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... mas eu devo partir!
Poisé, nem parece que já se passa-

ram quase 6 meses. Minha Missão  em 
Roraima termina nos próximos dias e o 
clima recente foi de muitas despedidas 
e saudades antecipadas.

Meu sentimento é de gratidão e 
dever cumprido. Deus sempre colocou 
muitas coisas boas na minha vida, em-
bora eu não mereça. E o tempo como 
Missionário no Sul do Estado roraimen-
se foi outra prova do Amor e da Bonda-
de divinas para comigo.

Vim para a Missão de coração 
aberto, confiando no Espírito Santo, 
que não decepciona jamais!

A DOR DO PARTO É DURA...
Há muitos agradecimentos: ao 

meu bispo Dom Vicente, que me enviou 
para cá. Ao Padre Adeilson, pela ótima 
acolhida e convivência. Ao Diácono 
Paulo e Dona Vera, bem como ao João 
Renan, pela caridade diante das minhas 
saletices.

Agradeço muito também a todo o 
povo de Deus aqui de Baliza, São Luiz 
e Caroebe, pois realmente procuraram 
me conhecer e me amar como sou, dei-
xando-me compartilhar com todos o 
pouco que tenho. 

Realmente amei a Missão, amei o 
Povo e amei ser missionário aqui nesta 
terra tão esquecida pelo Governo, mas 

tão abençoada por Deus. Devo agrade-
cer ainda a todos os familiares e ami-
gos, aos fiéis da Diocese de Jundiaí que 
me ajudaram de alguma forma, mate-
rialmente, com palavras ou orações.

Nas últimas semanas tivemos o 
Encontrão de Jovens, a instalação das 
novas imagens dos padroeiros conquis-
tadas com nossas Campanhas, muitas 
visitas e festas juninas.

A Missão é inexplicável. Deveria 
ser obrigatória para cada católico, de 
tão  surpreendente que é. A gente vem 
chorando e volta chorando mais ainda. 
Primeiro, de medo. Depois, de saudade. 
Deus seja louvado! Tudo pela Missão! 



MUITO 
INTENSO!

Um monte de coisas aconteceu por 
aqui. Aliás, preparando o Encontrão 
de Jovens (foto oficial acima), nem 
tive tempo de fazer o Salanews do 
mês passado!

Em junho recebemos as gratas vi-
sitas do Dr. Bernardo Campos (meu 
padrinho jornalístico e na Academia 
Ituana de Letras), que veio de Itu (SP) 
para ficar 15 dias conosco e também 
do Padre André Monteiro, que veio 
passar uma semana aqui onde ele 
mesmo foi missionário também.

Começou a Copa do Mundo de 
futebol, com muitos jogos ótimos e 
mobilização popular nas partidas da 
Seleção Brasileira. Como bom mis-
sionário, sofri junto com eles.

Concluímos as Campanhas da 
Imagem. Para a Comunidade N. Sra. 
da Penha, além da imagem nova, con-
seguimos uma caixa de som simples 
com microfone, já que ali ainda não 
há condições de comprarem aparelha-
gem de som. Na Comunidade Cristo 
Ressuscitado, além da nova imagem, 
conseguimos crucifixos, copos para 
vela e um suporte para missal.

Foram 175 dias de aventura em 
nome da Fé. Plantei algumas sementes 
e tive a satisfação de ver umas brota-
rem. Os frutos ficam para o povo que 
me ajudou a semear. Caso eu possa, 
um dia eu volto. Sério. Volto mesmo.

Fui muito abençoado. Não esque-
cerei jamais esta experiência riquíssi-
ma que só mesmo Deus e a sua Igreja 
poderiam reservar para mim. Amém!

QUE PENA! O SALANEWS MISSIONÁRIO CHEGA AO FIM NESTA EDIÇÃO... SERÁÁÁÁÁ´???? 


