
 

Reflexão na visita da imagem de Nossa Senhora da Penha ao Hospital Jayme 

Santos Neves Serra – ES 

Dom Dario Campos, ofm 

Arcebispo de Vitória 

Meus Irmãos e Minhas irmãs, 

Paz e Bem! 

Na pessoa do nosso Governador do Estado quero saudar a todas as 

autoridades aqui presentes e, também, a diretoria deste Hospital. 

Estamos Celebrando nestes dias solenes a Oitava da Páscoa, marcados pela 

alegria da Ressurreição de Cristo que inaugura um tempo novo de 

esperança e de graça divina. Momento no qual, todo o povo católico do 

Estado do Espírito Santo volta o seu olhar para o Convento da Penha, no 

alto da montanha, no qual é acolhido pelo olhar amoroso da virgem Maria. 

Nestes dias do Oitavário, todos nos tornamos peregrinos e desejamos ser 

alcançados pelo olhar materno da Virgem da Penha. Ela que sempre nos 

indica e nos encaminha na direção do encontro com o seu filho Jesus Cristo, 

Nosso Senhor. 

Foi seguindo os passos da Virgem Maria que chegamos hoje até este 

hospital (Jayme Santos Neves), a fim de que acompanhados por ela 

pudéssemos encontrar com todos os profissionais da área da saúde que 

aqui trabalham. De fato, a Virgem das Alegrias deseja pousar seu olhar de 

Mãe sobre os médicos e médicas, sobre os enfermeiros e enfermeiras, bem 

como, sobre todo o corpo clínico, administrativo e o pessoal da 

manutenção, deste e de todos os hospitais do nosso Estado e do nosso País. 

Um olhar materno e compassivo que se volta também sobre todos os 

doentes e suas famílias, sobre todos os que já se foram, e sobre os corações 

dos seus familiares que padecem com as perdas e estão vivendo o seu luto. 

O Evangelho que foi lido relata o desdobramento do episódio no qual Maria 

recebe o anúncio do anjo sobre a sua missão de ser mãe do Salvador, como 

também, a notícia da gravidez de sua prima Isabel. De fato, tendo Maria 

acolhido o desejo divino e dito o seu sim ao plano de salvação, dirige-se, 



apressadamente, na direção de sua prima Isabel. Colocando-se a serviço e 

à disposição daquela que na sua velhice, também estava grávida e 

necessitava de auxílio. Os passos apressados de Maria marcados pelo seu 

desejo de servir a Isabel indicam a profundidade da experiência que ela fez. 

Maria reconhece a necessidade e a urgência de comunicar o que de Deus 

recebera, tornando-se portadora de um anúncio de salvação. Algo que não 

somente era destinado a ela, mas, tocava com cuidado divino e implicava a 

humanidade inteira. 

Meus caríssimos irmãos e irmãs, particularmente todos os que trabalham 

na área da saúde, neste e em todos os hospitais do nosso Estado e do nosso 

País, todos sabemos da grave situação pela qual passamos com a pandemia, 

seja pelas perdas sentidas, pelas dores vividas e pelas muitas privações 

infligidas, principalmente, aos mais pobres. Uma realidade que vocês, 

profissionais da área da saúde, mais do que ninguém, têm tocado 

diariamente com as mãos. Na verdade, há mais de um ano o incansável 

trabalho de vocês, no intuito de salvar vidas, tem sido fundamental para 

que muitos pudessem superar e vencer a Covid. Porém, é importante 

ressaltar que a dureza do trabalho também tem deixado marcas profundas 

em cada um de vocês. Sejam aquelas causadas pelo cansaço físico, como 

também as que provêm do esgotamento mental, emocional, espiritual e 

mesmo a perda de alguns colegas pela morte. 

Nesta manhã, a virgem Maria que não hesitou em deixar o conforto de sua 

casa, mesmo grávida e que correu ao encontro de Isabel para colocar-se a 

serviço, veio até aqui para posar sobre vocês o seu olhar compassivo e 

materno. Em seu amor de Mãe, a Virgem da Penha desce a montanha do 

Convento, não mais em direção às terras da Judeia, mas, rumo a cada 

hospital de nosso amado estado. Que todos vocês se sintam acolhidos e 

amparados diante do olhar da Virgem que soube servir e colocar-se próxima 

dos que precisavam. Que em suas dores e inseguranças, na lida diária do 

trabalho exaustivo nos hospitais, nunca se sintam desamparados e 

sozinhos, mas, sempre acompanhados por aquela que seguiu seu Filho até 

à cruz. Que a Vigem da Penha apresente sempre as necessidades de cada 

profissional da área da saúde ao seu filho Jesus, a fim de que Ele cumule a 

todos com toda a sorte de bênçãos e graças que cada um necessita. 

Na segunda parte do Evangelho que ouvimos hoje encontra-se o Canto do 

Magnificat, por meio do qual a Virgem Maria confirma a sua confiança nas 



promessas divinas. Nele é proclamado que Deus nunca abandona o seu 

povo, mas, sempre se coloca ao lado dos que mais precisam, manifestando 

o seu especial cuidado com todos os excluídos e esquecidos da história. O 

canto de Maria exalta a bondade divina manifestada no desejo de Deus, de 

entrar na história humana. A fim de resgatar os cativos, curar os doentes, 

sustentar os necessitados, saciar os famintos e anunciar a todos e a todas 

no ano da graça divina. Algo que foi plenamente realizado em Jesus Cristo, 

que por meio de suas Palavras, obras e, sobretudo, de sua entrega na cruz 

revelou o cuidado do Pai para com todos os seus Filhos e Filhas. 

Hoje, diante deste hospital, acompanhados pela Virgem da Penha e 

inspirados pelo seu Magnificat, desejamos também proclamar a bondade 

do Senhor e o seu cuidado para com todos. A fim de que uma palavra de 

conforto e alento chegue a cada coração atribulado e marcado pelas dores 

e inseguranças desse tempo cheio de tantos desafios. Aquela que cantou o 

cuidado de Deus para com os pobres e sofredores, visite todos os doentes, 

de modo que recebam a força e graça necessárias para jamais perderem a 

fé e a esperança. Que o olhar da Virgem da Penha, com o menino Jesus em 

seus braços, alcance também todas as grávidas a fim de que se sintam 

sempre amparadas e acompanhadas. Que desde as crianças até aos idosos 

adoentados pela covid recebam a visita da mãe de todo o consolo, 

apresentando-lhes o Seu filho Jesus Cristo. De maneira especial, que todas 

as famílias que perderam seus entes queridos possam receber, por meio da 

intercessão da Virgem da Penha ao seu Filho Jesus, o consolo e a paz. 

Por fim, quero convocar mais uma vez, toda a sociedade, os cristãos, os 

homens e mulheres de boa vontade e, principalmente, a todos os que nos 

governam a reconhecerem a gravidade deste momento pelo qual 

passamos, a fim de que assumam com consciência, responsabilidade e 

compromisso, amparados na ciência e nas orientações sanitárias, a defesa 

da vida de todo o povo brasileiro. Um compromisso com a vida que deve 

nos fazer superar todas as barreiras e divergências de todos os tipos, e nos 

unir em vista da superação deste tempo tão difícil causado pela pandemia. 

Que o Senhor Jesus Cristo Ressuscitado que une o que estava dividido nos 

congregue e oriente, conduzindo todos os nossos passos e ações. 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, a fim de que sejamos dignos das 

promessas de Cristo. 



Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 

Vitória,10 de abril de 2021 


