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Agradecimentos – Ordenaça o Presbiteral –  
Padre Junio Bento 

Brasília de Minas, 22 de Novembro de 2019. 

 Sua Excelência Reverendíssima Dom João Justino de Medeiros Silva, Arcebispo 

Metropolitano da Arquidiocese de Montes Claros, Magnífico Reitor do Seminário Maior 

Arquidiocesano Imaculado Coração de Maria, Monsenhor Silvestre José de Melo; Padre Alan 

Formador do Propedêutico; Reverendíssimos Padres aqui presentes, de forma especial Padre 

Fernando Andrade Pároco da Matriz Senhora Sant`Ana,  e Rev. Senhor Pároco desta Igreja 

Matriz de Nossa Senhora Aparecida que me acolhe nesta noite tão especial, Padre Fernando 

Silva; Reverendíssimos Diáconos, Religiosos e Religiosas, meus irmãos seminaristas, 

autoridades civis, leigos e leigas das mais diversas paróquias e comunidades da nossa Igreja 

particular e também de outras dioceses, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

 Dou inicio este agradecimento com um pensamento de São João Maria Vianney: “O 

padre não é para si. Não dá a si a absolvição. Não administra a si os sacramentos. Ele não é 

para si, é para vós o povo de Deus.” Somente os apaixonados pela causa do Reino de Deus, 

serão capazes de aceitar o amável convite do Senhor.” Nessa noite eu posso dizer que o Senhor 

lançou sobre mim o seu olhar de misericórdia e de amor, olhou para minhas misérias e me 

chamou, fui seduzido por Ele, me apaixonei por Ele, e, ao longo de vários anos dentro do 

processo formativo, discernir, amadureci e aprendi que a resposta deve ser dada a cada dia. 

O caminho não foi fácil, mas sempre “ardia no meu coração, como uma sarça ardente 

que nunca se apagou, o desejo de ser todo de Deus, principalmente à medida que Ele me falava 

pelo caminho da configuração a Ele”; caminho este que continuarei a trilhar, na certeza de que é 

o Cristo mesmo que me conduz. Muitos foram os que contribuíram para que eu chegasse à 

realização deste sonho na minha vida.  

Nesse sentido, sou muito grato a Dom José Alberto que me acolheu nesta Arquidiocese 

no ano de 2015, assim como muitíssimo grato ao senhor Dom João Justino, que na qualidade de 

um Pastor, Pai, irmão, amigo se fez tão próximo a nós que até mesmo nos prestigiou com sua 

presença acadêmica, quando assumiu o corpo docente do nosso seminário e nos ofereceu o 

conhecimento da sagrada Pneumatologia. Quanta experiência pastoral o senhor nos transmitiu 

nesses tão poucos meses, quanta serenidade e resiliência.  Mas, sobretudo, sou e serei ainda 

muito mais grato a Deus e ao senhor por ter confiado a mim nesta noite este sublime ministério 

presbiteral, que é de um valor incomensurável no serviço prestado a Deus e ao seu povo tão 

sofrido neste nosso tempo. Quero que o senhor saiba que sempre podes contar comigo.  

Agradeço aos padres formadores e professores que, não medindo esforços, mostraram-

me o caminho a ser seguido e aqui ressalto a pessoa de Padre Harley Caldeira Mourão que lutou 

muito afim de que houvesse qualidade e reconhecimento nos nossos estudos acadêmicos. Sou 

imensamente grato, também, ao presbitério desta Arquidiocese, padres e diáconos que, 

generosamente me acolheram desde o início da minha jornada quando entrei na teologia até a 
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conclusão desta etapa. Muito obrigado por tudo e em especial pelas orações, o carinho e a 

amizade de vocês; que Deus os recompense com um ministério cheio de sua misericórdia! 

Quero enfatizar aqui, três agradecimentos aos quais considero importantíssimos, pois 

muito contribuíram para que este dia fosse celebrado, o primeiro é ao Padre Geraldo Pedro, 

quanta humildade, dedicação, testemunho, coerência de vida eu experimentei no seu ser de 

padre, quanta disponibilidade e confiança em ter me recebido na sua casa no final de novembro 

de 2014 para que eu pudesse ter uma entrevista com o reitor do Seminário Maior, Deus lhe 

pague imensamente por ter sido esse canal da benção de Deus na minha vida onde o fruto 

colhido por seu sim a mim é o ministério que me foi confiado nesta noite. 

