
ENTREVISTA

Pe. Elias Sales 
“Na minha experiência de pastor

em pequenas paroquias do
interior tive, além - é claro - de

ver grandes expressões de
religiosidade e de fé, ocasião de
encontrar pessoas muito críticas
e anticlericais, que não somente
tem vergonha de ter fé, mas não

querem ter fé”

     Durante pouco mais
de um ano o Pe. Elias
Sales residiu na cidade do
Rio de Janeiro para se
dedicar aos estudos.
Uma realidade bastante
distinta da sua vida como
pároco em uma pequena
cidade do interior da
Paraíba. Nessa entrevista
para a EXPRESSO, o Pe.
Elias fala dessa sua
experiência religiosa e
aborda outros assuntos
relacionados a sua
vocação sacerdotal.



RE - Em março do ano passado o senhor foi

morar no RJ para fazer um curso. De que se

trata? 

Pe. Elias -  Padre Antônio Vieira, grande

pregador barroco de língua portuguesa, no

sermão de Santo Antônio quando fala das

razões pelas quais O Santo deixou Lisboa e foi

para Pádua se reporta a Abraão quando Deus o

manda sair de sua terra acrescentando a isto

uma promessa: “sai de tua terra e farei de ti pai

de uma grande nação”, e ainda “quem não sai

não cresce” (não amadurece) e, um outro

autor: “quem não sai não conhece mundos”.

Foi com essa percepção que ao completar 10

anos de ministério sacerdotal em fevereiro de

2018, aceitei prontamente o que me

apresentou a Divina Providência, por meio de

Dom Aldemiro Sena (Bispo Diocesano de

Guarabira-PB). Assim, fui enviado, para o Rio de

Janeiro, a fim de fazer um mestrado em Direito

Canônico (ou Direito Eclesial), no Instituto

Superior de Direito Canônico da Arquidiocese

do Rio de Janeiro, agregado à famosa

Universidade Gregoriana de Roma. O curso

tem duração de três anos letivos, dois anos de

aulas presenciais e um ano para a confecção

de uma dissertação. O tempo está em

movimento, “tempus fugit”, e a primeira etapa

chegou ao fim. 

 

RE - Passado esse momento de muito

estudo, quais são os seus planos para o

futuro?

Pe. Elias - Quando eu estava seminarista tive

contato com um pequeno livro (“Cinco pães e

dois peixes”), onde o autor – cardeal Van

Thuan – narra com poesia e simplicidade

acontecimentos difíceis de sua vida, e dentre

tantas coisas bonitas que ele diz, uma me

ajuda de modo especial: “viverei o momento

presente, enchendo-o de amor”; e ainda

“escolherei Deus e não as obras de Deus”. Ou

seja, o momento presente é o mais importante,

Deus é maior que suas obras, por grandes e

melhores que as obras de Deus sejam, Deus é

muito mais e obedecer a Ele é o fundamental. 

Em outras palavras, o momento presente ainda

é de estudo – devo fazer, estou fazendo a

dissertação, e estou colaborando com a

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Mari-

PB, na condição de Vigário Paroquial. 

 

RE - Conte para nós a sua experiência em

passar por uma diocese e paroquia com

costumes diferentes da sua realidade

pastoral na Diocese de Guarabira. 

