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 “Não há nada que eu passe que eu não possa suportar, pois tu senhor estás comigo.” 

Manhã, tarde e noite, era só proibidão. Eu me recordo de São Paulo que respirava para matar 

cristão, eu respirava para escutar funk proibidão. Sentia muito prazer nisso, fazia apologia ao crime, 

gestos obscenos e falava palavrões. Cada 10 palavras, 7 eram palavrões. Revistas de horóscopos, 

signos, simpatias, ao mesmo tempo todo domingo estava na Santa Missa e comungava. Na escola, 

era conhecida pelo jeito marrento de ser e pelas excelentes notas. Sempre andei com pessoas mais 

velhas do que eu. Com 11 anos, tinha amigos de 18, o que facilitava a minha entrada em lugares 

para maiores. As ficadas, os relacionamentos descompromissados, as bebidas e proibidão faziam 

parte da minha vida. Por outro lado, eu era atleta de natação e muito estudiosa pois via a luta pelos 

meus pais para me proporcionar o melhor. Ficava com muitos garotos, mas o Senhor me guardou 

em todos os meus relacionamentos, o desejo de santidade da parte de Deus sobre mim nada pode 

romper.  

Minha conversão aconteceu através de uma rádio de funk. Uma bela manhã liguei a rádio e 

escutei uma música da igreja, que dizia assim: (Cantando) “quando estiver frente ao mar e não 

puder atravessar chama esse homem com fé, só ele abre o mar….”,  

Pensei que tivesse colocado na rádio errada... Era Deus iniciando em minha vida uma obra 

nova. Com aquela música percebi o grande poder de Deus sobre a minha vida e sobre tudo o que 

existe. Estava com 12 anos quando tive essa experiência e me     apaixonei por um Deus que se 

deixa encontrar e que coloca em nosso coração o desejo de buscá-lo e de amá-lo, para que possamos 

amar também o outro. 

Minha experiência de fé está muito atribuída a minha mãe, que esteve várias vezes entre a 

vida e a morte. Ela - que é uma guerreira - havia ficado muito doente. Sofria de   insônia, teve um 

derrame quando nova e quase ficou anorexa. Tinha mania de achar que estava sempre gorda - 

mesmo estando magra - e não se alimentava durante dias. Hoje sei que ela resistiu pela mão de 

Deus. 

Deus me ensinou a confiar nele, somente nele, e fui percebendo que eu dependia de sua 

misericórdia.  

Sem perceber, parei de escutar proibidão e falar palavrões. Eu participava da Santa  Missa, e 

ouvia a palavra de tal forma que mudou meu viver. Veio como uma espada cortante de dois gumes: 

pela palavra de Deus larguei o horóscopo, a rebeldia, as coisas mundanas. Meu refúgio estava nas 

Sagradas Escrituras, pois Deus sempre falava e  preparava o meu coração para as crises que 

estavam por vir, e é assim até hoje. 

Minha mãe não estava bem espiritualmente e dizia coisas terríveis, que eu não prestava, que 

não era filha dela. Não me deixava ir a crisma, eu ia escondida. O  senhor - em sua palavra - veio ao 

meu socorro: “Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se 

compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me 

esquecerei de ti.” Isaías 49:15 

Eu falei para o Senhor que não agüentava mais ver minha mãe sofrendo com convulsões. 

Queria a cura dela. Ou será que seria assim para sempre? 



Deus preparou a cura de minha mãe quando ela - sem andar nem sentir suas pernas - já não 

acreditava nele. Quando já não sabíamos mais o que fazer, uma senhora nos indicou a Igreja de 

Sant’Ana, nas reuniões de Cura e Libertação do Padre Nelson.  

Minha mãe voltou para casa e eu vi uma nova mulher, andando! Eu só sabia chorar e 

agradecer a Deus. Foi uma cena muito linda. Em oração, o Senhor falou ao meu coração, que nunca 

mais minha mãe teria convulsão, e assim foi. 

Deus pediu para que eu tivesse fé e confiança, que eu fizesse a minha parte que o melhor 

dele sobre a minha vida estava reservado. Fui indicada para estudar no Cefet, uma escola técnica de 

excelência no Rio de Janeiro, e também indicada para uma escola particular com bolsa de 100%. 

