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DISCURSO DO P. Dr. GILDÁSIO MENDES – OUTORGA DO TÍTULO DOUTOR 

HONORIS CAUSA  

                                              UNISALESIANO – MAIO 2019 

 

Estimados amigos e amigas! 

 

Nesta noite histórica e profundamente marcante,  temos a grande alegria de 

outorgar o título Doutor Honoris Causa ao Exmo. Revmo. D. Vartan  Waldir 

Boghossian,  ao Revmo. Pe. José Fernandes de Oliveira, ao Revmo. Pe. José Oscar 

Beozzo e ao Exmo. Dr. Nelson Arns Newmann, filho da querida e inesquecível  Dra. 

Zilda Arns Newmann ( In memoriam). 

Nesta noite, celebramos a grandeza do amor que se expressa na doação generosa 

desses irmãos aos outros, de modo exemplar.  Nesta noite, proclamamos a 

profundidade e extensão da força do bem e da caridade, colocados a serviço da 

vida, da sociedade, da Igreja.  

Neste evento, unimo-nos aos seus parentes e amgiso, os de perto e os de longe, e 

trazemos para o coração desta homenagem, as pessoas com as quais vocês 

trabalham e amam.  Somos, nesta noite, uma grande família que celebra com vocês 

esta homenagem merecida e esperada. 

Saúdo, com afeto, os parentes e amigos da Dra. Zilda Arns.  Pela fé, sabemos que o 

nosso Deus é o Deus da vida. E, por isso, temos certeza de que não há distância 

quando amamos e, através do mistério da fé, carregamos a esperança de que o 

amor e a lembrança eliminem qualquer distância e nunca nos separem daqueles 

que fazem parte da nossa história.  Por isso, nesta noite, o pulsar dos nossos 

corações, nossas palavras e reconhecimento da grandeza deles, vão também ecoar 

nos céus e, de lá, a Dra. Zilda celebra conosco esta festa. 

Gostaria de expressar o profundo reconhecimento e agradecimento para com o 

Reitor do UNISALESIANO, Pe. Luigi Fávero, aos Pró-Reitores, membros do 

Conselho Superior desta Instituição Salesiana de Ensino  Superior,  ao aprovarem a 

concessão  deste título honorífico para essas personalidades que têm se destacado 

pelo trabalho científico e humanitário. 
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Este evento acontece nesta noite porque vocês tiveram a grandeza de oração e a 

nobreza de espírito para apoiarem o pedido nosso da concessão desse título dentro 

das festividades dos 125 anos da Inspetoria Salesiana Santo Afonso Maria de 

Ligório. 

Uma grande e sólida instituição de ensino superior sabe reconhecer, valorizar, 

promover os valores vividos e testemunhados por pessoas como os nossos quatro 

homenageados. Educar é e será sempre um compromisso com a verdade. E a 

verdade sempre vai falar mais forte na vida e nas atitudes e escolhas de pessoas 

que assumem o valor da vida, da justiça, do serviço, da solidariedade e do 

compromisso com os seres humanos.  

O UNISALESIANO tem como filosofia a formação do bom cristão, do honesto 

cidadão, do profissional competente e comprometido com os valores humanos e 

cristãos.  É muito bom estar em uma Instituição de ensino superior que promove 

esses valores e que, por dois anos, está em primeiro lugar na avaliação do MEC no 

Estado de São Paulo.  Auferindo esta homenagem, esta Instituição de Ensino 

Superior Salesiana expressa o sentimento unânime e comum de todos nós, 

cidadãos e membros da comunidade, através do reconhecimento da imensa 

contribuição que os homenageados têm oferecido à cultura, à catequese e 

comunicação, em humanidade e pastoral da criança, à evangelização de tanta gente 

e em tantos lugares.  

A vocação e missão desta instituição de ensino superior estão profundamente 

alicerçadas nesses valores que edificam e engradecem o ser humano, porque ele 

traz dentro de si a imagem de Deus, o desejo profundo de realizar-se, o ideal de 

fazer algo que marque a sua vida e de tantos outros.  

Todo grande título exige uma grande motivação. Registramos e queremos destacar 

as razões pelas quais eles foram escolhidos para receberem esse honroso título.  

1)  Pela relevante contribuição do trabalho  deles como promotores dos  valores 

humanos e cristãos, pelo diálogo entre fé e ciências, cultura e religião. 

2) Pela vivência da sua vocação cristã e sacerdotal a serviço da missão da Igreja na 

catequese, na comunicação, na teologia, na animação e gestão eclesial, o testemunho 

do valor da família e do Evangelho da Alegria. 

3) As imensas e variadas publicações, artigos, livros, músicas, realização de eventos 

de caráter teológico, pastoral, bíblico, iniciativas de formação e organização de 

pastorais e órgãos educativos a serviço da vida e dos mais necessitados. 

