
DOM FERNANDO PANICO M.S.C.

SURSUM CORDA
DEU S  AM A DUR E C E

CARTA TESTEMUNHAL DOS MEUS 50 ANOS DE VIDA SACERDOTAL

ROMA - 2021 - BRASIL





 

Aproveitem bem o tempo 
presente,pois estes dias são 
maus (Ef 5,16).
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Introdução

O Pai, que por seu amor criou o mundo, o 
Filho, que por sua morte e ressurreição o 
redimiu, e o Espírito Santo, que tudo vivifi-
ca e conduz à plenitude, estejam com vocês! 

Irmãs e irmãos amados,

Pensada e rezada como Carta Testemunhal nos cinquen-
ta anos da minha Ordenação Presbiteral, ocorrida em 31 de 
outubro de 1971, ofereço-lhes estas reflexões como último tes-
temunho – testamento público da minha vida, a partir da Boa 
Nova de Jesus Cristo.

Mais uma vez, e com renovado entusiasmo, dirijo-lhes 
o convite que nos introduz na celebração da “memória” euca-
rística: “Corações ao alto!” É o lema do meu serviço sacerdotal 
e episcopal, sobretudo agora como bispo emérito de Crato: são 
palavras impregnadas de confiança e de compromisso, palavras 
programáticas, incentivadoras e transformadoras. Sempre tive 
presente, e continuo tendo, o desafio da vocação para ser uma 
Igreja romeira e missionária, que caminha com os pobres e os 
humilhados da vida, iluminada pela luz da esperança da cruz de 
Cristo, penhor de ressurreição e da vitória do Senhor.

“Pelo Espírito Santo, os corações são elevados ao alto, os 
fracos são conduzidos pela mão, os que progridem na virtude 
chegam à perfeição. Ele ilumina os que foram purificados de 
toda mancha e torna-os espirituais pela comunhão consigo” 
(São Basílio).

Corações ao alto! É um convite que nos impele para res-
ponder à graça de Deus, que nos atrai a Si. Falei disso em mi-
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nhas Cartas Pastorais e Homilias durante os anos de pastoreio 
na Diocese de Crato. Agora, entretanto, tenho algo novo / anti-
go para acrescentar, que é o complemento do título da presente 
Carta Testemunhal: DEUS AMADURECE. De início, fiquei sem 
entender o que isso pudesse significar. Recorri a um ilustre bib-
lista e teólogo, o Cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Pon-
tifício Conselho para a Cultura, a fim de me ajudar a decifrar a 
expressão, cujo autor é um poeta austríaco do século XX, Rainer 
Maria Rilke.  

Eis a explicação do Cardeal Ravasi: “DEUS AMADURECE” 
quer referir-se ao mistério da divindade que é independente de 
nós, cujos caminhos ou pensamentos não são os nossos e têm o 
seu próprio desenvolvimento de plenitude”.

Do “Diálogo com Deus”, de Rilke, as palavras citadas, no 
contexto do poema, são:

 

“... quando uma montanha contém ouro, 
e ninguém mais quer desenterrá-lo, um 
dia há de trazê-lo à tona o rio que no si-
lêncio vai trabalhando as pedras. Mesmo 
que não o queiramos: Deus amadurece”.

Relendo e rezando a ação de Deus em minha caminhada, 
confesso que o impacto da afirmação: “mesmo que não o quei-
ramos, Deus amadurece”, me encheu de surpresa e de alegria. 
Lendo e ruminando estes versos durante o isolamento do lock-
down em Roma, em 2020, no auge da primeira onda da pande-
mia da COVID-19, senti uma profunda paz interior. Aproveitei o 
tempo para apaziguar o meu espírito, meditar e rezar a vida que 
vivi, especialmente nas duas últimas décadas, passando em re-
senha, como num filme, os momentos mais significativos da mi-
nha aventura humana e sacerdotal. Afinal, fazer esta memória, 
ou “recordação da vida”, contribuiu para não perder a graça de 
preparar-me espiritualmente para a celebração do meu jubileu 
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sacerdotal. Sou grato ao filósofo-poeta Rilke por estes versos que 
também iluminaram a aventura de uma jovem escritora judia 
holandesa, Etty Hillesum, vítima do Holocausto,em 1943. 

Aprendi que o tempo de Deus é AGORA, e que o meu 
tempo é uma sucessão de AGORAS para me acolher na Trinda-
de Santa. Na sucessão dos agoras da minha história, prevalece o 
AGORA de Deus, e DEUS AMADURECE!

 Descobri em cada momento que não existe vida sem 
provação, e Paulo nos deu régua e compasso: “Não tendes sido 
provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e 
não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo 
contrário, junto com a provação, ele providenciará o bom êxito 
para que possais suportá-la” (1Cor 10,13).

 A maior provação humana é a vaidade que nos espreita 
a vida inteira; nela precisamos afirmar, num testemunho sem 
fingimento, que nossos anseios de reconhecimento público são 
névoa de nadas e fome de ventos, pois  “o que já foi  é o que está 
sendo; e o que há de ser, já foi, e Deus vai em busca do que pas-
sou” (Ecl 3,15).  

 São Gregório Magno já alertava: “Não são poucos aque-
les que, dentro da Igreja, aspiram à glória das honrarias com o 
pretexto de ministério pastoral”. Esta tentação é comum a todos 
os cristãos, sejam eles leigos, religiosos, diáconos, presbíteros e 
bispos. E continua Gregório Magno: “Aquele que pensa no seu 
próprio benefício e descuida do seu próximo, é como se perdes-
se a sandália de um pé, caindo no ridículo”.

