
Página 1 de 3 

 

 

 

 

 

 

 
Diocese da  

Santíssima Encarnación 

 

25 de março de 2015 

Queridos fieis de Encarnación,  

 

Saudamos cordialmente 

ao Presidente da República, o Senhor Horácio Cartes, ao Vice-Presidente, Senhor Juan Eudes Afara,  

as autoridades nacionais presentes, 

ao Governador de Itapúa, o Senhor Luís Gneiting e as autoridades departamentais presentes, 

ao Prefeito de Encarnación, o Senhor Joel Maidana, ao Presidente da Junta Municipal, o Senhor 

Alfredo Scheid Sauer, e as autoridades municipais presentes, 

ao Presidente da Comissão da Celebração dos 400 anos, Senhor René Arrúa e a todos os 

colaboradores, 

ao Diretor da Entidade Binacional Yacyreta, o Senhor Juan Schmalko e a todos os que representam 

a esta Entidade,  

aos diplomáticos, embaixadores e cônsules de países irmãos que nos acompanham, 

aos representantes das Instituições civis e militares que participam desta celebração. 

 

Uma saudação muito especial a Monsenhor Ignacio Gogorza e a Monsenhor Claudio Silvero, meus 

irmãos no episcopado e a todos meus irmãos sacerdotes. Saúdo fraternalmente aos irmãos da Igreja 

Ucraniana Greco Católica, e aos irmãos cristãos de outras Igrejas presentes. Demos a cordial bem- 

vinda a todos os convidados desta bonita celebração dos 400 anos de fundação de nossa cidade 

Encarnación. 

 

O mistério da Encarnação do Verbo e a obra redentora de Cristo ao longo da história. 

 

A Encarnação que celebramos tem mais de 400 anos. O momento da anunciação marca o início de 

uma nova etapa na história da humanidade. Há mais de 2000 anos inauguramos o novo tempo de 

Cristo com a alegria do anúncio, a escolha da mais abençoada, seu sim ao desejo divino e a concepção 

do Verbo, que se faz carne, se faz humano, por nós e por nossa salvação. Em Jesus, nascido da 

Virgem, o mistério de Deus feito homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, irrompe na história 

da humanidade necessitada de redenção. O redentor assume nossa humanidade e a conduz em si 

mesmo a vitória sobre a morte e o pecado em sua paixão, sua morte e sua ressurreição.  

 

Cada tempo e cada cultura ao longo da história da Igreja volta a submergir-se no mistério de Cristo. 

Cada cristão e cada comunidade cristã revive em seu momento o desafio de abrir-se a graça, a 

gratuidade do amor de Deus, para conduzir e elevar rumo a Cristo nossa natureza escolhida mas ao 

mesmo tempo ferida. Nas alegrias e tristezas de nossa história, nas vitórias e nas derrotas de nossas 

lutas, se manifesta Cristo que com sua graça vai tecendo sua presença na memória do cristão, para o 

conduzir a plenitude de sua Santidade, como o fez na vida de São Roque González de Santa Cruz. Os 

santos “encarnam” o testemunho de Cristo para cada tempo e cada lugar. Roque se entregou para que 

outros tenham vida, sejam livres, e sejam felizes em sua dignidade. 
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Celebrar é fazer memória com gratidão 

 

Celebramos 400 anos de nossa cidade desde sua fundação em 1615. Trazemos a memória quatro 

séculos de história com gratidão, com alegria que se manifestou em muitos momentos de festa que 

compartilhamos. Não esquecemos. A alegria nova se mantem na memória agradecida (EG 13). Se 

fizéssemos uma análise detalhada das diferentes capas da memória de quatrocentos anos veríamos as 

tensões que fazem parte da história humana, entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, porque 

toda história humana que quer ser divina confronta-se com a necessidade da conversão e a adesão 

plena ao Evangelho. Mas há um protagonista sempre presente nestes quatro séculos que segue 

nascendo para santificar aos seus na alegria dos filhos de Deus: Cristo atravessa todas as capas de 

nossa memória histórica e é ele quem hoje nos saúda e nos diz: Alegrem-se! Porque estive, estou e 

estarei sempre com vocês, ao seu lado. A história não começa conosco, foi iniciativa de Deus sempre, 

seguimos a Ele. (EG 12). 

