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VIVENDO O CARISMA DEHONIANO NO MINISTÉRIO EPISCOPAL

Mons. Vilsom Basso
Bispo de Caxias do Maranhão

Durante 25 anos de sacerdócio vivi como missionário no Maranhão-Brasil e nas
Filipinas, até abril de 2010. Em 19 de junho de 2011 assumi o serviço pastoral na
Diocese de Caxias do Maranhão-Brasil.
Destaco alguns elementos de como procuro viver o carisma dehoniano no meu
ministério episcopal:
1. Oração pessoal – Para viver o “Ecce Venio”, para fazer a vontade de Deus, como
padre jovem e agora como bispo preciso profundamente da oração pessoal.
A intimidade com o Senhor tem sido e é fundamental em minha vida. São tantos os
desafios, as dificuldades, os “becos sem saída” que enfrentamos em nosso ministério
episcopal, que, sem a constância humilde na oração, não é possível manter a
serenidade, a alegria de servir e a paz. O lema do meu episcopado é “Ecce Venio”.
2. Acolhida às pessoas que me procuram e atenção ao povo nas visitas às paróquias e
comunidades – se eu estiver em casa, atendo todas as pessoas que me procuram, se
estiver na agenda ou não. Sei que para as pessoas chegarem à casa do bispo, à cúria, é
difícil. Por isso faço com alegria este atendimento. Acredito que a acolhida é uma
marca do bispo dehoniano.
Nas visitas às paróquias e comunidades, como algo pessoal, entro mais cedo na igreja
e procuro saudar todas as pessoas que ali estão, apertando a mão e abençoando. No
final da missa digo: “Se alguém ainda quiser saudar o bispo ou pedir a sua bênção pode
se aproximar.” O “ir ao povo” dando atenção às pessoas, de maneira especial aos mais
simples como os idosos, as crianças, os doentes que estão ali na cadeira de rodas, é
uma marca do dehoniano.
3. Misericórdia com os sacerdotes. Procuramos dar atenção especial aos padres
idosos e doentes, visitando-os com freqüência e apoiando no que for necessário. Como
“profetas do amor e artífices da reconciliação”, junto com o Conselho Presbiteral e o
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Colégio de Consultores, temos ido ao extremo da misericórdia com os sacerdotes que
vivem situações difíceis.
Como um gesto de amor e atenção, telefono aos sacerdotes no dia da ordenação
sacerdotal e no dia do aniversário manifestando minha alegria e empenhando minha
oração por eles. Tenho em meu bolso o nome dos sacerdotes, diáconos permanentes e
seminaristas da diocese. Rezo por eles todos os dias.
4. Opção pelos pobres – No espírito de serviço, do “Ecce Ancilla Domini”, de lavar os
pés, nós temos estimulado as paróquias e comunidades a dar atenção especial aos
pobres, na promoção humana, criando ou estimulando as pastorais sociais e
organizando o Setor Social em cada paróquia. No ano de 2012 realizamos o Congresso
Social Diocesano que definiu nosso serviço aos pobres pelos próximos anos.
As semanas e congressos sociais que Pe. Dehon realizava servem de referência e luz.
Em 2010, realizamos o primeiro Encontro do Bem Comum, com os políticos dos 22
municípios da diocese e faremos o segundo encontro no dia 4 de fevereiro de 2013,
com os novos prefeitos eleitos, para encontrar caminhos comuns da Igreja e do Poder
Público na atenção especial aos pobres.
5. Opção pelos jovens e a pastoral vocacional. Sempre me marcou em padre Dehon a
sua atenção aos jovens e a formação que dava às lideranças. Fui assessor da Pastoral
da Juventude por muitos anos e aprendi a amar e a cuidar desta parcela importante e
significativa da Igreja e da sociedade. Hoje continuo dando atenção especial a eles;
Como fruto deste serviço, nós percebemos uma participação mais ativa nas
comunidades e sentimos um novo despertar vocacional na diocese.
6. Estado permanente de missão – As palavras de Pe. Dehon: “É preciso sair da
sacristia e ir ao povo” são inspiração constante para minha vida episcopal. Ouvimos o
mandato de Jesus: “Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Marcos
16,15), as palavras do Papa Bento XVI e do Sínodo dos Bispos sobre a Nova
Evangelização, das decisões da Conferência de Aparecida e das Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.
Inspirada nas orientações da Igreja na América Latina, a diocese de Caxias do
Maranhão, na Assembléia Diocesana de Pastoral de 2011, elaborou o projeto: Diocese
de Caxias em Estado Permanente de Missão, de 2011 a 2015. São mais de 6.000 (seis
mil) missionários leigos, indo de casa em casa, pelo menos 4 vezes ao ano, ouvindo as
pessoas, levando formação cristã, oração e bênção para as casas e para as famílias.
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Caros irmãos, estes são alguns elementos que com simplicidade partilho com vocês.
Que Maria, a Mãe de Jesus e nossa mãe, nos abençoe e nos guarde e nos ajude a
sermos bons pastores, pastores dehonianos. Amém.
Dom Vilsom Basso,scj
Bispo de Caxias – Maranhão - Brasil

