Ano 03 | Nº 9 | Edição Especial

A revista da Arquidiocese de São Salvador da Bahia

Bom Pastor!
Edição especial da Revista Primaz homenageia Dom Murilo Krieger
pelos nove anos de pastoreio na Arquidiocese de Salvador
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ra 12 de janeiro de 2011,
uma quarta-feira. Pontualmente às 9h, o padre Aderbal Galvão de Sousa – diretor da Rádio Excelsior da Bahia
– interrompia a programação para
dar uma grande notícia: o então Papa
Bento XVI havia aceitado a renúncia do Cardeal Dom Geraldo Majella
Agnelo e nomeado, nesta mesma
data, como Arcebispo de Salvador
e Primaz do Brasil, Dom Murilo
Krieger. Catarinense, de Brusque,
pouco se sabia sobre ele nesta Sede
Primacial. À época, eu trabalhava
na Rádio Excelsior e lembro muito
bem da correria daquele dia. Todos,
absolutamente todos, tentavam “desenhar” quem seria Dom Murilo e as
expectativas eram enormes.
Pouco tempo depois, antes mesmo de tomar posse, Dom Murilo esteve em Salvador e visitou a Cúria
Metropolitana: queria conhecer os
funcionários e, como ele mesmo disse em sua primeira entrevista – por
telefone – à Rádio Excelsior, queria
cercar-se das pessoas que o ajudariam no pastoreio. Se quando saiu a
notícia da nomeação as expectativas
eram grandes, com esta primeira visita, elas aumentaram ainda mais.
Os dias passaram e nós, soteropolitanos, com os corações bem
quentinhos que temos, organizamos
uma recepção calorosa. Dom Murilo
não sabia, mas, com faixas, cartazes,
música e muita alegria, lá estávamos
no saguão do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, às 20h35, do dia 22
de março, aguardando a chegada.
Logo que o avião aterrissou em terras baianas e a porta do desembarque
se abriu, todos puderam ver o pastor
que chegava para pastorear as ovelhas que lhe haviam sido confiadas.
Enquanto uma parte do Povo de
Deus acolhia Dom Murilo no aeroporto, um outro número de homens

E

e mulheres preparava, com muito
carinho, a Catedral Metropolitana
Transfiguração do Senhor (Catedral
Basílica) para a posse, que aconteceria em 25 de março, portanto, em
dois dias. 500 cadeiras foram adicionadas e foi necessário instalar um
telão na sacristia e dois outros telões
na parte externa ao templo, pois a
Catedral não comportaria o número
de fiéis que desejavam acompanhar
este momento histórico da Igreja no
Brasil.
E Dom Murilo tomou posse. Foi a
partir deste dia 25 de março de 2011
que começava uma nova história na
Arquidiocese de Salvador. Dedicado, atencioso, objetivo, Dom Murilo pastoreou o Povo de Deus com o
coração, aliás, o coração dele esteve
unido ao coração de cada “ovelhinha” – como ele costuma chamar os
fiéis que lhe foram confiados.
Após nove anos de pastoreio,
chegou a hora de agradecer a Deus
por nos ter permitido ser conduzidos
por um pastor escolhido pelo próprio
coração de Jesus. Também é hora de
agradecer a Dom Murilo por ter deixado que cada “ovelhinha” pudesse
sentir o cheiro e reconhecer o seu
pastor. Sem dúvida, este pastoreio
foi marcado pelo lema episcopal escolhido por Dom Murilo quando recebeu a sagração: Deus é amor!
É um pouco do muito que foi realizado ao longo deste tempo que nós
queremos contar nesta edição. Um
pouco, porque seriam necessárias
inúmeras páginas para contar o que
Dom Murilo fez em nossa Arquidiocese, embora fosse impossível mensurar o quanto ele amou o rebanho
que lhe foi confiado. Ao senhor, o
nosso muito obrigado, Dom Murilo!
Vá em paz e com a sensação de mais
uma missão cumprida! Nós continuaremos aqui com saudades e rezando
pelo senhor!