 A gratuidade é o dom maior porque ela alimenta a humil-
dade do serviço a ser prestado a todos, sem exceção, sem depen-
der de recompensas, pois aquele que acumula guarda em bolsa 
furada.

 Pouco a pouco, ao almejar conquistas definitivas, apren-
di, a duras penas, que a vida é esse instante emprestado e que, 
quando se diz um SIM a Deus, só nos cabe dizer AMÉM no de-
correr da existência. Não é a sobrevivência no tempo outonal 
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que é decisiva, mas, sim, a experiência de cada novo amanhecer. 
O tempo cronológico, Chrónos, que é o tempo da morte, deve de-
saparecer para que Kairós, o tempo oportuno, ocupe o seu lugar. 
Pois Kairós é um irmão da vida, Zoé, e todo instante, quando ple-
nificado, se torna antecipação do gozo eterno e perfeito da vida.

 A vida humana é vida afirmada, aceita e plenificada. 
Deve ser vivida, acolhida e amada; a construção do bom caráter 
é o produto final da nossa paz com Deus, paz com os seres hu-
manos e paz com a natureza. SHALOM significa a santificação da 
vida inteira e de uma vida abençoada. Deus me ajude a perma-
necer na busca perseverante deste ideal, sabendo que o querer 
de Deus é levar a bom termo, para um final feliz, a obra da sua 
graça em mim.

“Por tudo dai graças, porque esta é a vontade de 
Deus” (1Ts5,18).

Jubileu é para celebrar (tornar célebre, importante) a 
memória de passagens da vida que originaram ou marcaram a 
nossa experiência. Merecem, portanto, ser recordadas, agrade-
cidas, atualizadas, pois carregam sementes do passado para o 
presente e o futuro.

Nossa fé cristã vive do “Fazei isto em memória de mim”. 
E a Eucaristia, ação de graças por excelência, é um paradigma 
de louvor e de agradecimento ao Pai por tudo o que Ele é para 
nós e nos dá gratuitamente.  Assim, Jubileu e Eucaristia andam 
juntos. 

Este Jubileu é recheado de “Deus amadurece”, ilustrando 
e revelando o maravilhoso mosaico da Beleza divina na minha 
história, reconhecendo que “Deus escreve direito por linhas tor-
tas”. Como num tear, entrelaçando fios de diferentes cores, Deus 
está realizando o seu trabalho em mim e em todos.  Admirado, 
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reconheço com humildade, a exemplo do Magnificat da Virgem 
Maria, que “o Senhor fez em mim maravilhas” e, na minha pe-
quenez de criatura, suas mãos me fazem obra prima, única, do 
seu coração misericordioso. A Ele seja dada glória. 

 Louvo a Deus pela família que me gerou e me acolheu 
como dom de Deus, com amor. Meu pai, Vito, era agricultor, mi-
nha mãe, Lucia, fez do lar sua vocação e missão de esposa e de 
mãe cristã. Sou o filho caçula. Tenho quatro irmãos, Cármine 
(in memoria), Ippazio, Luigi, e Tommaso. Nasci na Península Sa-
lentina, no sul da região das Puglie (Itália), de uma família com 
raízes culturais, sociais e religiosas peculiares, herança de an-
cestrais bizantinos vindos da vizinha Grécia. Desta migração na 
“Grécia salentina”, permanecem traços na língua dialetal apa-
rentada com o grego. 

A história da minha terra natal está ligada a uma migra-
ção de monges basilianos da vizinha Grécia, no século VIII, que 
construíram capelas de rito oriental bizantino e contribuíram 
muito para o desenvolvimento econômico e social do território. 
Entre os séculos IX e o X, o Salento enfrentou assaltos dos sar-
racenos, mas o povo não se entregou ao islamismo e resistiu até 
o martírio.  Posso dizer, com gratidão, que nasci numa família 
marcada pela fé e pelo testemunho dos mártires.  E, como dizia 
Tertuliano, “o sangue dos mártires é semente de cristãos”. Para 
a maior glória de Deus, nos últimos cem anos a minha família 
de sangue foi abençoada com o surgimento de vocações sacer-
dotais e religiosas: do lado paterno, somos três padres e bispos 
e três religiosas; e do lado materno, um outro sacerdote. Desta 
“abundância”, eu sou o último... por enquanto!

Quando, em abril de 1993, recebi da Congregação dos 
Bispos a comunicação de que o Papa João Paulo II me havia es-
colhido para ser bispo da Diocese de Oeiras-Floriano, no Piauí, 
apresentei motivos que, a meu ver, eram suficientes para recu-
sar o convite. Apresentei três argumentos: num deles menciona-
va que em minha família de sangue já tinha havido um tio bispo 
e cardeal e que um primo era bispo. Eu imaginava que a escolha 
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de minha pessoa para o episcopado poderia ser vista como uma 
manifestação de nepotismo na Igreja. Quis “ensinar o pai-nosso 
ao vigário”: no caso,ao Vigário de Cristo, o Papa. Naquela hora, 
senti-me ridículo, quando, sem mais demora, veio a resposta do 
Cardeal Prefeito: “O Papa sabe dos antecedentes episcopais na 
sua família. Mesmo assim, ele quer nomeá-lo bispo, rezou nes-
ta intenção, refletiu e decidiu”. E acrescentou: “Você é livre de 
aceitar ou não, mas será que vai recusar a vontade do Papa?” 
Acabei aceitando a vontade de Deus a mim manifestada por um 
Papa santo: São João Paulo II.