4) O visível e frutuoso compromisso dos homenageados com as causas dos mais 

pobres, a defesa dos valores da família, a promoção da ecologia integral, do 
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protagonismo dos jovens na sociedade e na igreja, na renovação das pastorais da 

Igreja, do dialogo teológico e ecumênico, da busca de novas linguagens e métodos de 

comunicação, no compromisso pelas crianças, pela saúde, e a organização das 

mulheres nas comunidades mais pobres do Brasil e da América Latina. 

Queridos amigos e amigas, o título Doutor Honoris Causa é um título reconhecido 

internacionalmente e outorgado a pessoas escolhidas na sociedade, no universo 

acadêmico, cultural, social, religioso pelas inúmeras e destacáveis  atitudes e ações 

em prol da sociedade como um todo. 

É com profunda alegria e reverente reconhecimento que, nesta noite, outorgamos 

esse título a quatro personalidades que foram indicadas, analisadas e aprovadas 

pelo Conselho Superior do UNISALESIANO. 

Cada um deles foi escolhido entre tantas pessoas, com discernimento, critérios e 

participação de coordenadores, membros do CONSUP, professores e estudantes.   

Por trás do título, há histórias de vidas, histórias de fé em Deus, de amor ao 

sacerdócio, à família. Hoje estamos aqui para conhecer um pouco da história de 

sabedoria e verdade dos quatro homenageados.  

A sabedoria divina e humana se alimenta das pequenas coisas. O relato da criação é 

uma narrativa do valor das pequenas coisas. A criação do raio de luz, do ser 

humano, de uma estrela, de uma flor, de um peixe, de uma gota d’agua vai 

formando a força e grandeza do universo.   

Jesus, na sua sabedoria profunda e simples, dizia que “o Reino dos Céus é 

semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu 

campo, e que é, na verdade, a menor de todas as sementes e, crescida, é maior do 

que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos 

seus ramos” (Mt 13:31-32) ou O Reino dos céus é como o fermento que uma mulher 

tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou 

fermentada"(Mt 13,33). 

O valor eterno das pequenas coisas! A felicidade, o que é senão a soma da 

felicidade das pequenas coisas? O olhar de uma criança, um abraço, um gesto de 

gratidão, um café da manhã... na memória do nosso passado, da nossa infância, dos 

nossos familiares, amigos e educadores. 

O grande escritor francês Michael Proust soube expressar muito bem o valor das 

pequenas coisas que estão no âmago da nossa existência e que, recordando-as, 

sentimo-nos novos, situados no tempo da nossa história.  Diz ele na sua obra de 

arte “O Tempo Reencontrado: "Tal nome lido num livro de outrora contém, entre 

suas sílabas, o vento rápido e o sol brilhante que havia quando líamos. Na menor 

sensação produzida pelo mais simples alimento, pelo cheiro do café, 

reencontramos essa vaga experiência de um belo tempo que constantemente nos 

sorria quando o dia estava ainda intacto e pleno, na incerteza do céu matinal. Uma 
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hora é um vaso cheio de perfumes, de sons, de momentos, de humores variados, de 

climas". 

Na sua  famosa frase nesse livro, Proust afirma sabiamente: "Parte   do meu livro é 

uma parte da minha vida de que me havia esquecido e que, de repente, reencontro 

ao comer um pedaço de bolo  mergulhado no chá". 

Da mesma forma, temos nossos ilustres homenageados.  De uma simples nota 

musical que se une a outras para nascer uma canção. Uma canção que se une a 

outras para se tornar um CD, um Vídeo clip... Canções que se unem para formar 

uma sinfonia.  Pe. Zezinho conhece a arte do milagre das pequenas coisas. Uma 

nota, uma melodia... uma sinfonia que hoje ecoa no coração de milhões de pessoas 

que cantam, lembram, rezam e celebram com suas músicas de profunda inspiração 

e amor por Jesus Cristo.   

A memória que, então, faz poesia e mensagem: “Eu era pequeno, nem me lembro”.  

Ou “das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo sempre na lembrança o 

aconchego do meu lar...”.  Porque catequizar e educar é também trazer a memória 

do Educador maior: “Um certo dia, à beira mar, apareceu um jovem galileu”.  A 

memória de que “um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a 

sorrir...”’  A memória é mensagem. A memória é eterna no presente e no futuro.   

Tudo que é pequeno se torna significativo e frutuoso aos olhos de Deus. Celebrar a 

memória é celebrar o sabor do tempo presente. É dar significado a uma história de 

vida e de amor. 

O valor das pequenas coisas nos leva à verdade das realidades da vida.  O que 

encontramos ao abraçar uma criança e olhar no profundo dos seus olhos? A 

simplicidade com rosto de verdade.   As pequenas sementes de mostarda, a 

pequena colher de fermento, crescem e se multiplicam porque tudo é graça de 

Deus! 