Palavra do Pastor

O que eu trouxe?
O que eu levarei?
omeça uma nova etapa em minha vida. É
hora, pois, de relembrar: o que eu trouxe
para esta Arquidiocese, quando aqui cheguei em março de 2011? É hora de perguntar: o que
eu estou levando desta Arquidiocese, ao deixá-la?
É hora de relembrar.Nesta Arquidiocese vivi as
mais diversas experiências: alegres e tristes, dolorosas e felizes, agradáveis e fáceis - além de experiências difíceis, muito difíceis. Nove anos, para quem
tem 76, é mais do que o dízimo. Mas, como na oferta do dízimo à paróquia, ou da paróquia à diocese,
quem o oferece sai enriquecido. Nunca perdemos
quando doamos alguma coisa a Deus; perdemos menos ainda quando não lhe doamos alguma coisa, mas
lhe devolvemos a vida, que é um dom dele!
Ao chegar, meu coração estava cheio de perguntas: como será a primeira Diocese e Arquidiocese do
país? Como serão os baianos? Como me receberão?
Conseguirei me adaptar a eles? E eles me aceitarão
como eu sou? Já na minha chegada, todas as perguntas foram respondidas. Fui acolhido com alegria,
com festas e sorrisos. Comecei a me sentir logo “em
casa”. Essa capacidade de acolhida que os baianos
têm é uma riqueza de valor incalculável.
Trouxe para Salvador o desejo de aqui viver intensamente. Guio-me pelo princípio: “Minha cabeça
deve estar onde estão os meus pés”. Se é verdade que
trouxe para cá experiências de outros lugares, não
menos verdade é que não vim para fazer comparações. Afinal, cada pessoa é um filho ou uma filha de
Deus; é amada pelo Pai; por ela foi derramado o sangue de Jesus; ela é merecedora, pois, de nosso amor.
Trouxe para Salvador a paixão que tenho por Jesus Cristo – e como gostaria que fosse maior! Trouxe a devoção a Maria: eu não conseguiria imaginar
minha vida sem esse presente que Jesus nos deu no
alto do Calvário. Trouxe o amor à Igreja, e quanto
sofro quando ela sofre! Trouxe o amor à Eucaristia e
a certeza de que nela somos eficazes diante de Deus,
pois lhe oferecemos o Seu próprio Filho querido.
É hora de perguntar. O que eu levarei desta Arquidiocese?

C

Dom Murilo S.R. Krieger, scj
Arcebispo Emérito de
São Salvador da Bahia

Quando me preparei para responder a essa pergunta, me perdi. É que começaram a passar diante de
mim rostos, sorrisos, gestos de bondade, inúmeros
momentos e acontecimentos. Lembrei-me do testemunho da Bem-aventurada Lindalva e, particularmente, de Santa Dulce dos Pobres, que conquistou
meu coração com a maneira como viveu. Lembrei-me da colaboração recebida dos bispos auxiliares,
unidos na alegria e nos desafios enfrentados juntos.
Lembrei-me do testemunho dos sacerdotes, dedicados e sacrificados; lembrei-me da alegria que os diáconos demonstram no serviço que prestam; da esperança que vi nos olhos dos seminaristas; lembrei-me
da dedicação dos consagrados e das consagradas, enriquecendo esta Igreja Particular com seus carismas.
Lembrei-me da capacidade de doação de uma multidão de leigos e leigas, que amam profundamente a
nossa Igreja.
Levarei comigo as experiências ligadas ao Santuário do Senhor Bom Jesus do Bonfim. Com seus
braços abertos, ele acolhe as multidões que sobem
a Colina Sagrada. Levarei o carinho desse povo por
Nossa Senhora, aqui honrada com o título de Nossa Senhora da Conceição da Praia.Levareia alegria
experimentada nas caminhadas penitenciais, nas
procissões de Domingo de Ramos enas de Corpus
Christi. Levarei... levarei...
Termino com um pedido e uma promessa.
O pedido: se a alguém eu feri, por palavras ou
pela minha maneira de ser, perdão! De uma coisa poderão ter certeza: nunca quis ofender a ninguém. A
promessa: todos desta Arquidiocese estarão sempre
em minhas orações. Não farei isso por bondade, mas
por dever, por um agradável dever.
Agora, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia
está sob os (bons) cuidados do Cardeal Dom Sergio.
Que o Espírito Santo o ilumine e o fortaleça!
Na despedida, gostaria de abraçar cada ovelhinha
querida. Afinal, foi uma graça e um privilégio pastoreá-las. Em tempos de pandemia, contudo, só será
possível o abraço virtual. Seja, pois, Jesus, o Bom
Pastor, a abraçá-las.
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Especial
Por Sara Gomes