Aliás, três Papas, santos canonizados, fazem parte da mi-
nha história vocacional: São João XXIII, foi Papa nos anos em 
que estive no Seminário Romano Menor (1958-1962); São Paulo 
VI, o Papa da minha ordenação presbiteral (1971); e São João 
Paulo II, que me elegeu bispo (1993). 

Um parêntesis curioso sobre o meu sobrenome “Panico”, 
que esconde uma possível origem grega (pan + niché, ou seja, 
vitorioso em tudo). No Brasil, porém, este sobrenome, se dis-
torcido fonética e morfologicamente, torna-se perigoso quando 
o acento tônico é posto na primeira sílaba ou, pior, quando as 
vogais são trocadas. Em Itaici, na Assembleia Geral da CNBB, 
de 1994, eu era bispo de recente nomeação; é costume que os 
bispos novatos se apresentem aos demais bispos. Minha apre-
sentação foi bem enfática: “Meu nome é Fernando Panico, nem 
Pânico e nem Pinico”. Houve risos no auditório.

Hoje já não tenho mais complexos com o meu sobreno-
me, pois sei que “panico” em português pode significar “pãozi-
nho”; ou “um pedaço de pão”, como canta Pe. Zezinho: “Por um 
pedaço de pão e um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição 
e se fez o caminho”.

Sinceramente, gosto muito dessa leitura... eucarística e 
romeira!  A palavra-chave e inspiradora para compreender-me 
nos planos de Deus e viver a minha vocação no mundo e na Igre-
ja é: “pedaço de pão”. E isto me mantém na humildade e na con-
fiança.
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A propósito de pão, lembro-me de um fato ocorrido no 
início da minha vida missionária no Brasil, na década de 70 do 
século passado, quando era um padre jovem, forte, simpático, 
recém-chegado de Roma para Pinheiro, no interior do Mara-
nhão. Ainda não falava bem o idioma português e sequer podia 
entender as nuances e o duplo sentido de determinadas expres-
sões populares. Estava dando aula de educação religiosa para 
uma turma de moças quando fui interrompido por uma aluna, 
meio destemida e brincalhona, que me disse: “O senhor é um 
pão”. As outras alunas começaram a sorrir, sem eu saber o por-
quê. Não entendendo o sentido ambíguo das palavras, respondi 
à moça sem pensar duas vezes: “Sim, sou pão, mas deste pão não 
comerás”. Depois me arrependi da grosseria, e pedi desculpas: 
devia ter sido mais gentil. Além do mais, aquela jovem não esta-
va mentindo...

Um hino da Liturgia das Horas, no Ofício de Leituras dos 
Santos Pastores e Doutores da Igreja, traduzido da versão italia-
na para o português, canta: “Trigo de Cristo nós somos, crescido 
ao sol de Deus, na água da nascente amassado, marcado com o 
crisma divino. Transforma-nos em pão, ó Pai, para o sacramen-
to da paz: um Pão, um Espírito, um Corpo, a única Igreja santa, 
ó Senhor”.  Maravilhosa referência aos sacramentos da Iniciação 
cristã (água, óleo, pão) que me abriram as portas para a celebra-
ção do mistério pascal de Cristo, na vivência do dom da fé, da 
esperança e da caridade.    

Oração que vem do berço 
Todos os dias, de manhã e à noite, continuo rezando uma 

oração que aprendi em minha família quando pequeno, no colo 
de minha mãe. Uma oração carregada de sentimentos que me 
mantém ancorado à fé do meu povo simples e às suas intuições 
de sabedoria, dádivas de piedade genuína, transmitidas de gera-
ção a geração. Ei-la:
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Adoro-vos meu Deus, 
amo-vos de todo o coração. 
Agradeço-vos porque me criastes, 
me fizestes cristão, 
me conservastes nesta noite (neste dia). 

> Pela manhã: 

Ofereço-vos as ações deste dia: 
fazei que sejam todas conforme a vossa santa vontade 
e para a vossa maior glória. 
Preservai-me do pecado e de todo o mal.

> À noite: 

Perdoai-me o mal que fiz hoje  
e, se algum bem foi feito, aceitai-o.  
Guardai-me no repouso e livrai-me dos perigos. 

Amo ver nesta oração uma Liturgia doméstica, básica, 
para a oração da manhã, da tarde e da noite. As pequenas fra-
ses convidam a retomar, reviver e concretizar durante o dia a 
Oração Eucarística da Missa dominical. Esta “oração do berço” é 
como um farol para a navegação nos mares da minha vocação. 

• Adoro-vos, meu Deus

Adorar a Deus é dar-lhe o lugar que Ele deve ter. Ele é o 
único que guia na verdade a minha vida, é o único Deus, o Deus 
da minha história. Fui criado à sua imagem e semelhança.

Em Fátima, na primeira aparição aos três pastorinhos, 
o Anjo apresenta-se com um convite à adoração a Deus. De joe-
lhos, curvado até o chão, convida as três crianças à adoração que 
transforma a fé em esperança e amor: “Meu Deus eu creio, ado-
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ro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, 
não adoram, não esperam e não vos amam”. Fátima recorda a 
centralidade da adoração, enquanto disposição interior que nos 
situa diante de Deus, mistério de graça e misericórdia. A gramá-
tica da adoração é a entrega humilde da existência nas mãos de 
Deus, o reconhecimento de Deus enquanto Deus e de si mesmo 
enquanto filho amado.  

