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Dom Dario Campos, ofm
Arcebispo Metropolitano

Meus Irmãos e Minhas Irmãs, 
quero saudar os meus irmãos no Episcopado, Dom Luís nosso Arcebispo emérito e Dom Geraldo Arcebispo 
emérito da Arquidiocese de Mariana – MG, filho dessa Igreja Particular, ambos  nos acompanham com suas 
orações e desejam a cada um de vocês que serão ordenados uma vida missionária muito longa para o bem do 
nosso Povo de Deus. 

Queridos irmãos no sacerdócio, queridos familiares dos nossos diáconos, diáconos, seminaristas, autoridades 
aqui presente, religiosos e religiosas, queridos diáconos daqui a pouco neo-sacerdotes da nossa Amada Igreja 
de Cristo, na Arquidiocese de Vitória – ES.

Paz e Bem!

Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos um momento muito particular da história da humanidade, no qual 
pudemos tocar com as nossas mãos e acompanhar o sofrimento e a dor de muitas famílias. Neste cenário tão 
desafiador e complexo, no qual vivemos, (TEMPO DE PANDEMIA), também celebramos, nos alegra-
mos e vivenciamos nossa Fé,  iluminados pela Palavra de Deus e fortalecidos pela Eucaristia. 

Neste sentido, nos reunimos hoje em família em Comunidade Eclesial para celebrar, com grande alegria e es-
perança, a Ordenação Sacerdotal  desses nossos irmãos diáconos. Rafael, Rodrigo, Alexandre, Zaelton, Tárcio 
e Ricardo, cada um com o seu jeito de ser, com o seu ser peculiar, mas todos apaixonados por Jesus de Nazaré, 
como foi São Thiago, discípulo de Jesus na primeira hora. Todos apaixonados pela Igreja! Apaixonados pelo 
Povo de Deus! Apaixonados pelos pequenos, pelos Pobres e Desprezados. Eles são os prediletos de Jesus. Vocês 
não estão sós, estão unidos com os seus familiares aqui presentes. Acompanhados por todos os irmãos e irmãs 
que rezam conosco, pelo Presbitério desta Igreja Particular da Arquidiocese de Vitória e ao mesmo tempo 
sendo acompanhados e amparados pela oração dos irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de Comu-
nicação, nossas redes Sociais e pelas nossas Rádios.

Quero refletir com vocês alguns pensamentos que nos vem pela Liturgia da Palavra que acabamos de ouvir. 

Vejamos:
Primeiro – diz respeito à afirmação de Jesus ao se definir como Bom Pastor: “conheço as minhas ovelhas”. O se-
gundo encontra-se na Primeira carta de São Pedro, quando exorta: “Consagrai-vos ao serviço uns dos outros”. 
Por fim, o terceiro elemento encontra-se na palavra do profeta Isaias, que diz ter sido enviado a “proclamar o 
tempo de graça do Senhor”.

Jesus sempre falou de sua profunda intimidade com o Pai, algo que o sustentou em todos os seus passos e se 
tornou o caminho que Ele apresentou aos seus discípulos. No texto que foi proclamado, Jesus afirma, mais uma 
vez, a sua intimidade com o Pai, relacionando-a diretamente ao seu conhecimento das ovelhas a ele confiadas. 
De fato, a relação de amor de Jesus com o Pai é a base sob a qual está apoiado e se realiza o seu pastoreio. Desse 
modo, Ele pode dizer que conhece as suas ovelhas, pois, quem as confiou sobre o seu cuidado, até o ponto de 
dar a vida por elas, foi o próprio Pai.

Meus irmãos, hoje vocês recebem, pela graça de Deus, pelo ministério da Igreja e por minhas mãos, a Ordena-



ção Sacerdotal, um passo radical na união, de cada um de vocês, a Cristo Bom Pastor. Vivemos num momento 
da história com desafios novos nunca antes vivenciados, no qual muitas ovelhas, para as quais vocês serão 
enviados, caminham sem rumo, sem cuidado e sem direção. Somente mergulhados e intimamente unidos ao 
coração de Jesus Cristo, Bom Pastor, é que vocês serão capazes de conhecer as dores das ovelhas, se compade-
cerem e desgastarem doando a vida, a fim de que todos e todas tenham vida plena.

O outro elemento diz respeito à afirmação da Segunda Leitura que indica que devemos nos consagrar ao servi-
ço uns dos outros. De fato, o amor fraterno é a base de toda a vida cristã, pois, nasce na entrega de Jesus Cristo, 
o Bom Pastor, na cruz pela salvação de toda a humanidade. Ele se consagra ao serviço da salvação de todos, 
realizando no altar, dando seu próprio Corpo, a oferenda perfeita e agradável a Deus. Algo tão radical que está 
na base do convite feito pela Carta de Pedro aos irmãos e irmãs, quando afirma que a vida do cristão, baseada 
no amor mútuo, deve ser consagrada ao serviço dos que mais precisam.