“Bendito aquele que vem em Nome do Senhor”
O ano de 2011 foi especial para os fiéis da Arquidiocese de Salvador que,
com a alegria própria do povo baiano, acolhia o seu 27º Arcebispo

O
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cação (Pascom), padre Manoel de Oliveira Filho.
Foi também naquela manhã que Dom Murilo teve o
primeiro contato com os fiéis da Arquidiocese que ele
iria pastorear. Por telefone, direto de Florianópolis, em
Santa Catarina, o Arcebispo falou sobre o momento em
que recebeu a carta do Núncio Apostólico no Brasil,
Dom Lorenzo Baldisseri, que trazia a grande novidade.
Foto: Pascom/Arquidiocese de Salvador

dia 25 de março de 2011 foi, sem dúvida,
marcante e especial para a Arquidiocese de
São Salvador da Bahia. Naquela noite, a Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor (Catedral Basílica) estava lotada: todos aguardavam, com
ansiedade, o início da Missa de posse do novo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. Para onde quer
que se olhasse, lá estavam jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, sempre em busca dos melhores ângulos,
afinal, ninguém queria perder uma única oportunidade de registrar este momento histórico.
Defronte à Catedral, está a Igreja São Domingos de
Gusmão, onde os padres e diáconos se paramentaram
para aquela Celebração Eucarística e aguardaram o
momento exato de sair em procissão até a Igreja Mãe.
Embora os sacerdotes e os fiéis, presentes ou não na
Catedral àquela noite, estivessem em festa por acolher
o novo Arcebispo, eram muito comuns os comentários
sobre quem era aquele pastor que chegava e o que ele
mudaria a partir do momento em que tomaria posse.
Estas e outras dúvidas já faziam parte das reuniões
e das conversas dos soteropolitanos desde o dia 12 de
janeiro de 2011, quando o Papa Bento XVI anunciou
o nome do sucessor do então Arcebispo de Salvador,
Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo. Pontualmente, às 9h, a programação da Rádio Excelsior da Bahia
– emissora radiofônica oficial da Arquidiocese – foi
interrompida. No estúdio, para dar a notícia, estavam
Dom Geraldo, o diretor da rádio, padre Aderbal Galvão de Sousa, eo coordenador da Pastoral da Comuni-

Mais de duas mil pessoas acompanharam a posse de
Dom Murilo, dentro e fora do templo.

