HOMENAGEM AO PADRE JOSÉ CARLOS

Não há uma expressão exata para definirmos o que queremos e
precisamos dizer sobre o Pe. José Carlos Stival. Esperamos que Deus nos ajude
a conseguir expor em palavras nosso sentimento.
Começamos por chama-lo de amigo, pois acreditamos que ele
realmente era. Ele nos trouxe calor e luz com o brilho de sua presença e nos
fez ver que não estávamos sozinhos. Compartilhou conosco horas de carinho,
de amor e de cuidado. Doou-se sem esperar nada em troca. Foi um homem
importante que nos emocionou só pelo fato de existir, um verdadeiro presente
de Deus para nossa comunidade. Um verdadeiro amigo de fé, um irmão
camarada.
Com seu jeito simples, humilde e atencioso, chegou e começou a rezar
um Pai Nosso diferente. A “mesma oração”, mas incluindo alguns gestos para
talvez tornar mais dinâmica e interessante a celebração que presidia.
Pessoas passam por nossas vidas de formas diferentes. Alguns ficam por
muito tempo, mas de maneira superficial. Outras, ainda que com passagens
rápidas deixem marcas profundas. Excepcionalmente no caso do Pe. José
Carlos Stiva,l queremos dizer que para nós, seu tempo foi curto demais. O
sentimento de perda é uma dor em que teimamos ignorar até o momento que
aconteça, mas existem coisas que acontece e são independentes de nossa
vontade. E essa é uma delas.
Com seu carisma espiritual o Pe. José Carlos Stival nos fez acreditar que
milagres e bênçãos acontecem em nossas vidas quando os buscamos com o
coração e que o louvor mais o perdão são iguais a muitas graças
Algumas vezes vimos seu semblante a aparência de um menino,
aparência essa que parecia remontar o passado de seus muitos sonhos que
certamente deixou de sonhar em nome de uma “profissão de fé”.
Pe. José Carlos, a nossa comunidade recebeu durante esses dois anos
um valioso tesouro: “o senhor”, pois as pessoas que o senhor cativou com sua
amizade nunca esquecerão que Jesus é o caminho a verdade e a vida.
É muito bom saber que o senhor foi nosso amigo.
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