Dra. Zilda, ao acolher milhares de crianças doentes, pobres, sofredoras, encontrou 

em cada uma delas a verdade. Por isso, entregou-se completamente como mãe, 

educadora, profissional, cristã a serviço da verdade.  Aquele pequeno encontro de 

mães pobres em uma periferia de São Paulo que com ela aprenderam como fazer 

um soro para uma criança doente. Aquele pequeno conselho, aquela pequena 

associação de mulheres a serviço da Pastoral da Criança...  Que depois vai se 

tornando uma Rede nacional e internacional de cuidado e educação de crianças.  

A verdade se manifesta nas palavras que se revelam como verdade. A verdade de 

Deus está profundamente unida com o testemunho da vida. Estudar, escrever, 

pensar a teologia a serviço dos outros, dos mais pobres é uma missão que o Pe. 

Beozzo assumiu na sua vida e, com firmeza e fidelidade, tem testemunhado este 

compromisso com o Evangelho e a Igreja. Uma ideia, um simples parágrafo, um 
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capítulo, um simples livro, que, somados a tantos, tornam-se uma verdadeira 

enciclopédia de sabedoria a serviço do outro e da vida. 

A simplicidade é como os lírios do campo, como o canto dos pássaros, como a 

chama da luz que brilha, como os tocadores de flauta que encantam as pessoas com 

sua alegria e seu entusiasmo.  D. Vartan Waldir, como sacerdote, como Bispo da 

Igreja, expressa na sua simplicidade a verdade da sua capacidade de dialogar com 

culturas diferentes, de ser pastor do seu povo, de fazer da liturgia dos armênios um 

ritual de acolhida, de fraternidade e de presença paterna e pastoral. 

O UNISALESIANO homenageia nesta noite D. Vartan  Waldir Boghossian. 

Dom Vartan nasceu no noroeste do estado de São Paulo, na cidade de Penápolis, 

segundo filho do casal Ardachés Boghossian e Olga Scudeller Boghossian; ele, 

imigrante armênio nascido no Líbano, e ela, brasileira, descendente de italianos.  

Sua primeira Missa foi celebrada na cripta da Basílica de São Pedro, no pequeno 

altar construído sobre o túmulo de São Pedro, embaixo do atual altar papal. O 

Padre Waldir concluiu seus estudos e seu trabalho de teologia com o título de 

bacharel e regressou ao Brasil. 

Como padre salesiano, foi destinado a trabalhar nas cidades então mato-

grossenses de Corumbá, Cuiabá e Campo Grande.  Trabalhando em Campo Grande, 

na antiga FUCMAT - Faculdades Salesianas do Mato Grosso, o Padre Waldir 

recebeu o inesperado convite do Papa para ir a Roma se preparar para dedicar-se 

ao trabalho pelo povo armênio, presente sobretudo na América Latina e México.  

Em 3 de julho de 1981, o Papa São João Paulo II o nomeou primeiro Prelado do 

Exarcado Apostólico, erigido para os Armênios Católicos de toda a América Latina. 

Em 18 de fevereiro de 1989, foi designado também Bispo da nova Eparquia São 

Gregório de Narek de Buenos Aires dos Armênios. Sempre comprometido com a 

causa do povo armênio, em 2015, foi encarregado pelo  Katolicós Patriarca Nersés 

Pedro XIX de organizar, no Vaticano, as celebrações do Centenário do Genocídio 

Armênio. 

Vários Salesianos da minha Província, que o conheceram, testemunham o seu 

grande espirito de fraternidade, sua criatividade pastoral, sua fidelidade à vida 

religiosa e sacerdotal, a sua grande capacidade de dialogo cultural e religioso.   

Em todos esses anos como Bispo da Igreja Armênia de Rito Oriental Católica, 

pastoreou os armênios católicos da América Latina com zelo apostólico, 

proximidade fraterna e grande amor à liturgia. Com grande coração de bom pastor,  

foi um  bispo próximo do seu clero, amigo dos religiosos, com grande capacidade 

de diálogo religioso, com autoridades eclesiásticas, civis, politicas e militares.  Um 

homem dedicado e fiel ao seu povo, à cultura, às lutas e alegrias das comunidades 

armênias no Brasil e Argentina. 
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Dom Vartan Waldir é uma pessoa muito humilde, serviçal, de grande e sábio 

humor.  Nos encontros que tivemos, sempre me impressionou sua grande alegria e 

senso de humor.   Seja no encontro de paroquianos, presbíteros, seja com os seus 

irmãos no Episcopado, D. Vartan sempre encontrou um modo de contar uma 

anedota, algo para sorrir, quebrar o gelo, lembrar-nos que o humor é expressão da 

alegria interior. 

Aqui, cito o seu amigo Papa Francisco, que afirma na Exortação Apostólica Gaudete 

et Exsultate. 

"O santo é capaz de viver com alegria e senso de humor". Francisco lembra que o 

cristão, "sem perder o realismo, ilumina os outros com um espírito positivo e rico 

de esperança", porque a fé é "alegria no Espírito Santo" (Romanos 14,17). 