A adoração vem do coração, é adorar com sinceridade 
e fé, despojar-se dos ídolos, mesmo os mais escondidos, e es-
colher o Senhor como centro, como via mestra da nossa vida. 
Peço a Deus a graça de “adorá-lo em espírito e verdade” (cf.João 
4,23-24). Que minha vida seja uma contínua adoração a Deus, 
por tudo o que Ele é, faz e fez na minha história. 

• Amo-vos, meu Deus 

“Senhor, tu és um Deus rico em amor e 
em fidelidade” (Salmo 85[86],15). 

“O teu amor é sem fim”. Assim escrevi no santinho-lem-
brança da minha ordenação sacerdotal. Transcorridos cinquen-
ta anos, repito extasiado a mesma confissão: Senhor, o teu amor 
é para sempre, não retiraste de mim a tua confiança.  Nas horas 
em que mais precisei sentir-me amado por ti, nas peripécias e 
adversidades da minha experiência humana e pastoral, tu, Se-
nhor, “me sustentaste nos braços” (cf. Deuteronômio 33,27), ti-
rando-me são e salvo da fossa dos leões para onde fui lançado 
por quem queria destruir minha honra e até a minha vida. 

Na Carta aos Romanos 8,38-39, o apóstolo Paulo escreve: 
“Estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os an-
jos nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as 
potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura 
qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está 
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em Cristo Jesus, nosso Senhor”. Deus tem poder para transfor-
mar qualquer situação, de mudar até o coração mais endureci-
do. Disso tenho muitas provas.

“O Senhor é minha herança, por isso nele espero”, cantei 
no dia da minha “Tonsura”, o rito de admissão às Ordens Sacras 
(antes da Reforma litúrgica), enquanto o bispo cortava pequenos 
tufos de cabelos da minha cabeça, em forma de cruz. O Senhor é 
bondoso para quem nele confia. É certo que o Senhor a ninguém 
repele para sempre. Se ele aflige, também se compadece com in-
finitos gestos de misericórdia. Humilhar e afligir os homens não 
procede do seu coração (cf.Lamentações 3,22-25.31-33). 

Eu te amo, meu Deus. Teu amor é para sempre. Apesar 
de tudo, tu não desistes de me amar. Deste Amor incondicional 
e eterno, São Francisco de Assis me faz ouvir e sentir o seu grito: 
“O meu Amor não é amado”. E: “Amor com amor se paga”.

• Agradeço-vos, meu Deus

Pelo dom da vida, pelo dom da fé, pelo dom da vocação 
religiosa e missionária, pelo dom do sacerdócio: “Obrigado, Se-
nhor, porque tudo é teu”. Tudo vem de Ti. Fui criado para a glória 
de Deus, para “servi-lo em santidade e em justiça todos os dias”. 
O bispo Santo Irineu de Lião (século III), ensina que “a glória de 
Deus é o homem vivo”; e Santo Inácio de Loyola, no “Princípio 
e Fundamento” dos seus Exercícios Espirituais lembra que: “O 
homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso 
Senhor, e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face 
da terra são criadas para o homem, a fim de ajudá-lo a alcançar 
o fim para o qual foi criado”.  São verdades que me questionam e 
me estimulam a fazer da minha vida um ato de louvor. 

Dizia um bispo do século V, Santo Astério de Amaseia: 
“Se quereis parecer-vos com Deus porque fostes criados à sua 
imagem, imitai o seu exemplo. Se sois cristãos, nome que já é 
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uma proclamação de caridade, imitai o amor de Cristo”.

• Agradeço por ser cristão

“Ser cristão é a primeira fonte da nossa alegria. Cristãos 
são aqueles que de Cristo receberam o nome; aqueles que tra-
zem em si o Seu mistério; aqueles que pertencem a Ele, com 
toda a própria humanidade; aqueles que, com plena consciência 
e liberdade, ‘consentem’ que Ele grave, nos seus próprios seres 
humanos, a dignidade dos filhos de Deus. Cristãos!” (São João 
Paulo II).

Ser cristão é ser outro Cristo. Costuma-se dizer que o Sa-
cerdote é um outro Cristo, frase muito usada nas pregações do 
Santo Cura de Ars. Porém, propriamente, cristãos somos todos 
os que fomos enxertados na vida e na missão de Jesus pelo Batis-
mo (vida na Fé), fortalecidos pelo dom do seu Espírito na Crisma 
(vida na Esperança), impulsionados pela Eucaristia a dar teste-
munho do Ressuscitado (vida no Amor). O bispo Santo Agosti-
nho dizia para os seus fiéis: “Convosco sou cristão, para vós sou 
bispo”. Faço minha esta afirmação. Minha vocação primeira é a 
de ser cristão. Sucessivamente, e sem esquecer a primeira, que 
é o fundamento, o Senhor me chamou para ser padre e bispo. 
Agradeço a Deus pelo Batismo, recebido na minha Paróquia, em 
Tricase, no dia 06 de janeiro de 1946 (era recém-nascido), e pe-
los Sacramentos da Confirmação e da Eucaristia, recebidos em 
1954.

Aprendi no Catecismo de São Pio X, quando criança: - “És 
cristão?” -“Sim, sou cristão pela graça de Deus”.-“Por que dizes 
pela graça de Deus?” - “Digo: pela graça de Deus, porque o ser 
cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não 
podemos merecer”. - “E quem é verdadeiro cristão?” - “Verda-
deiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina 
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cristã e obedece aos legítimos Pastores da Igreja”.