E falando do Reitor do Seminário Maior, Monsenhor Silvestre, por ter me acolhido com 

tanta misericórdia naquele domingo a tarde da nossa entrevista no seminário, sem mesmo me 

conhecer, vindo eu de outra diocese, foi o senhor a resposta de Deus na retomada da minha 

caminhada vocacional. Quanta paciência, misericórdia, ternura e respeito o senhor teve com o 

meu processo, quanta dedicação; eu confesso que se não fosse o senhor dificilmente eu teria 

conseguido muito obrigado por tudo, enfim o rapaz velho chegou ao presbitério para ser seu 

irmão mais novo no campo de missão, frase esta que jamais será esquecida. 

Ao nosso querido Padre Fernando Andrade que me acolheu na Casa paroquial de 

Senhora Sant`Ana, quanto acolhimento, respeito, maturidade e aprendizagem eu construí neste 

ano fazendo experiência dos frutos do seu ministério. Aprendi muito com o senhor a seguir 

Jesus na responsabilidade pastoral, no enfrentamento dos desafios com equilíbrio e na 

qualidade do que oferecemos aos outros principalmente quando estamos com a espiritualidade 

em dia. Muito obrigado pelo seu sim quando abriu as portas da paróquia Senhora Sant`Ana 

para alguém que o senhor nem conhecia, e muito obrigado pela paciência que teve com meu 

processo configurativo, sou muito grato ao senhor por tudo. 

 Meu cordial agradecimento, também, aos irmãos seminaristas da nossa Arquidiocese e 

das Dioceses sufragâneas. Por longos anos compartilhamos das mesmas alegrias e tristezas, 

êxitos e decepções. Muito obrigado pela amizade de todos vocês. Perseverem e saibam que 

podem contar sempre comigo! 

 Um agradecimento amoroso e profundo a minha família, especialmente a meus 

pais aqui presentes, a minha mãe Maria Lourdes Oliveira e o meu pai Geraldo Bento de Oliveira; 

minha irmã Renata Bento de Oliveira, seu esposo Cristian Lombardi e minha adorável sobrinha 

Julia. Ainda cumprimento de forma especial os meus parentes e amigos de Governador 

Valadares aqui presentes (tia, prima); os que vieram do Rio Grande do Sul (José e família), os 

que vieram de Vista Serrana na Paraíba (Oriel e esposa); Belo Horizonte (Silvia), a todos vocês 

que Deus os abençoe ricamente.  

E pensaram que eu havia me esquecido dos meus irmãos diáconos transitórios? Como 

diz: Antônio Ivanix, jamais... Vocês, Ivanix, Geraldo, Jânio, Rodrigo, Fredson e Vagner, foram à 

resposta e o cuidado de Deus na minha caminhada, porque desde o dia em que cheguei ao 
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seminário, todos vocês me acolheram como se eu estivesse iniciado o caminho do propedêutico 

com vocês. Quantas alegrias, desafios, superações, e crescimento todos nós tivemos e eu de 

forma especial posso dizer que fui sendo construído com a participação de vocês. Muito 

obrigado e espero vocês no presbitério logo, logo. Deus os abençoe e saibam que sempre 

poderão contar comigo. 

Quero agradecer de forma calorosa e amável a todos os fiéis leigos da Paróquia Senhora 

Sant`Ana e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com suas respectivas comunidades vindas de 

longe para me prestigiar. Vocês são presentes de Deus na minha vida. Eu experimentei aqui uma 

extensão da minha casa, todos vocês são presentes de Deus na minha vida. Não menciono 

nomes porque faltaria com o respeito e a caridade com tantas pessoas maravilhosas que estão 

presentes aqui e que me ajudou muito, só Deus pode lhes retribuir, mas saibam também que 

podem contar sempre com as minhas orações, e em cada Santa Missa celebrada vocês estarão 

presentes no altar.  

 

   

 Enfim, agradecemos a todos os nossos amigos os que vieram de muito longe e os 

que vieram de perto para partilhar dessa alegria conosco, obrigado pelo carinho e 

atenção. A todos sem excessão, nossa gratidão e nossas preces, queira Deus pagar-vos 

por tudo. E para encerrar, peço que deixem cair na bandeja em que eu vos trago, as 

belas e ardentes palavras do apóstolo Paulo, apóstolo das nações, diz ele: 

 “ 

 Deus cumule de bênçãos a todos e não se esqueçam de rezar sempre a Deus por 

nós, para que sejamos como o sândalo, que perfuma o machado e que o fere. Muito 

Obrigado! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

  


