Terça-Feira 19 de Abril de 2016 - Dia de Santo Expedito
Ação de Graças pelo 8˚ Aniversário Sacerdotal do Nosso Vigário Paroquial

Padre Nivaldo…
...mais do que celebrar seu aniversário sacerdotal, hoje celebramos com grande profundidade o significado da palavra
VOCAÇÃO.
Buscando conhecer mais sua história, descobrimos que para chegar ao Sacerdócio, uma longa caminhada foi trilhada.
Seus passos foram conduzidos sempre no serviço, na vida em comunidade e na família. Foi um homem forjado no seio da
Igreja Doméstica e das Comunidades Eclesiais. Exemplo de amigo e sacerdote do povo. Homem simples e amigo de
todos.
Sabemos que, quando leigo, sempre foi um modelo da presença evangelizadora de Cristo. Contigo podemos aprender
mais sobre o que é essa doação por inteiro pela nossa comunidade.
Antes mesmo que Deus tocasse seu coração para ser Diácono, lá estava você construindo (literalmente) uma comunidade.
E pela falta de sacerdotes e necessidade do povo de Deus, foi desperto no seu coração a vocação pelo serviço ministerial,
levando eucaristia para os doentes, celebrando a palavra e catequisando a todos em sua volta.
Para nós, de início, foi bastante confuso entender que o padre constituiu família, foi esposo, é pai, avô e bisavô. Quanto
privilégio! Seu e nosso. Nós casais sabemos o quão difícil são os passos da vida conjugal e da vida paternal. Sacrifício e
doação diária. Bom é olhar para nosso pastor e poder nos espelhar nele.
O senhor sabe das incompreensões e as dores da viuvez, sua presença é exemplo para aqueles que as vezes, deixam-se
abater pelo desânimo e pela saudade da vida conjugal.
Hoje cada um de seus familiares carrega a marca desse amor por Cristo, talvez em alguns momentos podendo até não
compreender. Mas só quem é conduzido é capaz de, mesmo sem compreender, deixar-se confiante nas mãos de Deus.
É um exemplo de Cristão para nós, leigos, que estamos sempre nos esforçando para cumprir a vontade de Deus em nossa
vocação.
Quantos sacrifícios o Reino de Deus nos pede?
Quanto temos que nos despojar para compreender o Mistério de Cristo em nossa caminhada?
O senhor tem experiência e sabedoria para nos conduzir para esse entendimento.
Somos privilegiados em ter sua presença paternal, que conhece mais do que ninguém o que é ser um Pai de família e um
Cristão protagonista em nossas paróquias.
Pela graça de Deus, a missão do padre é edificar comunidades. O padre ajuda as comunidades a celebrar e viver sua fé.
Com zelo, sensibilidade e dedicação, ajuda com que tenhamos nossas comunidades como segundo Lar. Assim sendo, o
Sacerdote é o modelo da paternidade do próprio Deus; acolhendo, aconselhando, abençoando e enviando a todos em
missão no mundo. É isso que um pai faz.
Agradecemos a Deus por sua VOCAÇÃO. Agradecemos a toda sua família por permitir que na sua caminhada todos
possam sentir-se como filhos e netos seus também.
Que possamos, inspirados em sua vida e segundo a vontade de Deus, viver como família.
Parabéns Padre Nivaldo.
Deus continue a abençoar seu Sacerdócio!
Com carinho de todas as Representações Paroquiais, Pároco Padre Pedro, Diácono Laercio, Pastorais, Movimentos, Associações, Organismos, enfim… toda a Comunidade!