Pe. Elias - Quem tem minha  idade e é de Igreja

certamente cantou ou pelo menos ouviu

cantar “eu vim de lá do interior” do Padre

Zezinho, canção tão bonita que por um tempo

esteve condicionando de um certo modo a

minha visão; pensei por muito tempo, que

nossa experiência de fé, de religião interiorana

era superior em número e qualidade àquilo

que a Igreja vive em outros lugares,

especialmente nas grandes cidades. Sem me

dar conta de que a cultura urbana chegou aos

sítios mais longínquos; a comunicação de

massa e a cultura de massa

consequentemente chegaram ao interior antes

das estradas asfaltadas e de escolas de

qualidade, e de saneamento básico. Mas não é

de agora que no interior muitas vezes existiram

grandes hereges. Ariano Suassuna em uma

aula espetáculo dizia que no sertão onde ele

viveu a infância tinha o herege oficial e lá

nesse interior ele teve contato com literatura

de cordel altamente anticlerical. Na minha

experiência de pastor em pequenas paroquias

do interior tive, além - é claro - de ver grandes

expressões de religiosidade e de fé, ocasião de

encontrar pessoas muito críticas e anticlericais,

que não somente tem vergonha de ter fé, mas

não querem ter fé. Na grande cidade do Rio de

Janeiro vi a religiosidade das pessoas e como

elas são capazes de demonstrá-la também

publicamente: pessoas que rezam o terço

enquanto vão para o trabalho dentro dos

ônibus, pessoas que entram nas igrejas para

missa ou visitas ao Santíssimo Sacramento na

hora do almoço, experiências de vida

comunitária       nas     paroquias,   beleza        na 



celebração litúrgica nas pequenas

comunidades de favelas. Pastorais sociais

vivas, presença na mídia, escolas de formação

teológica; clero numeroso, muitas vocações; é

realmente uma realidade muito rica; é também

evidente que os desafios para a Igreja na

cidade grande são múltiplos: igrejas

neopentecostais por toda parte, espiritismo,

ateísmo, panteísmo (coisa séria é a cremação

dos mortos e o que as famílias fazem com as

cinzas), problemas sociais gritantes, violência,

miséria, cultura do divertimento e do descarte,

solidão das pessoas idosas, etc. 

 

RE - A sua visão política e social sobre o

momento político que vive o Brasil hoje. É

possível unir política e religião?

Pe. Elias - Os valores da religião cristã, católica,

podem muito bem iluminar e nortear a vida

política, tendo em conta o mandamento

fundamental de nosso credo: o mandamento

do amor, a caridade; amor a Deus e ao

próximo; nosso interesse é o céu e a

transfiguração da terra – na linguagem do

apocalipse – novos céus e nova terra; nosso

desejo é o Reino de Deus e a sua Justiça. Os

políticos cristãos, se se inspirassem no

Evangelho, no Ensinamento Social da Igreja,

certamente o nosso mundo estaria bem

melhor. O Brasil, vive um momento difícil, eu

não teria condição de fazer uma análise de

conjuntura. Vejo, no entanto, que o tempo

presente é de escassez de liderança capazes

de tirar uma grande parte da população de

uma determinada bolha que está impedindo o

olhar de perceber o que realmente está

acontecendo. O povo é sofrido, cansado de ser

enganado. Necessitamos de pessoas que nos

inspire confiança e nos dê esperança

apontando vias de saída.

 

RE - O Papa Francisco no que tange seus

posicionamentos no que se refere a

assuntos ‘sensíveis’ da igreja, como esse

que retira o sigilo dos documentos do

Vaticano.  Como o       senhor          avalia essas

posições do Santo Padre? 

 

Pe. Elias - Falar sobre o Papa Francisco é uma

alegria; fui educado para confiar que o papa

representa Cristo; ouvi muitas vezes meus avós

rezando pelo Papa e ao Papa (ele dizia: “meu

santo Papa de Roma”); Papa Francisco é a

figura que mais inspira confiança no mundo

de hoje. É um homem autêntico; suas posições

indicam caminhos para a Igreja e para o

mundo todo. Um pastor, que está interessado

pelo rebanho, próximo de quem sofre,

preocupado com o futuro do planeta; um

homem sem medo da verdade; totalmente

doado e comprometido com o bem, luta pela

justiça e pela paz; Vida longa ao Papa.

 

RE - O Sr. já foi Reitor do Seminário São José.

Qual a orientação daria para os jovens que

desejam descobrir sua vocação sacerdotal?

Pe. Elias -  No santinho de nossa ordenação

sacerdotal estava escrito assim: “vale a pena

ser padre, ainda que um dia se escutasse do

Mestre: “vocês também não querem ir

embora?”; ao que nós responderíamos: “a

quem iremos? Só Tu tens palavra de vida

eterna”. É isso que digo ao jovem que pensar

em uma vocação para o ministério ordenado.

Vale a pena! Nunca sem discernimento.

ENTREVISTA: 
Marcos Sales 