... com ‘temor e tremor’, para usar uma
expressão do apóstolo Paulo, dei meu ‘sim’ ao
Santo Padre. Meu temor se deve aos desafios
dessa que é a Arquidiocese Primaz do Brasil,
com uma rica história de 460 anos e uma
população de quase três milhões de habitantes;
o tremor nasceu da consciência de minhas
próprias limitações. Faço essa confissão, na esperança de ser acompanhado, desde este
primeiro momento, pela oração de cada filho e
filha da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
disse, Dom Murilo.
A Arquidiocese já se preparava para receber um
novo Arcebispo – já que há três anos Dom Geraldo havia apresentado o pedido de renúncia ao Santo Padre -, porém, aos 67 anos de vida, Dom Murilo,
definitivamente, não esperava ser nomeado para nenhuma outra diocese, visto que, aos 75 anos,o bispo
deve apresentar sua renúncia ao Papa: havia planos
de trabalho para os próximos oito anos que ficaria à

frente da Arquidiocese de Florianópolis. “Mas estou
na Igreja para servi-la da forma que ela precisa, não
da forma que eu planejei”, respondeu Dom Murilo em
entrevista à revista LET’S GO BAHIA.Do anúncio da
nomeação até a posse passaram-se 72 dias, ou seja,
tempo suficiente para que as pessoas pudessem procurar informações sobre ele; e não faltavam comentários
e palpites!
Foto: Pascom/Arquidiocese de Salvador

Em 2011, posse de Dom Murilo foi marcada por muita alegria.

No rito de posse, após a leitura da Bula e da recepção do
báculo, o novo Arcebispo e é conduzido até a Cátedra
(cadeira do bispo), em sinal de unidade, de comunhão
e de continuidade do ministério dos apóstolos.
Ano 03 | Nº 9 | Edição Especial
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Foto: Pascom/Arquidiocese de Salvador

O Aeroporto Luís Eduardo Magalhães ficou pequeno diante da quantidade de fiéis que aguardavam Dom Murilo

Coração aberto
O 27º Arcebispo que passava a governar a Arquidiocese de Salvador chegava com o coração aberto e
com uma pergunta simples, que, depois, deu título a
um de seus livros e ao primeiro artigo escrito para o
jornal A Tarde: “Posso entrar?”. E, do povo que vive e
trabalha nesta Igreja Particular, a resposta não poderia
ser diferente: sim, Dom Murilo, pode entrar.
Esta acolhida, própria do povo baiano, não aconteceu apenas no dia da posse. Antes, por ocasião da chegada de Dom Murilo a Salvador, no dia 22 de março
de 2011, inúmeras pessoas se organizaram para acolhê-lo - ao lado de Dom Geraldo Majella e do então
bispo auxiliar, Dom Gregório Paixão - no Aeroporto
Internacional Luís Eduardo Magalhães. O avião aterrissou às 20h35 e, quando a porta do desembarque
doméstico se abriu, qual não foi a surpresa de Dom
Murilo ao ver a multidão que o aguardava ansiosamente, com faixas e cartazes, no saguão do aeroporto.
“O dia 22 de março de 2011 foi particularmente
difícil para mim. Na manhã daquele dia, participei
de uma reunião do clero da Arquidiocese de Florianópolis. Foi um momento de despedida, marcado
por muita emoção. No Aeroporto de Florianópolis,
mais emoção: lá estavam meus familiares, que foram
se despedir de mim. Como tinha evitado ‘fazer propaganda’ do dia e do horário em que chegaria aqui,
pensei que poderia chegar discretamente e ir para a
8
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residência episcopal. De repente, já na porta do avião,
vejo uma multidão de pessoas, e descobri que estavam
ali por minha causa. Então, minha ‘timidez escondida’
se manifestou”, recorda Dom Murilo.

“De repente, já na porta do
avião, vejo uma multidão
de pessoas, e descobri que
estavam ali por minha causa. Então, minha ‘timidez
escondida’ se manifestou”,
recorda Dom Murilo.

