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Na nossa programação, a quinta palestra do curso seria sobre Maria. Padre Antônio José nos 
surpreendeu totalmente. Não por ter mencionado o nome da mãe de Jesus só mais para o final da 
noite. Mas por nos levar à conclusão de que tudo o que foi dito transpirava Maria, como exemplo 
de tudo que podemos ser e tudo o que Deus espera de nós. E, mais ainda, por nos fazer constatar 
aquilo que sempre imaginamos saber e que é sempre novidade e encantamento: tudo passa por 
Jesus Cristo. 
 
Palavras do Padre Antônio José para todos nós: “Todas as coisas concorrem para o bem daqueles 
que amam a Deus”. Mesmo as tribulações nos ajudam a nos tornarmos aquilo que Deus sonhou. 
Acreditar nisso é deixar que o Espírito Santo nos molde ao jeito de Jesus Cristo. Como um bloco de 
mármore nas mãos do escultor, vamos perdendo o excesso de “eu” que há em nós. O martelo que o 
Espírito Santo usa nesse trabalho é a cruz de cada dia. Não dá para ficar parecido com Jesus sem 
passar pela cruz. 
 
Maria, a perfeita escultura, passou pela cruz. Foi até o fim daquele Calvário e ficou de pé diante da 
dor. 
 
Palavras do Padre Antônio José para nós, catequistas e evangelizadores:  
 
Não devemos ser repórteres, mas testemunhas. O segredo é envolver-se, é apaixonar-se por Jesus 
Cristo. Duas coisas são essenciais para a divulgação da Boa Nova: o ardor do Espírito Santo e a 
paixão pelas almas que não conhecem Jesus. A obra que Deus espera que façamos, é uma honra, 
não um fardo. Jesus mesmo nos prometeu que, se o seguirmos - “vinde após mim” - ele fará de nós 
pescadores de homens. Essa é a nossa missão: Ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. 
 
Maria, exemplo de testemunho e fé e sempre cheia do Espírito Santo, sempre esteve nessa 
caminhada. 
 
Foi uma noite inspirada. Pudemos sentir Jesus nas palavras do padre. Pudemos sentir Maria como 
um eco maravilhoso a tudo o que foi dito sobre seu filho. 
 
Isso é só uma tentativa de resumo. Muito mais ficou e ficará para sempre em nossos corações.  
 
Padre Antônio José, seu nome é entusiasmo! Disse alguém que na raiz dessa palavra está “Theo” – 
Deus - e assim o entusiasta é aquele que tem Deus mesmo em sua essência. Estamos imensamente 
agradecidos por ter dividido conosco essa luz de Deus que há em você! 