 

“Te Deum laudamus”. 
No Maranhão, aprendi a cantar com as Comunidades 

Eclesiais de Base: “Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus 
nos conduz”. Com gratidão, posso cantar com vocês o “canto 
novo” do meu sacerdócio, reafirmando que “Deus nos conduz” 
e que “tudo é graça”, “nas trevas e luz”. Este canto tem muitas 
vozes, não é somente meu. Se fosse só meu, lhe faltaria a riqueza 
da harmonia da diversidade de vozes. Louvo a Deus no plural: 
“Te laudamus”. Inumeráveis pessoas, acontecimentos, realida-
des me educaram e afinaram a minha voz para o solene Te Deum 
deste Jubileu, composição do Espírito Santo e da Igreja.

Revisito a minha história vocacional, desde quando – 
ainda menino– já dizia que queria ser padre. Minha família não 
me desviou deste propósito infantil; ao contrário, o acolheu. Fui 
coroinha entusiasta e assíduo nas celebrações matutinas da Mis-
sa, acompanhando minha mãe, a quem dizia: quero celebrar a 
Missa como o Padre faz. Creio que o meu interesse pela Liturgia 
começou assim. Meu Pai, modesto agricultor, não tinha condi-
ções financeiras suficientes para enviar-me a estudar num Semi-
nário. Eu estava triste. Certo dia, chegou uma carta do Núncio 
Apostólico no Peru, irmão do meu pai, que, sabendo do meu de-
sejo, prontificou-se a custear os estudos em Roma, para onde me 
encaminhou. Dei pulos de alegria, mas já pensando na próxima 
separação dos familiares. 

Meu pai acompanhou-me até Roma, onde conclui o cur-
so elementar e iniciei o Ginasial, num Pré-seminário dirigido 
pelas Irmãs Oblatas do Sagrado Coração de Jesus, aí permane-
cendo três anos. O nome do Instituto era: “Pequenos amigos de 
Jesus”. Recordo o refrão de um canto aprendido naqueles anos 
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e que ainda hoje enche o meu coração de santa esperança: “Pe-
quenos amigos de Jesus nós somos, radiante aurora de juven-
tude, no horizonte vemos o altar sagrado a brilhar num sonho 
divino”. No dia 24 de outubro de 1958, festa do Arcanjo Rafael, 
ingressei no Pontifício Seminário Romano Menor. O Reitor da 
casa, um santo sacerdote, me acolheu na portaria do Seminário 
e me conduziu à Capela da “Madonna della Perseveranza”, para 
saudar a Virgem Maria e dela receber a bênção de boas-vindas. 
Muitas outras vezes, perdi a conta, voltei aos pés dela, para agra-
decer, pedir e... chorar. Foram cinco anos belíssimos da minha 
vida, mas também visitados por provações e crises. Agradeço 
aos formadores que me ajudaram no discernimento, mostrando 
luzes em meio à escuridão. E graças a este discernimento, optei 
por abraçar a vida religiosa na Congregação dos Missionários do 
Sagrado Coração.

Deparei-me num ambiente de família com poucas pes-
soas na comunidade. Estava deixando um Seminário dioce-
sano com quase duzentos seminaristas e encontrei em minha 
nova casa de formação menos de vinte pessoas, morando numa 
casa pequena na periferia de Roma. A convivência fraterna me 
confrontou na prática com o carisma da Congregação: ser no 
mundo o Coração de Deus. O Noviciado, os estudos, a prática 
pastoral e outras atividades ao longo de minha formação inicial, 
levaram-me a sentir mais realisticamente o chamado para a vo-
cação religiosa – missionária – sacerdotal, e a dar uma resposta 
mais consciente a Deus, a mim mesmo e à Igreja. Veio a hora 
da minha Consagração perpétua a Deus, pelos votos religiosos, 
abrindo-me à graça para o recebimento das Ordens Sacras. Aos 
07 de março de 1971 recebi o Diaconato. Após o estágio pasto-
ral de alguns meses numa paróquia, tendo concluído o percurso 
acadêmico dos estudos eclesiásticos, a 31 de outubro do mesmo 
ano, os Superiores me apresentaram à Igreja para ser ordena-
do Presbítero. Celebro meio século de sacerdócio com emoção 
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e gratidão a Deus, recordando tantas pessoas, vivas e outras já 
falecidas, que fazem parte desta bonita história: guardarei todas 
elas para sempre no meu coração.

“Aquele que vos chamou, é fiel!” (1Ts 5,24) 
Esperei com o coração na mão, o Ano da Graça de Nosso 

Senhor de 1971. Vivi a passagem do mês de setembro para outu-
bro de 1971 em oração, sozinho, no jardim da casa de formação, 
olhando para as estrelas e cantarolando melodias improvisadas, 
naquela noite serena do outono romano, dançando no Espírito 
ao toque da graça, que anunciava a mim e ao mundo, uma “boa 
notícia” em todos os sentidos, pois iria levar ao Povo o sorriso de 
Deus “conforme havia prometido...”. 

Chegou o dia 31 de outubro. Era o 31º Domingo do Tem-
po Comum. A celebração eucarística de Ordenação foi presidida 
por Dom Carmelo Cassati M.S.C., meu primo, então jovem bis-
po-auxiliar da Prelazia de Pinheiro, no Maranhão, pela primeira 
vez oficiando um Rito de Ordenação. Foi na Igreja paroquial do 
Sagrado Coração, em LungoTeverePrati, em Roma. Outros dois 
confrades foram ordenados comigo. Minha saudosa mãe estava 
presente, muito emocionada.