Enquanto aguardava o desembarque de Dom Murilo, o Cardeal Dom Geraldo Majella concedia inúmeras entrevistas aos repórteres que desejavam saber
detalhes desta acolhida. “Eu experimentei também o
que vai experimentar Dom Murilo. Eu desejo que ele
seja feliz como eu fui feliz aqui, como eu me senti
bem aqui. Dom Murilo tem tudo para ser bem-suce-

dido, além das nossas
orações, a minha de
modo particular, para
que ele seja bem entrosado com os fiéis, que
ele tenha muitos anos
aqui também”, disse
Dom Geraldo à equipe
da Pastoral da Comunicação (Pascom).
Ao lado do Cardeal e então administrador apostólico, estava
o bispo auxiliar Dom
Gregório Paixão. “O
que posso dizer a Dom
Ao chegar, Dom Murilo recebeu o abraço afetuoso do então Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil,
Murilo nesse momento
Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo
é que ele está sendo recebido aqui em Salvador como sempre recebem os bispo no aeroporto, outro grupo preparava a Catedral
baianos: com o coração, com o corpo que canta, com Basílica Metropolitana de Salvador – Transfigurao corpo que dança [...]. Dom Murilo será abençoado ção do Senhor para a posse, que aconteceria em três
pelo Senhor do Bonfim; acolhido pelo colo materno dias. 500 cadeiras foram adicionadas para acomodar
da Senhora da Conceição da Praia, nossa grande Mãe, o maior número possível de pessoas (dois mil fiéis
a Mãe de Deus, nossa Mãe; e, ao mesmo tempo, abra- dentro da Catedral); grupos, movimentos, pastorais e
çado por todo o povo da Bahia que o receberá com paróquias se organizavam em caravanas para acommuito carinho, com muito amor. Esse povo que deseja panhar este momento bem de perto. Como parte da
não somente de Dom Murilo essa palavra de amor, preparação para a posse, a comitiva responsável cuiessa palavra que vem do Evangelho, mas desejam ser dou de fazer uma decoração discreta, de modo a faevangelizados naquilo que ele conhece tão bem por- cilitar a passagem das pessoas e dar destaque a Dom
que ele é um homem de fé”, afirmou Dom Gregório.
Murilo e à cátedra – cadeira utilizada nas celebrações,
Logo após o desembarque, Dom Murilo recebeu o e que representa a autoridade e o magistério do bispo.
abraço afetuoso de Dom Geraldo e, ainda no aeroporNo dia tão esperado, mesmo quem não conseguiu
to, se encontrou brevemente, em uma sala reservada, entrar na Catedral, devido ao grande número de pessocom alguns padres, religiosos e leigos da Arquidioce- as que ali se encontravam, pôde acompanhar a posse
se de Salvador. “Quando Dom Geraldo me saudou, a em um telão montado na Praça do Terreiro de Jesus,
primeira palavra que ele me disse foi ‘Bendito o que que também estava lotada. Outros dois telões foram
vem em Nome do Senhor’. Realmente, é com essa afixados dentro do templo: um na sacristia e o outro
convicção que eu venho. Mais uma vez eu faço essa próximo ao altar. Logo após a Comunhão Eucarística,
experiência, talvez de forma mais forte, de que Deus Dom Murilo recebeu as saudações de Dom Geraldo e
escolhe vasos de barro para colocar os seus dons. Eu de Dom Lorenzo Baldisseri; do padre Edson Menezes
quero abençoá-los e, abençoando vocês, abençoar to- da Silva, em nome dos presbíteros e diáconos permados os sacerdotes, diocesanos e religiosos, os semina- nentes, e de Ângela Maria F. Araújo, em nome dos leiristas, os diáconos permanentes com quem já trabalho gos. “Faço votos, Dom Murilo, que a luz da lâmpada
há muito tempo, porque venho de uma Arquidiocese que brilha nas alturas o ilumine na sua nova e árdua
que também tem um bom número como aqui, e aben- tarefa de conduzir a Arquidiocese de Salvador, para
çoar todos aqueles que vocês também servem com o que Cristo Nosso Senhor reine nos corações de todo o
seu ministério”, e abençoo-os.
rebanho que a Igreja lhe confia com muita confiança e
Enquanto esta comitiva recepcionava o novo Arce- apreço”, disse Dom Lorenzo.

