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MENSAGEM AO POVO DE DEUS POR OCASIÃO DO ANO NOVO 

AGRADECIMENTO E ESPERANÇA 

 

“A esperança não decepciona” (Romanos 5, 5). 

 

Caríssimos presbíteros, diáconos, religiosas, lideranças pastorais, leigos 

e leigas, irmãos e irmãs em nossa igreja diocesana: saúde, graça e paz da parte 

de Deus, nosso Pai. 

Dirijo-me a vocês para exortá-los na fé, na esperança e na caridade, com 

pleno desejo de abrir-lhes o coração à irrestrita confiança no novo ano que se 

avizinha. 

Neste ano de 2020 atravessamos um contexto particularmente difícil, 

desafiante e perturbador instaurado pela pandemia da Covid-19, cuja 

transmissão, altamente contagiosa, já ceifou a vida de 846 irmãos nossos e 

ainda faz muitas vítimas em nossas cidades. Ao mesmo tempo, a garantia de 

uma vacina é consolo e faz-nos “alegres na esperança, fortes na tribulação, 

perseverantes na oração” (Rm 12, 11-12), para que a sabedoria divina inspire, 

cada vez mais, a nossa ciência. E embora saiba que esta não pode trazer de 

volta as vidas ceifadas, no espírito da Oitava do Natal do Senhor manifesto 

minha solidariedade às famílias que perderam entes tão queridos. Elevando 

ainda mais a oração a Deus, agradeço aos profissionais da Saúde que, 

combatendo em linha de frente como bons samaritanos, empenharam-se por 

salvar vidas.  

Agradeço, igualmente, o zelo de nossas pastorais, movimentos, 

organismos, serviços e as pessoas de boa vontade no socorro aos mais 

atingidos economicamente pela pandemia, provendo-lhes com tantas doações 



materiais. E aquelas que, nos limites das suas possibilidades, souberam 

ampará-los com mensagens de ânimo estejam certas de que “a virtude 

comprovada desabrocha em esperança” (Rm 5, 3-4). O vírus escancarou as 

desigualdades sociais, mas também pôs em evidência o amor social “força 

capaz de suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje” 

(Frattelli Tutti, n.183) 

Além disso, acompanhei com grande alegria o despontar da Pastoral de 

Comunicação, a Pascom, e os esforços para transmitir, dentro de suas 

possibilidades, os encontros pastorais, a celebração da Santa Missa, a 

recitação do Santo Terço e outros momentos oracionais, sobretudo aos 

domingos e nas datas que nos são caras, como a Semana Santa e as festas de 

padroeiros. Que o Espírito Santo conceda a cada agente desta pastoral um 

vigoroso impulso para continuar proclamando a glória do Senhor e as Suas 

maravilhas entre os povos, conforme diz o Salmista (Sl 95, 3).  

E aos nossos padres, assistidos pelos diáconos, que tanto labutaram na 

vinha do Senhor este ano e de quem dependeu mais diretamente o sustento da 

fé, desejo, de modo particular, que tenham as energias renovadas para 

continuar abraçando e seguindo o propósito firmado no dia da consagração ao 

Senhor, animados em seus trabalhos e certos de que serão sempre amparados 

por Ele quando sobrevierem as fadigas e tribulações. Façam sempre o bem e 

façam-no cada vez melhor. O Senhor é a nossa força. 

Na Oitava do Natal, o Menino na Manjedoura nos aponta que Deus é o 

condutor dos acontecimentos e das nossas vidas, e Ele mesmo é quem há de 

nos encher de toda alegria e paz neste novo ano, para que a nossa esperança 

abunde pelo poder do Espírito Santo, conforme exorta o apóstolo São Paulo aos 

Romanos (Rm 15, 13), porque “com Deus a vida não morre jamais” (Papa 

Francisco). 

Animados por essa esperança, com paternal solicitude, invoco sobre 

todos e sobre todas copiosas bênçãos, por intercessão de Nossa Senhora da 

Penha, padroeira desta diocese, juntamente com São José, a quem a Igreja 

dedica e consagra o ano de 2021. 

 Crato, 31 de dezembro de 2020. 

 

                                                         Dom Gilberto Pastana de Oliveira 

Bispo diocesano  