Coloquei o meu sacerdócio sob a proteção de Nossa Se-
nhora do Sagrado Coração de Jesus, em cujo santuário, na Praça 
Navona, celebrei a Primeira Missa, na Solenidade de Todos os 
Santos. Conheci padres que informam o número atualizado de 
Missas por eles celebradas ou concelebradas; eu não tenho um 
registro exato disso, mas é presumível que ficaria sem acredi-
tar, sem palavras, se o soubesse! Sentir-me-ia confuso e pequeno 
diante da generosidade de Deus, eu que pedi a graça, quando era 
seminarista, de poder chegar a celebrar uma única Missa: era 
tudo o que desejava. Relembrando ensinamentos e testemunhos 
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recebidos, hoje peço a Deus a graça de celebrar cada Missa com 
o entusiasmo da primeira e com muito fervor como se fosse a 
última. 

Confiei a Maria, Mãe do Belo Amor, o meu sacerdócio e o 
meu episcopado. E ela está cuidando muito bem deste seu filho. 
Se “Deus amadurece”, a Mãe de Jesus intercede para que tam-
bém em mim “se faça a vontade de Deus”. Conduzindo-me pela 
mão, Maria abriu-me veredas entre espinhos e vem indicando 
novas possibilidades para viver a minha vocação serenamente, 
até à morte. Fui tentado de muitas maneiras, dentro e fora do 
redil, enfrentei lobos e raposas, caí em ciladas, senti a amargura 
da vergonha pelas maledicências e pela traição de amigos, en-
contrei-me cansado em “caminhos de pedras e areia”, como can-
tam num Bendito os romeiros do Pe. Cícero. Nossa Senhora não 
me abandonou e sei que não irá me abandonar também agora 
na minha emeritude de Bispo de Crato.

Posso testemunhar a todos, com afeto filial: também Ma-
ria, em minha vida “amadurece”, porque é Mãe de Deus, Mãe de 
Misericórdia, Advogada nossa, Medianeira de todas as graças, 
Refúgio dos pecadores. “Ó surpresa de Deus, maravilha de Deus, 
entre todas as mulheres a mais santa, entre todas a mais simples 
e mais humilde, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe dos homens, 
Mãe nossa, entre todas a mais querida, minha Mãe”.

Neste Jubileu, recordo e rezo, como no Santo Rosário, 
meus momentos de alegria, de luz, de dor e de glória. Tudo vem 
da Misericórdia de Deus. As luzes e as trevas, assim como alter-
nam o dia e a noite, regulam também a minha história e a de 
cada um de nós, e manifestam a glória do Senhor, o Deus-conos-
co, vivo e vencedor. 

O Papa Francisco, na Carta aos Presbíteros por ocasião 
dos 160 anos da morte do Santo Cura d’Ars, escreve: “Celebrar 
a fidelidade de Deus que, apesar dos nossos limites e pecados, 
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não deixa de confiar, crer e apostar em nós, e convida-nos a fa-
zer o mesmo. Cientes de trazer um tesouro em vasos de barro 
(cf. 2Cor4,7), sabemos que o Senhor se manifesta vencedor na 
fraqueza (cf. 2Cor 12,9), não deixa de nos sustentar e chamar, 
dando-nos cem por um (cf. Mc10,29-30), porque ‘é eterna a sua 
misericórdia’ ”. 

Nada em minha vida é definitivo, a não ser a certeza de 
minha finitude. E devo estar pronto para responder a todo aque-
le que pedir a razão da nossa esperança (cf. 1Pd 3,15). Isso é viver 
a esperança que não é uma utopia irrealizável, mas o-que-ainda-
-vai-ser. Ser fulminado pela esperança é, como dizia D. Hélder, 
“não deixar cair a profecia”. É viver na provisoriedade e na luz 
indecisa das possibilidades, pois somos um coração repleto de 
futuro. Corações ao Alto! Deus amadurece.

O amor sempre precisa de um pouco de futuro e vive da 
paixão da esperança, da paixão do possível, pois o impossível é 
a fonte de todas as possibilidades. O futuro garantido pela ressu-
reição de Cristo só é percebido e aceito no amor que se exteriori-
za até à morte. Como escreveu o teólogo Hans Urs von Balthasar: 
“O homem foi feito para Deus. Deve, antes de tudo, reconhecer 
Deus e em seguida receber uma vocação, uma missão que será 
o drama de sua vida”.

Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te quero 
bem! (cf. Jo 21,17)

É a profissão de fé feita pelo apóstolo Pedro. Na maturi-
dade da vida, quando reconhecemos ser sustentados pela graça, 
e não apoiados em nossas pobres forças... “Tu sabes tudo, sabes 
que eu te  quero bem”.

Para uma pessoa na terceira idade – como eu –Deus 
amadurece como uma fonte de experiências a serem reinventa-



CARTA TESTEMUNHAL DOS MEUS 50 ANOS DE VIDA SACERDOTAL |21

 DOM FERNANDO PANICO M.S.C

das. Não posso me deixar submeter a uma nostalgia do passado, 
pois cada tempo é um tempo presente: “tempo favorável e dia da 
salvação” (2Cor 6,2). Esperar é manter sempre o pressentimento 
de que a imaginação é mais real e que a realidade é menos real 
do que parece.

 Jesus ensina a viver no amor. E viver no amor é a chave 
da vida, a vitória sobre o pecado, sobre o sentimento de culpa 
que nasce do orgulho e que nos deixa depressivos quando fra-
cassamos em nossos sonhos. O amor e o amar não nos deixam 
ficar remoendo, ressentidos, os ferimentos, as derrotas e as de-
sesperanças. “Que o sol não se ponha sobre a vossa ira” (Ef 4,26). 