A missão estava apenas começando.
Ano 03 | Nº 9 | Edição Especial
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Especial
Por Sara Gomes

Na linha de frente

No período em que esteve como Arcebispo de Salvador, Dom Murilo mediou conflitos
e participou diretamente de momentos importantes para a sociedade baiana
missão do Arcebispo vai para além da administração pastoral de uma Arquidiocese e isso
ficou muito claro no período do pastoreio de
Dom Murilo. Inúmeras ações aconteceram ao longo destes nove anos, entre elas greves, incêndios, deslizamentos de encostas e até mesmo naufrágio. Diante do povo
que sofre, Dom Murilo também sofreu. Sim, ele sofreu,
mas, acima de tudo, levou esperança para quem não conseguia ver que era possível continuar a caminhada.
Ninguém poderia imaginar, mas Dom Murilo foi envolvido diretamente na greve da Polícia Militar que teve
início em 31 de janeiro de 2012 e durou 12 dias. “Pediram a ele que pudesse mediar, que pudesse participar de
uma conversa e ele se dispôs. Na greve da polícia, a nossa casa era o lugar onde se estabeleciam as conversas.
E uma coisa muito bonita, ele se preocupava até com o
lanche: ‘olha, eles já estão aqui há tantas horas, alguém
vai comprar alguma coisa para comer, para ninguém ficar com fome’, dizia. Isso porque realmente eram horas
e horas de reunião”, recorda o bispo da Diocese de Nova
Iguaçu, Dom Gilson Andrade da Silva que, à época, era
bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador.
O diálogo difícil entre a Associação de Policiais
Militares, Bombeiros e Seus Familiares (Aspra) e o
Governo do Estado aconteceu por meio de Dom Murilo, que ouviu um lado, ouviu o outro e os ajudou a
chegar a uma solução, sempre pensando no bem da
sociedade. Em nota publicada na ocasião, o Arcebispo
pediu a todos que desarmassem os corações para que
a paz pudesse, de fato, acontecer nas cidades baianas.

A
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Pediram a ele que
pudesse mediar, que pudesse
participar de uma conversa
e ele se dispôs. Na greve da
polícia, a nossa casa era o
lugar onde se estabeleciam as
conversas. E uma coisa muito
bonita, ele se preocupava até
com o lanche: ‘olha, eles já
estão aqui há tantas horas,
alguém vai comprar alguma
coisa para comer, para
ninguém ficar com fome’,
dizia. Isso porque realmente
eram horas e horas de reunião.

Dom Gilson Andrade da Silva
Bispo de Nova Iguaçu ( RJ)

Foto: Reprodução/TV Bahia

Pelo fim da greve, Dom Murilo rezou com policiais militares
acampados em parque aquático de Salvador

“Em vista do retorno à vida normal em nossas cidades, peço a você, meu amigo, minha amiga: desarme
seu coração. Quem exige um desarmamento total, e não
só dos corações, é o bem comum, é o bem da sociedade
baiana. Nestes meus dez meses de Bahia, descobri que
o povo baiano é acolhedor, é trabalhador e festivo; é um
povo pacífico por natureza. Esse povo merece o melhor
de nossos esforços e toda a nossa dedicação. Na luta
pela paz não há vencidos nem vencedores: há irmãos e
irmãs que merecem o respeito de todos’, destacou.
Dois anos mais tarde, uma nova greve dos policiais
militares começava e, mais uma vez, a população ficava assustada com a quantidade de saques que começavam a acontecer. Em meio a esta situação, a Igreja
celebrava a Semana Santa e, na Quinta-feira, após a
celebração da Missa do Crisma, na Catedral, chegou
o pedido para que Dom Murilo pudesse comparecer
à sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas, local onde
autoridades e líderes do movimento grevista estavam
reunidos, tentando chegar a um acordo. “Ao chegar ao
local, surpreendi-me com o ambiente que encontrei:
em vez de tenso, era de diálogo. Percebi que havia,
de ambos os lados, desejo de encontrar uma solução
para a greve. Aprovada uma proposta, nasceram, no
entanto, algumas perguntas: Os militares que estavam
reunidos no parque Wet’n Wild aceitariam o que lhes
seria apresentado? A greve terminaria? Como seria o
final da Semana Santa?”, escreveu Dom Murilo em
artigo publicado em 18 de maio de 2014.
Além de ter se reunido para ajudar no diálogo e
chegar a uma proposta, Dom Murilo também foi ao
encontro dos policiais, que já ocupavam o parque
aquático há três dias, desde que havia sido deflagrada a
greve. Ao chegar, Dom Murilo conduziu um momento
de oração e conversou com os grevistas. “‘Eu sei que
vocês vivem um momento delicado e difícil. Quando
eu soube que, de ontem para hoje, vocês perderam três