 

Celebrar é renovar a graça e a entrega 

 

Esta festa é o momento de voltar a escutar a saudação do Anjo e a resposta da Virgem Maria. “Alegre-

se, cheia de graça, o Senhor está contigo...” “Eis aqui a servidora do Senhor, que se faça em mim 

segundo tua Palavra”. A jovem Virgem foi o lugar da Encarnação. Ela, nossa Padroeira, mãe e 

protetora, é quem hoje nos diz como celebrar a alegria de ser abençoados. Deus nos saúda e nos 

convida não somente a mirar o passado com gratidão, mas a colocar os pés no presente e as mãos na 

obra que nos sucederá no tempo. Celebramos a saudação alegre de Deus dispostos a seguir 

construindo uma cidade mais “encarnada” y por isso mais redimida, uma cidade que seja berço de 

santos, porque foi fundada por um santo. Encarnación foi terra de missão, hoje está chamada a ser 

terra de missioneiros que vão a todas partes do departamento e além. A resposta que Deus quer 

escutar é: Aqui estamos, contigo, porque tomaste a iniciativa de nos escolher e chamar, porque tu 

Graça nos precede. Os “encarnacenos” são filhos da Virgem se respondem como Ela. Alegre-se 

jovem Encarnación! 

 

Celebrar é renovar o envio e a força para construir o Reino no novo tempo 

 

A celebração desses 400 anos inaugura uma nova etapa, um novo tempo. Vivemos tempos novos, 

queremos seguir crescendo, como cristãos, como Igreja. Os Bispos de América Latina e do Caribe 

nos dizem desde Aparecida (11), que a Igreja está chamada a repensar profundamente e relançar com 

fidelidade e audácia sua missão nas novas circunstâncias latino americanas e mundiais, que estamos 

chamados a ser discípulos e missionários para uma nova evangelização. O Papa Francisco nos conduz 

com ares novos e esperamos sua visita a Paraguay, com o desejo profundo que nos contagie de seu 

espírito jovem.  

 

Para que nossa alegria seja plena, o Papa nos diz, que não queremos “conservar” somente: Há que 

refrescar a mensagem no coração dos fiéis, aproximar os batizados afastados, ir ao encontro dos que 

não conhecem Jesus Cristo ou o rejeitam (EG14-15). Também nos diz que como Igreja não queremos 

“administrar” somente, senão acompanhar as mudanças humanas, nos envolver, desenvolver novas 

ações, ser parte do bem comum. 

 

A alegria de Evangelho, da boa notícia, é um convite a encarnar uma pastoral próxima aos homens 

e as mulheres de hoje nas novas situações, sendo cristãos que irradiem por sua maneira de viver, livres 

de temores e de queixas, livres de desconfianças, livres de complexos de inferioridade ou de 

superioridade muitas vezes disfarçados de rígidas convenções. Uma pastoral próxima cuida, sana, 

alegra, sustenta, com testemunhos de vidas plenas, não com vidas desarticuladas da realidade que 

Cristo veio para redimir. 
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A alegria do Evangelho se encarna em obras e ações que sustentam uma ação social orientada ao 

bem comum, que chega aos que estão mais afastados, que sai a buscar e não espera com indiferença, 

que busca compartilhar e se enriquece em dar. A alegria do Evangelho não se vive na solidão, mas 

em Comunidade, na comunhão dos que são fortes juntos e privilegiam ao que está longe da luz, da 

ternura, do lar. 

 

A alegria do Evangelho se encarna numa educação nova, que forma homens e mulheres que não se 

fecham em formalismos nem em costumes rígidos, mas que se abrem a dinâmica da caridade desde 

a conversão pessoal e desde a misericórdia. Esta alegria nasce da verdadeira conversão que reconhece 

que só Deus é quem nos faz santos, se sustenta nesse Cristo vivo que não se fecha em si mesmo e não 

se deixa fechar em ideias estranhas ou ideologias, que afastam o cristão de Cristo. Esta alegria nos 

faz fortes sem nos fechar, para que sejamos fermento em todas partes. 

 

Celebrar é renovar a fé e o seguimento de Cristo, como Maria e como São Roque 

 

Alegramo-nos porque hoje Deus nos saúda e nos faz recordar a boa notícia de que nos ama com 

predileção, como amou a Santíssima Virgem e como amou a São Roque. Alegramo-nos porque 

podemos escutar a saudação de Deus em muitas vozes deste tempo, com mudanças e desafios, com 

testemunhas criveis do Evangelho como o Papa Francisco. Alegramo-nos porque hoje somos nós os 

protagonistas de uma nova etapa de anúncio do Evangelho que quer chegar mais longe e mais 

profundo que em outras épocas. Alegramo-nos porque fomos escolhidos para participar e ser a 

comunidade dos novos missionários que encarnam o Evangelho para novas gerações. 

 

Alegra tu Fé, Encarnación! Assim te chamarão Bem aventurada! Feliz de vós porque haveis crido! 

 

+ Francisco Javier Pistilli Scorzara 

Bispo de Encarnación 