Deus me concedeu muito mais do que eu pedi. 

Hoje tenho 21 anos. Sou técnica em Administração, trabalho como Analista de Recursos 

Humanos e curso o 3º período da faculdade de Administração. Coordeno o vicariato Norte pela 

Pastoral da Juventude. Não me canso de apresentar o projeto de vida de Jesus a outros jovens, na 

certeza da responsabilidade dada por Deus.  

Pequena recebedora do Reino, chamada a anunciar esse reino a outros pequenos herdeiros, 

com uma palavra vinda do coração de Deus ao meu. Não temais! Que Maria nossa mãe interceda ao 

Pai por cada um de nós, e que no seu silenciar aprendamos a guardar todas as palavras no coração 

conforme nossa mãezinha fez. Percebo e sinto o amor de Deus em minha vida e o senhor me 

chamando a viver em fé, uma fé de total entrega aos desígnios divinos, na certeza de que tudo que 

acontece é permissão de Deus.  

Moro no bairro Méier, no Rio de Janeiro. Sou Ana Vitória Ferreira Vidal. 
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Meu nome é Carlos Lins. Tenho 30 anos e sou paroquiano da Igreja Nossa Senhora da Paz 

em Ipanema, aqui no Rio. 

Minha vida foi pautada pelo que chamo de “Acasos”, com “A” maiúsculo. Descobri que 

Deus se manifesta através desses acasos, que, no fundo, são atos da Sua providência.  

Sempre fui um sonhador e queria mudar o mundo. Meu pai, batalhador, trabalhava muito e 

tínhamos uma vida abastada. Minha mãe, com grande sobriedade, nunca passou a mão na minha 

cabeça ou na de meu irmão. Fomos educados à luz dos valores cristãos, com muito amor. Meus pais 

me levavam à missa dominical. Eu não entendia esta “obrigatoriedade” naquela época, mas hoje, 

vejo a importância que isso teve em minha vida.  

Mas a tranqüilidade de nossa família estava por ser abalada: meu pai ficaria desempregado, 

e nossa vida mudaria radicalmente. Eu, adolescente na época, fiquei indignado e deparei-me com 

um profundo vazio no peito. Por mais que Deus quisesse se fazer presente em minha existência, eu 

havia elegido os bens materiais como as coisas mais importantes da vida. 

Em pouco tempo, vi meu pai desiludido, deprimido. Nossa família foi se dilacerando. Nosso 

padrão de vida caiu e eu passei a viver uma vida simples. Passei a questionar, por que Deus permitia 

este sofrimento? Brigas em casa, as contas não fechavam... A família feliz parecia se render às 

fraquezas do dinheiro. Cada vez mais sentia a necessidade de fugir. Queria ser diferente e resolvi 

andar de skate. Se antes era acostumado a sobrenomes importantes, agora me via no submundo do 

Rio, marginalizado e impotente, como as minhas próprias fraquezas.  



Foi aí que as drogas surgiram! Era moda fumar um baseado. Aquele buraco no peito, o vazio 

na alma, sempre queria mais. Maconha, haxixe, ácido, anfetaminas e cocaína. Pouco a pouco ia 

perdendo meus referenciais, endurecendo o coração, transformando-me em alguém que eu não 

reconhecia. Eu me distanciava da família e evitava o diálogo. Tornei-me agressivo e arredio. Passei 

a não mais rezar. Excluí Deus da minha vida. 

Meu irmão tentava dialogar, mas sempre brigávamos.  Foi quando ele resolveu entrar para o 

seminário, tornar-se padre. Fiquei com mais raiva da Igreja e de Deus. Agora, eu era realmente a 

ovelha negra da família! No fundo acho que senti inveja dele. Eu queria ter um pouco daquela 

coragem.  

A droga tem seu custo e eu precisava de dinheiro. Comecei a trabalhar cedo, mas o salário 

nunca era suficiente. Comecei a roubar. Fui ao fundo do poço e passei a vender drogas. Perdi o 

controle. Lembro-me bem do dia em que, aos prantos, minha mãe disse: “Filho, eu não confio mais 

em você. Você sabe o que é para uma mãe não confiar no próprio filho?”.  O vício já me levava às 

favelas e ao tráfico de drogas. Convivi com traficantes e com tiroteios. Fui preso, já não havia como 

esconder mais nada. Eu me isolei. A vergonha era tanta que pensava em acabar com a minha vida. 

