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Missa da Agregação Temporária e Definitiva: 

Idlain Dalusma, Jean-Fritzson Lirismont, Patrice Onésair e 

Stanley Jules, Lanio Maximin e Jean-Mike Dowel Louis  

Dedicação da Basílica do Latrão 

Monição de Entrada :  

Nesta festa da Basílica do Latrão, que é o símbolo da unidade 
de todas as Igrejas do mundo com a Igreja de Roma, nós 
lembramos que o ser humano sempre manifestou o desejo, a 
necessidade de reservar espaços que favorizam o encontro 
pessoal e comunitário com Deus, mesmo este nosso Deus não 
se deixa fechar nem conter nos muros de nenhum edifício do 
mundo. Ele quis, sempre quer fazer a sua morada dentro do 
nosso coração.  

Eis porque, na Igreja que formamos e que somos, só a caridade 
vivida constrói fortemente, só o amor assegura a eternidade da 
construção. E é bem isso que o Senhor quer nos lembrar 
reunindo-nos todos e todas ao redor da sua mesa. « Se Ele (o 

Senhor) não constroi a casa, em vão trabalharão os 

construtores ». Nesta Eucaristia em que os nossos irmãos Idlain, 
Jean-Fritzson, Patrice e Stanley vão pronunciar o seu sermão 
d’Agregação temporária, Lanio e Jean-Mike, a sua definitiva, 
deixemos Deus cimentar entre nós a sua Igreja pelo amor que o 
Espírito derrama em nossos corações e pela comunhão que Ele 
nos oferece ao corpo e ao sangue do Seu Filho. Imploramos a 
Misericórdia infinita do Pai. 
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Homilia  

Ez. 47,1-12; Ps 45; Jo 2,13-22 (9.11.2018) 

Para uma diocese, uma Congregação, ou seja, um Instituto Missionário 
como o nosso, é um dia mais feliz e mais gostoso, o dia em que recebe 
novos membros; é o sinal não somente que o Instituto està crescendo, mas 
também a missão está num bom rumo e numa frutosa continuidade. Com 
a presença destes jovens, é sinal visível e concreto que, depois de mim, 
não sou eu; o futuro da missão está bem assegurado. O Espírito Santo está 
agindo onde quiser como quiser e quando quiser. Damos graças ao Senhor 
pelas suas maravilhas na vida do nosso Instituto Missionário, Sacerdotes 
de São Tiago. 

Idlain, Jean-Fritzson, Patrice e Stanley, Lanio e Jean-Mike, vosso passo de 
hoje em direção do ministério sacerdotal nos alegra muito. O Senhor, na 
sua Bondade infinita para conosco, continua de chamar homens e mulheres 
colocando-os à disposição do Povo de Deus que é a Igreja. Vocês escolhem 
o Instituto dos Sacerdotes de São Tiago, canal missionário, para ajudar-
vos a realizar a sua vocação, respondendo generosamente ao apelo do 
Senhor. vocês querem entregar plenamente a sua vida ao seguimento do 
Bom Pastor, que é o Cristo. Escolher o Instituto dos Sacerdotes do São 
Tiago para serem missionários é escolher um jeito de se descentrar de si 
mesmo para se centrar em Cristo que é “o Caminho, a Verdade e a Vida”. 
O missionário de São Tiago é aquele que não é atraído pelo seu eu, mas 
pelo Tu de Deus e pelo “nós” dos homens e das mulheres. 

Em 3 de junho de 2016, celebrando na Praça de São Pedro a Missa por 
ocasião do Jubileu dos Sacerdotes, o Papa Francisco traça o perfil do ‘bom 
pastor’, aquele que procura, inclui e se alegra. Ele disse: “O Coração do 
Bom Pastor é a própria misericórdia, revela que o seu amor não tem 
limites, não se cansa nem se arrende jamais. É um Coração que está 
inclinado para nós, concentrado especialmente sobre quem está mais 
distante; aponta a agulha da sua bússola para essa pessoa, por quem revela 
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um amor particular”. É exatamente o conteúdo do processo da formação 
d’um candidato à vida do sacerdócio ministerial. 