Normalmente - observa - a alegria cristã é acompanhada por um senso de humor 

bem evidente, como por exemplo, em São Thomas More, São Vicente de Paulo ou 

em São Filipe Néri. O mau-humor não é um sinal de santidade: "Exclui a tristeza do 

eu coração" (Eclesiastes 11,10). 

O Senhor nos dá tantas coisas, “para que possamos delas desfrutar” (1 Tm 6,17), e, 

às vezes, a tristeza está ligada à ingratidão, estando o indivíduo de tal forma 

fechado em si mesmo, que se torna incapaz de reconhecer os dons de Deus". 

"O senso de humor é uma graça que eu peço todos os dias" - revelou ele em 

novembro de 2016, durante uma entrevista à TV2000 e à Rádio InBlu - porque "o 

senso de humor levanta você, faz você ver o provisório da vida e encarar as coisas 

com um espírito de alma redimida. É um comportamento humano, mas é o mais 

próximo à graça de Deus". 

Francisco recomenda, em particular, recitar a oração atribuída a São Thomas More: 

"Dai-me, Senhor a saúde do corpo e, com ela, o bom senso pra conservá-la o melhor 

possível. Dai-me, Senhor, uma boa digestão e também algo para digerir. Dai-me 

uma alma santa, Senhor, que mantenha diante dos meus olhos tudo o que é bom e 

puro.  Dai-me, Senhor, o sentido do bom humor. Dai-me a graça de compreender 

uma piada, uma brincadeira, para conseguir um pouco de felicidade e para dá-la de 

presente aos outros. Amém!” 

Sabemos que, no tempo que acompanhou a Igreja Armênia na América Latina e em 

suas visitas ao Vaticano, D. Vartan sempre teve um relacionamento próximo do 

Papa Francisco.  

Na carta que o Papa Francisco enviou-lhe em 28 de novembro de 2016, por ocasião 

do Jubileu Áureo de sua Ordenação Sacerdotal (ocorrido em 22 de dezembro de 

2016), o Papa, que o conhece bem, expressou sobre sua pessoa dizendo: “Conheço 

seu empenho no ministério como também seu solícito testemunho de um Sacerdócio 

consumado no Espírito de Cristo, para o bem dos fiéis de rito armênio que vivem nos 

diversos países da América Latina. Sou consciente da pesada carga de sua ação 



7 
 

pastoral para utilidade das ovelhas; sempre sou informado de seu excelente trabalho 

sacerdotal. Assim, ao educar na fé, emprega o poder espiritual da Ordem sagrada 

para a edificação dos outros, a fim de que, por seus cuidados, os fiéis sejam 

conduzidos à prática sincera da caridade”.  

Dom Waldir Vartan, agora como Bispo Emérito, continua acompanhando seu povo 

com sua amizade, suas orações e sua proximidade sempre fraterna e alegre.  

Nesta solenidade também homenageamos o Pe. Oscar Beozzo. 

Pe. OSCAR BEOZZO, sacerdote, teólogo, pastoralista, desde muito cedo na sua vida 

como seminarista, sacerdote e teólogo, dedicou-se completa e inteiramente a 

serviço do povo.  O seu currículo expressa um homem que assumiu a academia 

com muita paixão, disciplina, competência e amor ao povo e à Igreja. Um sacerdote 

que sempre lutou pela vida, pela justiça social e acreditou profundamente no 

testemunho como mensagem da vida cristã. 

 

O Pe. José Oscar Beozzo é considerado um dos maiores e mais bem 

preparados intelectuais da Igreja Católica no Brasil. É teólogo, historiador, 

sociólogo e pesquisador sobre a história da Igreja, com inúmeras publicações sobre 

o Concílio Vaticano II e migrações pastorais sociais.  

 

É pároco da Igreja de São Benedito em Lins e tem uma relação tão boa com o Papa 

Francisco que escreveu o prefácio de um livro sobre ele publicado em vários 

países. 

 

É doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, Mestre em Sociologia 

da Religião pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. 

É membro de consultoria científica, grupos de trabalho e comissões de estudo de 

diversas universidades e centros de estudos do Brasil e América Latina. 

Especializado em Comunicação Social, em História do Brasil, Graduado em Ciências 

Políticas e Sociais, Graduado em Teologia, pela Pontificia Università Gregoriana 

(Roma, 1964). 

 

Faz parte do Centro de Estudos de História da Igreja na América Latina. 

Em maio de 2007, participou da Quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano e coordenou a redação do Documento de Aparecida. 

 

Autor de inúmeros livros, dentre os quais “A Igreja do Brasil” e “A Igreja do Brasil 

no Concílio Vaticano II: 1959-1965”, Pe. Beozzo sempre colocou o estudo a serviço 

da práxis pastoral. Em um período importante para a Igreja, depois do Concilio 

Vaticano II, seguindo os ventos novos eclesiais de Medellin e Puebla, Pe. Beozzo 

soube trazer a teologia para a vida, buscou meios criativos e inovadores para 

renovar a liturgia, a catequese, a organização eclesial e, corajosamente, propor e 
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atuar de modo claro e determinante para a vivência da comunhão e participação 

no coração das comunidades.   A exemplo dos grandes teólogos da Igreja, soube 

sentar para estudar muito, ajoelhar-se para buscar inspiração e conforto na graça 

de Deus, e caminhar, caminhar ao lado do povo, dos pobres, dos sofredores, dos 

indígenas, dos sem terra. 