Foi então que conheci uma menina, que andava toda de preto e usava drogas. Era a parceira 

ideal. Começamos a namorar e descobri que ela era adepta de magia negra! O tempo passou e veio 

a noticia: ela estava grávida. Tínhamos 17 anos. Depois de várias tentativas, e já no terceiro mês de 

gestação, ela abortou, numa privada o feto todo despedaçado. Não tínhamos noção do que havíamos 

feito: uma vida acabava ali. 

Aquilo nos chocou o suficiente para querermos uma mudança radical. Os Acasos me 

confirmavam algo maior. Um dia ela me perguntou: “Quem você gostaria de ser?”.  Uma imagem 

se fixou na minha cabeça: era Jesus, crucificado e sangrando. Eu queria ser Jesus.  

Mas por que Jesus, se eu o odiava e odiava a Igreja? Resolvi buscar respostas, freqüentei 

outras religiões e redescobri dentro de mim a vontade de viver. O mundo estava cheio de problemas 

e, e enquanto eu não mudasse a mim mesmo, o mundo seria sempre mais cinza.  

E em mais um “Acaso” da vida, quando tudo já não fazia sentido, uma amiga de infância do 

grupo jovem da paróquia me encontrou em um domingo e insistiu que eu fosse à missa. Eu não 

queria, achava que se e o padre jogasse água benta em mim eu derreteria. Mas ela me arrastou para 

a Igreja Nossa Senhora da Paz. Na hora do Pai-nosso, uma surpresa: a oração era cantada. “Pai, meu 

pai do céu, eu quase me esqueci, que seu amor vela por mim, que seja feito assim”. Aquilo bateu 

como um martelo na minha cabeça. Chorei muito e percebi que Deus estava comigo o tempo todo. 

Este não era um domingo qualquer: era Páscoa! Eu ressuscitei neste dia. Voltei pra casa com o 

coração cheio de alegria. 

Criei coragem e me afastei dos companheiros de drogas. Por um milagre, abandonei meus 

vícios e fui curado. Retornei à Igreja, e aprendi que só tem amor quem sabe dar amor. Ao 

redescobrir a capacidade de amar ao próximo eu redescobria a capacidade de me amar! 

Conheci o sacramento da confissão por intermédio de nosso queridíssimo Pe. Jorjão. Como 

é libertador verbalizar um erro, admitir que somos limitados e que sem o perdão de Deus nada 

somos. Sabemos exatamente o que é errado e o que nos afasta do caminho da santidade. 

E o Acaso me pregaria mais uma peça: pude participar do Auto da Paixão de nossa paróquia 

onde os jovens montariam a encenação. Fiz o papel de Cristo. Num carinho de Deus, eu pude ser 

Jesus e compreender um pouco mais do sentido de nossa espiritualidade. Mas ainda faltava uma 

coisa: meus pais.  

 Era ano novo e resolvi passar a virada do ano com meus pais. Eu queria lhes dizer tantas 

coisas... nunca havia dito “eu te amo”. Tomei coragem e enquanto os fogos da praia estouravam 

disse: “Mãe, Pai, eu sei que não sou o filho que vocês gostariam de ter, sei que só trouxe sofrimento 



para vocês, mas eu queria pedir perdão por tudo o que fiz”. Minha mãe me abraçou com força e 

meu pai, com os olhos cheios de lágrimas disse: “filho, você é o maior orgulho de nossas vidas”. 

Choramos todos. No final de um apertado abraço, disse “eu te amo” aos meus pais. Foi redentor.  

Tive a felicidade de ver aquela menina, bruxinha, se converter, ser mãe. De ver meu irmão 

se ordenar e minha família se restaurar. De poder participar de todas as JMJ desde Toronto, e ser 

convidado a ajudar na concepção do projeto para a JMJ aqui no Rio. Mas, Deus realmente não 

falha, e no dia em que completava exatos 10 anos em que dei meu primeiro testemunho, eis que 

recebi o convite para estar aqui, hoje com vocês.  