O coração que vocês estão se preparando a ter como sacerdote missionário 
é um coração trespassado pelo amor do Senhor; por isso já não olha para 
si mesmo – não deveria olhar para si mesmo –, mas está fixo em Deus e 
nos irmãos e irmãs. Já não é «um coração dançarino», que se deixa atrair 
pela sugestão do momento ou que corre daqui para ali à procura de 
consensos e pequenas satisfações; ao contrário, é um coração firme no 
Senhor, conquistado pelo Espírito Santo, aberto e disponível aos irmãos.  

O coração que vocês deverão ter é um coração que não privatiza os tempos 
e os espaços. “Ai dos pastores que privatizam o seu ministério!”, nos disse 
o Papa Francisco. Os pastores que vocês serão segundo o coração de Deus 
não defenderão as comodidades próprias, não se preocuparão por tutelar o 
seu bom nome, mas serão caluniados, como Jesus.  

Celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. Como sabemos, têm igrejas 
consagradas. Têm vidas consagradas. Também têm em cada batizado um 
santuàrio consagrado a Deus, um santuàrio que vale bem uma santa raiva, 
uma raiva salvadora ; o episodio de Jesus entrando no templo nos confirma 
isso.  Na estrada da sua paixão, Jesus parou para encontrar perante dos 
adoradores do Pai um pouco de reconforto ; Ele parou para encontrar uma 
fonte de vida que possa desalterá-lo, como o profeta Ezequiel nos relata na 
primeira leitura : « A água corria do lado direito do templo, a sul do altar ». 
Jesus para para nos dizer – através aquele gesto de expulsão de vendedores 
do templo – que somos templos de Deus. Ele nos convida a investir por 
dentro, para que sejamos uma verdadeira morada de Deus no meio da 
humanidade. 

O mistério central deste episodio é « Destruí este templo, e em 3 dias o 

levantarei ». O evangelista João há de comentar : « Mas Jesus estava 
falando do templo do seu corpo ». O corpo de Jesus, isto é não somente a 
sua carne, mas a sua Pessoa viva e bem concreta, é hoje em diante o único 
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lugar do encontro entre Deus e os homens, entre Deus e aqueles que o 
adoram em verdade (Jo 4,24) ; este corpo é o lugar onde Deus se faz 
proximo e onde o homem se aproxima de Deus, porque justamente Ele é o 
corpo do Homem-Deus. 

 « Destruí este templo, e em três dias o levantarei ». Graças ao dom da sua 
vida por nós, Jesus Cristo fez dos cristãos um templo de Deus vivo. Eis 
porque a mensagem cristã nos lembra que toda pessoa é sagrada, que ela 
está habitada por Deus, e que nós não podemos profaná-la usando-a como 
meio. 

Queridos irmãos Idlain, Jean-Fritzson, Patrice e Stanley, Lanio e Jean-
Mike, em nome da Sociedade dos Sacerdotes do São Tiago, agradeço-vos 
pelo vosso «sim», e por tantos «sins» diários, escondidos, que só o Senhor 
conhece. A vida de cada um de vocês é um presente da Misericórdia de 
Deus para os homens e mulheres. Nesse momento que vocês se dispõem a 
pronunciar o seu juramento da Agregação temporária e definitiva, é 
importante de se lembrar do « sim » da nossa Mãe Maria; aquele « Sim » 
que não representa somente um ato de submissão à vontade de Deus, mas 
um « consentimento ativo, responsável e generoso ». O « Sim » de Maria 
nossa Mãe é um verdadeiro exemplo de atitude que todo ser humano deve 
ter diante de Deus. Maria, pela sua obediência à Palavra de Deus, é o 
Protótipo ideal do nosso ser cristão. Agradeço-vos, queridos irmãos, pelo 
vosso «sim a doar a vida unidos a Jesus: aqui está a fonte pura da nossa 
alegria. Amém! 