 

Junto com seus estudos, Pe. Beozzo criou uma grande rede de solidariedade e 

organização para favorecer a participação das pessoas, dos leigos, das mulheres, 

dos negros, dos indígenas na caminhada teológica da Igreja.  Ele assumiu a 

docência como um ministério. Sempre gostou de estar lecionando, escrevendo, 

refletindo, articulando, e trabalhando com muito empenho pela conscientização e 

colaboração dos leigos na caminhada da Igreja.  

 Com seu espírito inquieto, organizador e articulador, coordenou o Centro 

Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, CESEP.  Foi professor 

de História da Evangelização na América Latina e no Caribe.  Foi Membro da 

Consultoria Científica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUCCAMP 

(SP).  Foi Membro do Grupo de Trabalho do Centro Alceu Amoroso Lima para a 

Liberdade, de Petrópolis(RJ). 

Junto com outros teólogos, trabalhou incansavelmente para abrir caminhos novos 

de interpretação da Palavra de Deus, de uma mudança nos paradigmas pastorais, 

na inculturacão do Evangelho, na força carismática e organizativa da Igreja povo de 

Deus.  

Trabalhou intensamente pelo ecumenismo e diálogo inter-religioso, foi uma voz 

forte na igreja defendendo os povos mais pobres do Terceiro Mundo, e sempre 

dialogando, com honestidade científica e ética, em favor dos mais necessitados. 

O seu vasto e rico currículo demonstra seu grande e dedicado interesse 

especialmente por História do Brasil, História da Igreja Católica no Brasil, 

Ecumenismo, Diálogo Inter-religioso. 

Reconhecido pelo seu trabalho no Brasil e no exterior, foi Membro da Comisión 

para el Estudio de la Historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe, CEHILA e 

do Centro de Estudos de História da Igreja na América Latina. Foi Sócio fundador 

da Agência de Informação Frei Tito para a América Latina, ADITAL. Foi associado 

ao Instituto Superior de Estudos da Religião, ISER; da Associação Nacional dos 

Professores Universitários de História, da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência, da Associação Ecumênica dos Teólogos do Terceiro Mundo,  International 

Association of Mission Studies, da Sociedade de Teologia e Estudos da Religião. Foi  

Membro do Conselho Editorial das Revistas internacionais Concilium, 

Cristianesimo e Storia, Oecumenica Civitas e Anuario de Historia de la Iglesia. 

Membro do Conselho Editorial das Revistas nacionais REB, Tempo e Presença, 

Koinonia, Notas e Memória e Caminhada.  



9 
 

Pe. Beozzo tem vivenciado a sabedoria da vida de modo sereno, com o seu coração 

sacerdotal de bom pastor a serviço do seu povo.  Ele sempre procurou ser o 

homem simples, sincero, direto nas suas convicções seja em uma palestra em uma 

grande universidade, seja em um encontro de presbíteros, seja em uma celebração 

com o povo, em uma comunidade e simples de periferia.   

Ele compreendeu muito bem a teologia do bom pastor que se aproxima com 

compaixão do povo, escuta seus clamores, caminha junto, não tem medo de 

enfrentar os problemas e desafios da caminhada. Fazer teologia é estar em saída, 

em serviço, com coração misericordioso e serviçal, como nos confirma o Papa 

Francisco. 

Como todo inovador, Pe. Beozzo também enfrentou dificuldades na sua missão de 

teólogo, soube receber críticas mantendo a sua fé, soube responder com sentido de 

pertença eclesial os comentários contra seu modo de pensar dentro e fora da 

Igreja.  Sempre com autenticidade e fidelidade, soube compreender os tempos, 

renovar-se, caminhar com o clamor do povo e o caminhar da Igreja.  

Também nesta noite histórica e jubilosa, homenageamos com o título Doutor 

Honoris Causa o Padre José Fernandes de Oliveira. 

O Pe. José Fernandes de Oliveira nasceu em Machado, Minas Gerais, em 1941, e o 

amor pela música veio do pai violeiro. Quando tinha dois anos de idade, a família 

mudou-se para Taubaté, no interior de São Paulo. Aos onze anos, ingressou no 

seminário dos padres Dehonianos e, aos 25, ordenou-se padre nos Estados Unidos.  

Pe. Zezinho começou a compor em 1964 e, três anos depois, iniciou sua carreira de 

cantor. Integrou a música, o teatro e a literatura na comunicação e catequese.  

Em 1966, ele foi ordenado sacerdote aos 25 anos de idade, nos Estados Unidos. 