Mesmo que possamos negar Deus, que tentemos nos afastar d’Ele, Ele nunca se afasta de 

nós. Sempre está ali, pronto para nos salvar. Larguei as drogas e, há mais de 11 anos, estou limpo. 

Entrei de cabeça no movimento jovem, liderei grupos, e muitas portas se abriram na minha vida. 

Deus não brinca em serviço, me deu a oportunidade de transformar um passado de sofrimento em 

algo positivo, que possa auxiliar outros jovens no caminho da fé.  

Querido e amado Papa Francisco, seu vigor e suas lições de humildade nos permitiram 

experimentar um pouco do céu aqui na terra. Muito Obrigado, Santidade. Agradeço em nome de 

todos aqui presentes a oportunidade de fazermos discípulos entre todas as nações! Muito obrigado, 

jovens. Nós podemos fazer a diferença neste mundo! Nós devemos ser as testemunhas do amor e 

misericórdia de Cristo! É hora de deixar a vida velha pra trás! Vamos levar nosso amor ao mundo. 

Isso é a JMJ! Só tem amor quem sabe dar! 
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Atendendo ao apelo da igreja que é, em sua origem, missionária, e à ordem de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, “ide a todos os povos e pregai o Evangelho”, aceitei o desafio que é ser padre em 

terras desconhecidas.  

Após oito anos de estudos teológicos e filosóficos acreditamos que estamos prontos para 

encarar os desafios de uma vida sacerdotal, que temos todas as respostas, e, no entanto, nos 

deparamos com outra realidade. 

O seminário, certamente, nos concede a base, porém, o “ser padre” dá-se no dia-a-dia, em 

contato com o povo, junto às comunidades.  

No meio de tantas diferenças, testemunhei a grandeza e a riqueza de nossa Igreja. Com todas 

as dificuldades encontradas, descobri uma Igreja viva, pulsante e sedenta da palavra de Deus.  

A adaptação à cultura local foi uma necessidade pelo bem da missão e do povo. Um dos 

grandes desafios é ter que contribuir sem ferir a fé das pessoas que tem um modo próprio de ser 

Igreja sem deixar de ser Igreja. 

Celebro a Santa Missa todas às quintas-feiras às 6:15 da manhã, para um grupo de jovens 

índios da tribo Xavante e esta experiência tem sido enriquecedora. 

Devido a grande distância entre as comunidades, preciso percorrer muitos quilômetros e isso 

faz com que eu celebre apenas uma vez por mês a Santa Missa nas fazendas. 



É um povo batalhador que, diante dos sofrimentos, não fica a se lamentar. Se aqui é, como 

costumamos dizer, a Igreja que sofre, sinto que estou no lugar certo, pois é onde Jesus deve estar, 

seja pela presença do sacerdote, pela presença Eucarística, ou pela palavra anunciada.   

A riqueza disso tudo é que ao ajudá-los a crescer na fé, também tenho crescido em meu 

ministério, compreendi que não há outro modo de ser pastor se não estar junto com as ovelhas, não 

basta indicar o caminho é preciso caminhar junto com elas, dando-lhes segurança e ao mesmo 

tempo tornando-me seguro da minha missão diante das maravilhas que Deus tem realizado. 

Louvo a Deus por me conceder tamanha graça e agradeço a todos pela grande acolhida. Só 

posso desejar que nossos irmãos sejam tocados por esse mesmo espírito missionário, para que esse 

trabalho tenha continuidade. É provável que não eu, mas, outros, um dia, colherão os frutos das 

sementes que hoje são plantadas.  

Louvo a Deus por esse povo simples e humilde, que devido a escassez de padres lutam para 

manter viva a fé em seus corações. Sinto-me honrado por fazer parte da história desse povo, 

tornando-me com eles, para eles e por eles, um padre menos pecador.  

Sou o Pe. Flávio Matias, missionário no município de Novo São Joaquim, na Prelazia de 

Paranatinga, no estado do Mato Grosso.  
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Na noite do dia 13 de janeiro de 2013  - dois dias antes de completar meus 23 anos - minha 

vida mudou. Minha família e eu fomos assaltados em casa. Eu reagi e fui baleado na região do 

pescoço. A bala ficou alojada, causando lesão na medula.  

