Um verdadeiro testemunho

A minha freguesia de Vilarinho teve a honra de ser visitada pelo Bispo Auxiliar,
D. António dos Santos, e, como tal, quero, publicamente, transmitir tudo aquilo que
pude presenciar ao longo da semana em que contactou connosco.
As gentes da paróquia ficaram muito gratas pelo seu testemunho de amor, de
entrega, pela sua simplicidade, pela sua comunicabilidade e pelo seu saber estar no meio
do rebanho que deseja sempre apascentar:
- Os jovens sentiram encanto e satisfação com o seu exemplo, com o seu sorriso,
com as suas palavras tão afáveis. É com essa forma de actuar que a juventude trilhará os
ideais cristãos, imbuindo neles os verdadeiros valores;
- Os mais idosos, os doentes ficaram sensibilizados com a entrega, a delicadeza,
as palavras tão eloquentes e simpáticas deste prelado que a Diocese de Braga tem o
privilégio de possuir. Um idoso, acabando de receber a Sagrada Comunhão desfez-se a
chorar, com certeza pensando ser a última vez que recebia o Alimento Espiritual das
mãos daquele verdadeiro Apóstolo de Cristo;
- Toda a comunidade em geral se sentiu mais enriquecida com todo o
desempenho do Embaixador de Cristo, ficando a sua presença gravada para sempre nos
seus corações.
- O Pároco da freguesia, P. Joaquim Filipe, que trabalhou tanto e quis preparar as
veredas, para que o enviado de Cristo pudesse encontrar um verdadeiro acolhimento,
também recebeu do prelado palavras tão portentosas que de certeza foram verdadeiro
alento para continuar, ainda com mais coragem, a pastorear todas estas terras
vilaverdenses que lhe foram confiadas;
- O Seminarista, Paulo César, que, durante várias semanas, se deslocou a
Vilarinho para dar uma formação no sentido de elucidar os jovens para aquilo que
representa realmente o Sacramento da Confirmação na vida de um verdadeiro cristão
que pretende ser activo e participante na comunidade onde se insere, também não foi
esquecido.
É com estas formas de actuar que se conquistam verdadeiros cristãos, que a
juventude é arrastada para trilhar o seu verdadeiro caminho, que se podem cativar
jovens a encontrar as suas próprias vocações para o sacerdócio, para trabalharem na
Igreja ou serem pedras vivas que propagam a mensagem de reais filhos de Deus.

Obrigado, D. António, em nome de todas as gentes de Vilarinho, pelo contributo
que deu a sua passagem por esta paróquia, ajudando a alicerçar e vincar mais fortemente
na fé todos nós, pois é um verdadeiro continuador da acção dos Apóstolos. A sua
comunicabilidade, a sua simpatia, o seu bom-humor, a sua simplicidade são dons
preciosos que fazem com que V. Ex.cia Rev.ma seja um autêntico continuador da missão
de Cristo. É assim que se arrastam verdadeiras multidões. Bem-haja.
Salvador de Sousa