Retornando ao Brasil, iniciou seu trabalho com os jovens, a catequese, a 

comunicação.  Como padre novo, Pe. Zezinho vivenciou um período de ideias 

teológicas novas advindas do Vaticano II.  Com sua solidez teológica, sua fidelidade 

eclesial, com criatividade e muita paixão apostólica, tem sido um dos maiores 

educadores da juventude do Brasil. Sacerdote artista.  Padre cantor, como ele 

sempre fez questão de lembrar, abriu horizontes novos para a aplicação da 

linguagem artística, do teatro e da música para a evangelização e pastoral.    

Sensível às inquietudes, alegrias e desafios da juventude, sempre esteve junto com 

os jovens, dialogando, dialogando como ele sempre fez questão de enfatizar no seu 

trabalho com a juventude.   

Em tempos de revolução política, de mudanças de atitudes no campo da ética, o Pe. 

Zezinho não teve medo de partir para o diálogo, para a proposta corajosa e direta 

dos valores do Evangelho e da Igreja.  Nesse sentido, foi um grande precursor da 

cultura do encontro, da proximidade misericordiosa, da saída pastoral para dar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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milhares de palestras, escrever inúmeros livros, compor centenas de canções,  

catequizar sempre, escrever para revistas e jornais, dar entrevistas, celebrar, estar 

sempre presente, com honestidade  e firmeza nos diálogos, no confronto fraterno 

com quem pensava diferente dele, na busca contínua de compor e cantar canções 

alinhadas com os apelos do coração humano, suas dores e esperanças.  

Sempre estudando, caminhando com a Igreja, seus apelos teológicos pastorais de 

Medellin e Puebla, ensinou-nos a arte de comunicar  através da música, levando 

canções sobre Jesus Cristo, vocação, oração, Nossa Senhora, ser Igreja, opção pelos 

pobres, pelas crianças abandonadas, pelo valor da família, pelos negros, indígenas, 

pelas mulheres, pelos religiosos e religiosas, canções pelos jovens, crianças, 

catequese e missas com temáticas, salmos, e tantas e tantas canções como forma de 

catequese. 

Pe. Zezinho, com sua profundidade filosófica e teológica, sempre teve a 

preocupação de comunicar com linguagem simples. Sempre quis ser o narrador 

das verdades do Evangelho e da doutrina da Igreja com simplicidade. É por isso 

que sempre soube tocar o coração das pessoas. 

Em 2014, completou cinquenta anos de evangelização. Recordo de uma entrevista 

que fiz com ele, ainda como estudante de Filosofia, na Canção Nova, em que ele me 

dizia: “sou, acima de tudo, um catequista.  Cantar é catequizar”.  

Pe. Zezinho escreveu muitos livros. Com estilo simples, breve, claro e direto, 

escreveu sobre muitas temáticas: jovem e fé, afetividade, namoro, oração, 

espiritualidade, família, vida cristã.  Muitos dos seus livros são best sellers.  

1971: Alicerce para um mundo novo (Ed. Paulinas); 1971: A juventude é uma 

parábola (Ed. Paulinas); 1972: Os jovens estão rezando (Ed. Paulinas); 1972: A 

revolta e a paz de Maria Helena (Ed. Paulinas); 1972: Diga ao mundo que sou 

jovem (Ed. Paulinas); 1974: Jesus Cristo me deixou inquieto (Ed. Paulinas); 1974: A 

juventude agora (Ed. Paulinas); 1978: Por causa de um certo Reino (Ed. Paulinas); 

1980: O agitado coração adolescente (Ed. Paulinas); 1982: O direito de ser 

jovem (Ed. Paulinas); 1983: Estou pensando em Deus. 

Pe. Zezinho começou a compor em 1964 e iniciou sua carreira de cantor em 1967. 

Em 1969, gravou Canção da Amizade (Shalom), seu primeiro compacto, pela 

Paulinas COMEP. Foi também um dos pioneiros no uso de instrumentos modernos 

como a guitarra elétrica e a bateria na música religiosa.  Fez centenas de shows no 

Brasil e muitos no exterior. Suas músicas foram traduzidas e publicadas em várias 

línguas.  

Em 2010, recebeu a indicação para concorrer ao Grammy Latino na categoria 

"Melhor Álbum de Música Cristã em português”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/1967
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_(instrumento_musical)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grammy_Latino
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Pe. Zezinho reza, cantando; canta, rezando. Escreve, contemplando.  Deus lhe deu 

um dom maravilhoso de colocar, em palavras, sons e ritmos, a mensagem do 

Evangelho.  Escreveu centenas de canções.   

Recordo, uma vez, no meu encontro com o Pe. Irala, no Colégio S. Luiz em São 

Paulo. Perguntei-lhe: “Pe. Irala, o senhor, que é um bom compositor, como explica a 

imensa produção musical do Pe. Zezinho? Ele olhou-me com um sorriso e disse-

me: Ele é o maior compositor de música cristã do Brasil.   Outro dia, Pe. Zezinho, o 

Pe. João Carlos, compositor, disse-me que viajou uma vez com o senhor de S. Paulo 

para Recife; e confidenciou-me: “Fiquei dois dias com o Pe. Zezinho para trabalhos 

musicais. Ele compõe uma musica atrás da outra. É algo que nunca vi na vida”! 