O Papa Bento XVI dirigiu aos idosos palavras de sabe-
doria, norteadoras para viver serenamente a experiência da ve-
lhice. Desta alocução, transcrevo trechos que a mim me fazem 
muito bem meditar: 

“O único modo de dominar o tempo é o perdão e a grati-
dão, que aceitam o tempo como um dom e, na gratidão, o trans-
formam (...); nada dar e nem receber é a estagnação da comuni-
cação, que é vida”.

“Junto a Jesus, não há mais pecado. Acabou, avante! Vi-
vei. Não devemos parar de viver e nem ter medo, pois Ele nos 
prometeu estar conosco todos os dias. Estamos morrendo? Mas 
Ele também morreu e continua vivo e após morrermos, em sua 
companhia, também nós continuaremos vivos”. 

Hans Urs von Balthasar é categórico: “Os pecadores en-
contraram Deus, os justos ainda o procuram”. Lembro de uma 
mulher considerada pecadora que perguntou a um padre que 
lhe negara o perdão: “Você odeia o seu Deus porque ele me 
ama?”.

 Amar, simplesmente amar, é o que Jesus pede para nós. 
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Nada de humano é estranho na Bíblia e o amor é a poesia de ver 
no outro o que está aberto ao divino, pois a força do amor é ver 
o outro sob a sua forma divina. O Papa Bento XVI escreveu na 
sua primeira encíclica Deus caritas est: “Amor é o coração que vê. 
Amar é dar ao outro o olhar de ternura que ele precisa”.

 Dom Pedro Casaldáliga, nosso bispo-poeta, lança-nos 
uma pergunta crucial: “No final do meu caminho me dirão: E tu, 
viveste? Amaste? E eu, sem nada dizer, abrirei o coração cheio 
de nomes”. 

Fonte da misericórdia é o coração de Deus
A celebração de cinquenta anos de ministério sacerdo-

tal confronta-me com a minha vocação para o serviço do Reino 
de Deus. Penso frequentemente: sou amado, amado de verdade. 
Deus me chamou, Jesus me escolheu, o Espírito Santo me un-
giu e consagrou: a Trindade derramou sobre mim a sua graça. 
Isto me enche de admiração: eu, tão indigno, tão miserável, sou 
amado por Deus. E São Paulo, do alto da sua experiência huma-
na de pecador confesso, um “vaso de argila” inadequado para 
conter a sublimidade do tesouro da graça de Deus, me estimula 
e convida: “Reine a paz de Cristo em vossos corações. E sede 
agradecidos. Com toda a sabedoria, cantai a Deus, em vossos 
corações. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre 
no nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus Pai” (Cl 
3,15.16.17).

“Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso” 
(Lc, 6,38), é o convite – imperativo –de Jesus. O fundamento da 
caridade é a consciência de termos sido escolhidos por Deus 
e amados por Ele. A nossa caridade somente será verdadeira, 
perseverante, se vivida à imagem da generosidade divina. E a 
fonte desta generosidade fora de série e impensável é o coração 
de Deus.
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A Carta de São Paulo aos Colossenses (3,12-17) e o Evan-
gelho de São Lucas (6,27-38) expressam em termos muito rea-
lísticos e práticos como viver a generosidade do amor, uma 
generosidade verdadeiramente divina, que não procura o seu 
próprio interesse, mas tem a força para superar cada obstáculo, 
cada má vontade e cada ódio. Também o apóstolo Pedro exorta 
em sua Carta (1Pd 3,8-10): “Sede todos unânimes, compassivos, 
fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o 
mal, nem ofensa com ofensa mas, ao contrário, abençoai. Para 
isto fostes chamados: para serdes herdeiros da bênção”.

Do longo Sermão da Montanha, no Evangelho segundo 
São Mateus, o evangelista São Lucas cita, no capítulo 6, apenas 
o essencial: a gratuidade do dom, a paz como critério de julga-
mento, o amor a ser dado incondicionalmente, usando o para-
doxo da bofetada recebida sem oposição. São Mateus conclui 
o discurso de Jesus com as seguintes palavras: “Sede perfeitos 
como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48); São Lucas corrige, 
dizendo: “Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordio-
so” (Lc 6,36). A perfeição do Pai é a misericórdia. Deus é a fonte 
de toda a misericórdia, pois na “misericórdia” (miséria + cora-
ção), a nossa miséria encontra o coração do Pai Nosso. 

Confesso que, nesta altura da minha vida, sinto forte o 
apelo para simplesmente “recomeçar”: anunciar o rosto de Deus 
pela compaixão e misericórdia! Para mim, membro da Congre-
gação dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus, o timbre 
especial do carisma que sou chamado a testemunhar é: “Ser no 
mundo o Coração de Cristo”. 

Quantas lições fortemente evangélicas me falam da ex-
periência destes cinquenta anos de sacerdócio! Jesus é direto: 
na medida com que medirmos os outros, também nós seremos 
medidos. Julgar sem piedade, com palavras e atitudes malévo-
las e cruéis, conspirar contra a honra e a dignidade das pessoas, 
acusar o próximo, usando sempre o ego como parâmetro para 
medir o mundo, são realidades que nos condenam a nós mes-
mos com nossas próprias mãos. 
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Por outro lado, uma lógica de generosidade, de disponi-
bilidade, de doação nos tornam imitadores de Deus, misericor-
diosos como Ele, e capazes de receber misericórdia. Aos olhos 
do mundo, esta lógica é ingênua, perdedora, idiota e pouco apli-
cável. Num mundo de lobos, é uma aposta arriscada iludir-se 
que alguém possa ser ovelha sem ser maltratada. Mas Jesus não 
brincou conosco: ele próprio viveu o que falou e ensinou, até à 
cruz. 

