que ama e acolhe que mostra o caminho correto, que partilha a 
vida, os desafios, as tristezas assim como as vitórias e as alegrias. 

O pastor que está a caminhar pelo rebanho, contando se as 100 ovelhas estão seguras 
e salvas, por que se ao menos uma estiver perdida é preciso correr atrás, encontrar 
caminhos para trazê-la de volta. 

Não foi isso que nos ensinou em sua visita? Que é preciso encontrar caminhos para 
chegar ao objetivo, embora na estrada aconteçam alguns imprevistos, o carro atola na 
areia, o pneu fura caminho interditado; mas nos ensinou a não ficar parado, a não 
voltar atrás, mas com coragem e criatividade buscar outros meios. 

Ensinou-nos que somos um corpo... Cristo como cabeça invisível, o Papa como chefe 
da Igreja (cabeça visível de Cristo no mundo), os Bispos com a ajuda dos padres como 
tronco que liga todos os membros, tudo ligado a Cristo! 

Ensinou-nos  a viver a missão com alegria e simplicidade, sempre aberto ao outro. 
Afinal, a casa do Bispo está sempre aberta, não está? 



Então agradecemos a Deus pelo seu ministério episcopal, pelos momentos que 
podemos dividir contigo a nossa história e pedimos a intercessão da Sagrada Família, 
para que continue este Bispo Missão, que com alegria, simplicidade e sabedoria vá 
conduzindo este rebanho aos caminhos de Jesus. 

“Ele vive a servir os pequenos, vive a nos incentivar. Não permite que fique por menos, 

tudo o que deve mudar. Ele tem uma paz tão inquieta, Vive a se preocupar. Quer o 

povo a caminho da meta, quer ver o povo chegar.” 

Que seu pastoreio seja fecundo no amor. 

Que seu amor seja fonte de água viva. 

E que sua proximidade nos aproxime de Deus... 

Com estas palavras agradecemos ao senhor por estar em nosso meio! 

Em nome do Conselho Paroquial, Pastorais, Serviços, Movimentos e Comunidades,  

receba nosso carinho e nosso abraço. 
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