Era início de madrugada e eu precisava de um milagre! Colegas da igreja espalharam a 

notícia e o Brasil inteiro soube. Um grande clamor se levantou para que Deus conservasse minha 

vida. No hospital, muitos jovens amigos se concentraram em vigília e recebi a Unção dos Enfermos. 

Desde a infância fui muito religioso. Aprendi a tocar violão no Grupo de Jovens da minha 

Paróquia. Fiz parte da Renovação Carismática Católica. Sentia meu coração inflamado, apaixonado 

por Jesus e assumi a coordenação do Grupo de Oração Jovem Coração Adorador. Com a juventude 

carismática, promovi o Jesus no Litoral, projeto de evangelização nascido no Paraná.  

Sei que – no hospital - a força do Espírito Santo desceu sobre mim. Fiquei em coma 

induzido por vários dias. Os jovens da minha Diocese não se cansaram. Mobilizaram jovens de toda 

parte do país para que rezassem o terço e intercedessem. Soube, mais tarde, que pessoas de outros 

países também oravam e que muitos corações foram tocados. 

Deitado naquela cama, comecei a me lembrar de como cheguei até ali. Quando jovem, me 

dedicava aos estudos e esportes, mas era a alegria contagiante do Cristo que me impulsionava. 

Vivia rodeado de amigos e sentia um grande entusiasmo pelas coisas do Senhor. Oração, adoração, 

jejum, vivência fraterna e caridade. Gostava de escutar, aconselhar, viver a Palavra com atenção e 

participar da Liturgia e da Celebração Eucarística.  

Nos dias em que passei na UTI, muitos foram os sinais do amor de Deus. Enquanto eu 

estava fazendo uma tomografia, meu grande amigo Padre Clayton intercedia e pedia para que 

amigos rezassem pelo bom êxito do exame. No momento em que pediu à Virgem Maria, viu uma 

imagem de Nossa Senhora. Quando eu retornei, eram exatamente 18 horas e senti Padre Clayton e a 

Virgem Maria. A enfermeira disse: “Felipe, o Padre Clayton está aqui, abra os olhos!” Abri os olhos 



e tive certeza. Me lembrei da passagem do Evangelho “Admirado, o povo dirá: que é isto? “O 

Senhor é fiel à Sua aliança”.  

Naquele leito, vivi o exercício do amor junto a Jesus. Foram nos momentos de dor e 

sofrimento que pude experimentar a cruz e a ressurreição. E não tive mais o que temer: Jesus e 

Maria me visitavam naquele quarto. Jesus e Maria cuidavam da minha família e da minha 

recuperação.  

Quando estive na Jornada Mundial da Juventude, em Madri - apesar das dificuldades 

financeiras - fiquei perto do Papa Bento XVI e louvei por todos os desafios que passei para chegar 

ali. Voltei disposto a doar minha vida pela causa do Evangelho e a trabalhar dia e noite para que a 

juventude pudesse conhecer Jesus. Foi com grande alegria que recebi a notícia da Jornada no Brasil, 

oportunidade para que  milhões de jovens pudessem ter um encontro pessoal com Deus. Foi por isso 

que meu grupo e eu começamos a arrecadar recursos. Foi por isso que reagi ao assalto. Sei que não 

se deve reagir a um assalto, mas assim o fiz porque me senti na obrigação de defender o que, com 

tanto esforço, havíamos arrecadado para conseguir vir a JMJ. 

Quatro meses se passaram. Estou em tratamento e, todos os dias, vivo novos desafios e 

dificuldades. Mas, posso afirmar - convicto - que estou à mercê de Deus e experimento a 

providência divina a cada hora que se passa!   

Eu tinha fé de que conseguiria vir à Jornada. Não sabia como isso seria possível, mas aqui 

estou para receber a bênção do Papa Francisco!  

 “Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem 

o Pai que está nos céus...” (Mt, 5-16) Recordo-me deste apelo que Jesus fez no Sermão da 

Montanha e posso testemunhar que vejo resplandecer o clarão desta luz impulsionando a minha 

vida: sou Felipe Passos.  “Viver pra mim é Cristo!” 