Sempre atento e atualizado com as questões das mudanças de época, da cultura e 

dos avanços tecnológicos, sempre se colocou com abertura, mas com fidelidade à 

essência dos ensinamentos da Igreja.  Às vezes entre as polarizações teológicas, ou 

tendências de esquerda ou direita, sempre foi livre para questionar com firmeza e 

ternura.    

Convive com o sucesso artístico, mas jamais deixou que o sucesso ou o 

entretenimento tirasse o centro da sua mensagem de sacerdote e educador.  

Religioso fiel ao carisma dos Dehonianos, Congregação dos Padres do Sagrado 

Coração de Jesus, fundada pelo Sacerdote francês  Leão João Dehon, caminha junto 

com seus irmãos religiosos, com os Bispos, com os sacerdotes, religiosos e leigos da 

Igreja. Um exemplo de diversidade na unidade.  

Temos acompanhado mais de perto a caminhada do Pe. Zezinho nesses dois 

últimos anos. Sabemos que ele teve um problema de saúde, um AVC.  Hoje, graças a 

Deus, está bem melhor. E continua compondo, porque a inspiração alimentada pelo 

amor a Deus e aos outros vai continuar para sempre. 

Nesta noite, homenageamos também Dra. Zilda Arns, in memoriam.  

Dra. Zilda Arns Neumann,  nasceu em Forquilhinha (SC); foi mãe de cinco filhos e 

avó de dez netos. Ela escolheu a medicina como missão e enveredou pelos 

caminhos da saúde pública. Sua prática diária como médica pediatra do Hospital de 

Crianças Cezar Pernetta, em Curitiba (PR), e posteriormente como diretora de 

Saúde Materno-Infantil, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, teve como 

suporte teórico diversas especializações como Saúde Pública, pela Universidade de 

São Paulo (USP), e Administração de Programas de Saúde Materno-Infantil, pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS). Foi médica pediatra e 

sanitarista, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, 

fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de 

ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Dra. Zilda Arns 

também foi representante titular da CNBB, do Conselho Nacional de Saúde e 

membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). 



12 
 

Ao fundar a Pastoral da Criança, ela tinha uma visão clara, ampla e transformadora 

dessa pastoral que salvou milhares de vidas. Dizia ela: “A Pastoral da Criança, 

desde o início, teve a preocupação não só de reduzir a mortalidade infantil e a 

desnutrição, mas também de promover a paz nas famílias e comunidades, pelas 

atitudes de solidariedade e a partilha do saber a todas as famílias”. 

E pelos números publicados em um relatório, podemos ver a vitalidade e 

visibilidade desse trabalho que faz história e salva tanta gente: “Após 30 anos, a 

Pastoral acompanha mais de 1 milhão de crianças menores de seis anos, 60 mil 

gestantes e 860 mil famílias pobres, em 3.665 municípios brasileiros. Seus mais de 

175 mil voluntários levam fé e vida, em forma de solidariedade e conhecimentos 

sobre saúde, nutrição, educação e cidadania para as comunidades mais pobres”.  

Pelo seu trabalho na área social, Dra. Zilda Arns recebeu várias condecorações tais 

como: Woodrow Wilson, da Woodrow Wilson Foundation, em 2007; o Opus Prize, 

da Opus Prize Foundation (EUA), pelo inovador programa de saúde pública que 

ajuda a milhares de famílias carentes, em 2006; Heroína da Saúde Pública das 

Américas (OPAS/2002); 1º Prêmio Direitos Humanos (USP/2000); Personalidade 

Brasileira de Destaque no Trabalho em Prol da Saúde da Criança (Unicef/1988); 

Prêmio Humanitário (Lions Club Internacional/1997); Prêmio Internacional em 

Administração Sanitária (OPAS/ 1994);  

Dona Zilda era uma mulher educadora apaixonada na  luta e  na promoção da vida.  

Ela abraçou, com profunda convicção e verdade, o que o Senhor da Vida nos 

ensinou: “Vinde a mim as crianças porque delas é o Reino dos céus”.   

Seus olhos amorosos e brilhantes, fitos no olhar de uma criança desnutrida, era um 

verdadeiro hino de caridade. Seu coração de mãe, aberto para acolher um pobre,  

era uma profissão de fé.    Ela compreendeu profundamente o que disse Jesus: 

“Porque eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava nu e me vestiste”.  

Dra. Zilda viveu cada dia de sua existência como uma lição de serviço. Viver é 

servir. Servir é viver o Evangelho na sua dimensão mais profunda. E, para servir 

com tamanha dedicação e amor, ela soube dedicar-se aos estudos, às ciências, à 

medicina, a toda forma de conhecimento que promove a vida.  