Esta Celebração, na qual vocês serão ordenados padres, recolhe diferentes realidades de nossa Arquidiocese, 
suas alegrias e esperanças, suas dores e sofrimentos, como afirma a Constituição Conciliar “Gaaudin et Spes”. 
Desse modo, apesar de sermos poucos, aqui nessa Celebração Eucarística devido ao isolamento social, reco-
nhecemos que a celebração da Eucaristia abraça uma realidade muito maior, da qual nem podemos imaginar. 
Sendo assim, meus irmãos diáconos, daqui a poucos presbíteros, somente unidos a Cristo, Bom Pastor, e se-
guindo os seus passos, é que seremos e que vocês também serão capazes de se consagrarem ao serviço do Reino.
Sendo fiéis testemunhas de Jesus Cristo, na vivência do amor comprometido, solidário e disponível, capazes de 
se compadecerem e tornarem-se próximos dos que mais precisam. Principalmente dos Excluídos. Os Lázaros 
do nosso tempo.

Por fim, o último elemento da Liturgia da Palavra que gostaria de partilhar encontra-se na Primeira Leitura, 
de maneira especial na missão do profeta Isaias de proclamar o tempo da graça do Senhor. As palavras do pro-
feta se dirigem ao exilados que deveriam retornar à sua terra, depois do tempo de exílio na Babilônia. Porém, 
marcados pelas dores vividas e conhecedores dos desafios que tinham pela frente, os filhos e filhas de Israel 
temiam não serem capazes de realizarem a obra que o Senhor lhes confiara. Desse modo, a força da palavra 
profética está no anúncio da presença e companhia do Senhor, isto é, todo o povo jamais caminharia sozinho, 
mas, sempre acompanhado pelo auxilio divino.

Meus queridos diáconos, vocês hoje se colocam diante do altar do senhor para pedirem a graça de serem or-
denados presbíteros da Igreja, assumindo e abraçando o caminho de Jesus, a história e a vida de nossa amada 
Arquidiocese de vitória, em suas muitas Comunidades Eclesiais de Base, com realidades tão gritantes e de-
safiadoras, mas cheias de vida. Vocês trazem no coração os desafios e as incertezas desse tempo no qual nos 
encontramos.  Queridos Diáconos, daqui a pouco sacerdotes, sem saberem ao certo o que significará serem 
presbíteros hoje e no futuro, digo a vocês e a todos aqui presentes, que apesar dos grandes desafios que temos, 
das dores e sofrimentos do momentos atual, não podemos jamais perder de vista a esperança e a alegria. Somos 
todos chamados a proclamar o tempo da graça do Senhor, de maneira especial, pelo modo que vivemos e nos 
comprometemos com nossos irmãos e irmãs principalmente com os mais Pobres e Excluídos. Como homens e 
mulheres marcados pela fé, pela esperança e caridade, anunciaremos o tempo da graça divina a todos e todas. 
Eis a nossa Alegria. Eis a nossa Missão.

Recordo ainda de que vocês serão sacerdotes não só de uma paróquia e nem mesmo da nossa Arquidiocese, 
mas serão sacerdotes da Igreja no mundo inteiro. Que seus corações se abram aos horizontes missionários, dis-
postos a colaborar com os sacerdotes e as Igrejas nas regiões de missão. Não fiquem fechados no seu pequeno 
mundo, a nossa Igreja é Universal, daí ela é Católica.

Sejam unidos ao Santo Padre, o Papa, hoje Papa Francisco, amanha o Espírito Santo nos dirá, quem será o 
Sucessor de Pedro. Ouçam os seus ensinamentos, obedecendo às suas ordens e orando por suas intenções uni-
versais. Sejam unidos ao seu bispo com respeito, veneração e obediência filial, hoje eu, Dom Dario, amanhã 
está no coração de Jesus. Onde está o bispo, ali está a Igreja de Cristo.  Ajudem a criar unidade no Colégio 
Presbiteral. Amem os seus irmãos no presbitério. Cada um com o seu jeito de ser. 



Tenham uma caridade arraigada para com os pobres, os humildes, os deficientes, os velhinhos, os deserdados 
da sorte. Eles mendigam migalhas de paz, de pão, de agasalhos, de remédios de carinho de atenção: são os 
prediletos de Deus. Não se esqueçam da Liturgia das Horas, rezem por vocês, pela Igreja espalhada pelo mun-
do inteiro. Não deixem o livro das horas ficar cheio de poeira. Preparem bem a sua homília. Falem pouco e 
escutem mais.

Digo a vocês, coragem! Sigam sempre os passos de Cristo Bom Pastor, mantenham-se unidos a Ele e d’Ele 
aprendam, a cada dia, a serem bons pastores, anunciadores da esperança e promotores da vida. “Não tenham 
medo”.

Sejam felizes e façam muitos irmãos e irmãs felizes.

Deus os abençoe. Amém!