 “Tudo por causa de um grande amor!” (São Co-
lumbano, século VII). 

 Caros irmãs e irmãos, quis escrever esta carta para agra-
decer a Deus e a vocês que, direta ou indiretamente, fazem parte 
da minha história vocacional. É claro que ela não está concluída, 
permanece em aberto, esperando ser ultimada neste mundo e 
receber seu coroamento na eternidade, segundo os planos de 
Deus. Esta não é uma autobiografia, e sim uma partilha fraterna 
de momentos significativos da “história da salvação” em mim, 
antes e depois da Ordenação Sacerdotal, agradecendo a Deus Pai 
pela incomensurável e imerecida graça de ser Padre a serviço da 
Igreja missionária.   

Conforme o esquema litúrgico da Oração Eucarística, 
louvo a Trindade Santa: “Por Cristo, com Cristo e em Cristo”.  
Sacerdote jubilar (expressão mais simpática do que “padre apo-
sentado” ou “bispo emérito”), faço da minha pobreza uma “con-
fessio laudis”, louvando a misericórdia de Deus, maior do que a 
minha miséria. “Confesso a Deus e a vós, irmãos e irmãs,que pe-
quei muitas vezes, por minha culpa. E peço a vós irmãos e irmãs, 
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor”. Aos que ofendi, aos 
que escandalizei e aos que não soube amar como devia, peço 
perdão e dou o meu perdão, em nome de Jesus Misericordioso.

Confio-me a um Deus “doente de misericórdia”. Nas co-
moventes palavras do Papa Francisco, “imagino o momento em 
que, no crepúsculo da vida, me aproximarei de Deus, seduzido 
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por essa beleza, com uma alma humilhada, a minha cabeça in-
clinada; imagino o seu abraço e o meu olhar erguido em direção 
ao seu. Não me atreveria a olhar para ele sem antes receber o 
seu abraço”.

Corações ao Alto - Deus Amadurece
Ao concluir esta Carta Testemunhal, ao proclamar a ge-

nerosa misericórdia de Deus em minha vida sacerdotal, desejo 
reafirmar: Corações ao Alto! Deus amadurece! Sim, é verdade. 
Se nossos corações buscam “em primeiro lugar o Reino de Deus 
e a sua justiça”(Mt 6,33), Deus diz a Si mesmo e a nós a certeza 
do seu amor: “Tudo vos será dado”(cf. Mt 6,33). Surpreendente-
mente, Deus amadurece. 

Dito por outras palavras: “Duas são as coisas que só a 
Deus convém: a honra do louvor e o poder de perdoar. O lou-
vor somos nós que lhe damos; o perdão, dele nós esperamos. 
Pertence somente a Deus perdoar os pecados; por isso deve ser 
louvado” (Bem-aventurado Isaac, Abade do Mosteiro de Stella).

Minhas irmãs e meus irmãos, filhas e filhos queridos, 
que as virtudes da fé, da esperança e do amor marquem o meu 
e o vosso testemunho na travessia da vida: sempre mantenha-
mos os corações abertos e elevados para acolher o Pai do amor e 
da misericórdia. E no vosso coração habitado por Deus sei que, 
também eu, terei um lugar, pois somos todos amados de Deus e 
membros do Corpo de Cristo. 

 As Cartas dos apóstolos sempre começam com uma sau-
dação de paz em nome da Trindade e terminam com a despe-
dida fraterna e afetuosa de um beijo santo. Também eu quero 
me despedir de vocês da mesma forma, saudando a todos com 
o gesto de paz que a Liturgia chama de “abraço”. Reconheço em 
vocês a presença de Deus, o Templo vivo do Senhor, o Altar de 
Cristo, nosso Bom Pastor. Somos irmãos no Sangue de Cristo 



26 | SURSUM CORDA - DEUS AMADURECE

 DOM FERNANDO PANICO M.S.C

que nos reconciliou na misericórdia do Coração do Pai.

O sacerdote, terminando a celebração eucarística, cum-
primenta fraternalmente a Assemblea litúrgica com “aquele 
abraço” em nome de Cristo. Recorro a uma antiga oração da li-
turgia siríaca-maronita, rezada pelo sacerdote celebrante ao bei-
jar o altar no final da Missa. No altar vejo Jesus e em Jesus vejo 
vocês, Povo amado de Deus.

“Fica em paz, santo altar do Senhor. Não sei se no futuro 
voltarei ou não junto de ti. O Senhor me conceda a graça de te 
ver na assembleia dos primogênitos que estão nos céus. Nesta 
aliança ponho a minha esperança”.

 “Fica em paz, santo altar da salvação: que o Corpo e San-
gue do perdão que recebi de ti sejam remissão dos pecados e 
motivo de confiança perante o poderoso trono do nosso Senhor”.

 “Fica em paz, santo altar e mesa da vida: através de ti, 
Nosso Senhor Jesus Cristo implore misericórdia e nunca eu 
deixe de guardar a tua memória, agora e até o fim dos tempos. 
Amém”.

Sursum corda! / Meu coração está em Deus! 

Deus amadurece!

Que a Trindade amorosa tenha compaixão de nós!

Com minha bênção,

Padre Fernando Panico M.S.C.

Bispo emérito de Crato