Mulher sábia, atenta, com espírito inquieto pelo Reino, soube organizar e educar 

gerações de mães, agentes da Pastoral da Criança, promover seminários, cursos, 

dar entrevistas, formar redes de serviço comunitário pelo bem das crianças 

pobres. 

Dra. Zilda Arns acreditou na força do protagonismo das mães simples e pobres.  

Não queria burocracia nem estruturas complexas para o seu trabalho.  Acreditava 

que cada mãe, na vila mais pobre deste país, podia aprender o básico da saúde, 

fazer um soro caseiro, preparar alimentos saudáveis, incentivar a amamentação da 
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criança, criar hábitos saudáveis e rede de afeto entre as vizinhas para promover a 

vida. 

Quantas vidas a Dra. Zilda salvou!! Quando falava do seu trabalho, seus olhos 

brilhavam. Sua caminhada para um visitar a um bairro pobre era em si uma 

mensagem de caridade. Cada palavra que ela pronunciava em uma entrevista era 

carregada de verdade e profecia.   

Dra. Zilda foi uma mulher santa! Uma santidade feita de simplicidade, da realização 

do bem, do encontro de Deus no outro,  no contemplar Deus na fragilidade de uma 

criança, no brilho da luz dos seus olhos que irradiava um amor todo de Deus para 

os outros. 

Olhos estes que nos revelam a grandeza do amor. Por isso, ao homenagearmos a 

Dra. Zilda neste evento, homenageamos todas as crianças e pessoas tocadas pelo 

seu amor.    Dra. Zilda nos mostrou o rosto Deus e  certamente guardava para si, na 

humildade, que ela via Deus no olhar de cada criança pobre.  E  certamente queria 

fazer mais e mais pelos pobres. Mas soube se entregar a Deus até o último 

momento. 

A Dra. Zilda faleceu vítima de um terremoto ocorrido na cidade de Porto Príncipe, 

Haiti, no dia 12 de janeiro de 2010.  

Essa mulher de um coração imenso, que transbordava misericórdia e ternura pelos 

mais simples e pobres, morreu amando, morreu servindo, morreu trabalhando 

pelos outros. Pelos pobres do Haiti.  Viu o rosto de Deus que, apesar do seu 

mistério, se revela para os que muito amam.  Porque eles sabem, como Dra. Zilda, 

que, neste mundo, nós vemos como num espelho, mas um dia veremos Deus face a 

face. Assim é o amor que ama e se entrega pelos outros! Dra. Zilda, para sempre te 

amaremos!! 

Nesta noite especial e histórica, o UNISALESIANO, através do título Doutor Honoris 

Causa, reconhece, confirma e exalta um bispo, dois sacerdotes e um uma leiga. É 

um gesto de reconhecimento da força e da grandeza do bem que gera frutos. É a 

expressão visível e sensível do amor de Deus, que toca o coração humano e faz dele 

uma obra de arte a serviço do outro.   

Mãos que escrevem, mãos que compõem, mãos que se abrem para acolher uma 

criança, corações que se doam com imensa generosidade, mentes que estudam, 

que buscam o saber, pessoas inspiradas por Deus, inquietas pela promoção da 

vida, lutadoras pela causa da verdade, faróis que brilham e que guiam, 

anunciadores do Reino, discípulos missionários a serviço do Reino e da Igreja. 

Queridos amigos e amigas, hoje estamos vivendo um momento marcante e 

histórico. Nestes tempos de conflitos nas sociedades e nos países, onde às vezes o 

egocentrismo, a corrupção, a ganância, o domínio ideológico, o relativismo chegam 
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a destruir sonhos e vidas, temos exemplos de pessoas como esses três irmãos e a 

Dra. Zilda, que nos ensinam a profecia do bem, a grandeza e a perpetuidade 

daquilo que é feito com amor e caridade.  

Dois mil anos atrás, Jesus Cristo falava da força da semente de um grão de 

mostarda.  A semente que é comparada com a Palavra de Deus.  Saiu o Semeador a 

semear a semente... A semente do Reino, da vida, do amor, do serviço aos outros. 

Temos certeza de que, no coração de D. Vartan, do Pe. Zezinho e do Pe. Beozzo, eles 

carregam uma alegria e uma felicidade que os acompanharão para sempre: a 

certeza de que fizeram e fazem tudo para a semente do Evangelho ser lançada no 

coração de tanta gente, assim como a Dra. Zilda, que semeou a semente da 

compaixão e do amor às crianças por onde passou.    

E tenho outra grande certeza: Cada um deles carrega uma fé humilde e livre e a 

esperança forte de que a semente que eles plantaram, outros vão regar, cuidar.... E 

Deus fará crescer.   Este é o exemplo daqueles que para sempre serão lembrados! 

Muito obrigado!  Muito obrigado de coração! 

 

Pe. Dr. Gildásio Mendes - SDB 

Araçatuba, 17 de maio de 2019. 

 

 