colegas, pensei assim: ‘Vou me unir à oração de vocês’, porque poderia ser qualquer um de vocês no lugar deles. É um risco de quem trabalha para nossa paz
e nossa segurança. Venho pedir para que, de todo esse
sofrimento, nasçam coisas boas, um melhor conforto
para vocês e, acima de tudo, a paz. Nessa Bahia, o seu
povo é mais importante do que tudo”, afirmou.
Com o fim da segunda greve da PM neste período, a vida voltava, aos poucos à normalidade. Contudo, outra categoria também estava em greve: a dos
professores estaduais e, mais uma vez, Dom Murilo
foi convidado a interceder pelo fim de um movimento que, em 10 de maio de 2012, já durava 30 dias e
prejudicava mais de um milhão de alunos na capital
baiana e no interior. As reuniõespara mediar as negociações entre os educadores e o Governo do Estado
aconteceram na Residência Episcopal e na Cúria Metropolitana de Salvador. O momento não foi fácil e a
greve durou 115 dias na Bahia.

Presença Marcante
Ao longo do tempo em que esteve à frente da Arquidiocese de Salvador, Dom Murilo também pôde
sentir e se fazer presente diante da dor do povo. Momentos marcados por tristeza, mas cercados por esperança, inundaram o coração do Arcebispo. Um deles
aconteceu em janeiro de 2015, quando, na madrugada
do dia 14, um incêndio atingiu a Baixa do Petróleo, em
Massaranduba, deixando 55 famílias desabrigadas.
Diante da situação, a Arquidiocese de Salvador realizou a Campanha SOS Massaranduba, com o objetivo de arrecadar doações (em espécie), que foram destinadas para a compra de móveis e eletrodomésticos.
A campanha – que teve início logo após o incêndio e
durou até o dia 20 de março – arrecadou uma quantia
de R$ 20.787,03.
Para que esta campanha acontecesse, Dom Murilo motivou os fiéis, através de uma carta enviada por
e-mail e publicada no site da Arquidiocese de Salvador e nas redes sociais, bem como por meio de uma
mensagem gravada especialmente para os ouvintes da
Rádio Excelsior da Bahia. Tendo em vista os imensos
prejuízos sofridos pelas famílias cujas residências foram atingidas pelo incêndio ocorrido na madrugada
do dia 14 de janeiro passado, no bairro da Massaranduba, em Salvador, que destruiu mais de 30 casas, deixando dezenas de pessoas sem abrigo, a Arquidiocese
de São Salvador da Bahia faz um apelo às pessoas de
boa vontade: vamos nos unir, para ajudar esses nossos
irmãos que estão sofrendo.
Como as necessidades básicas e imediatas das faAno 03 | Nº 9 | Edição Especial
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Foto: Arquivo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Mar Grande)

Dom Murilo também sentiu, no coração, a dor dos familiares e amigos das vítimas do naufrágio na Baía de Todos os Santos.

mílias estão sendo atendidas pela Prefeitura Municipal, pensamos em direcionar nossa ajuda para um segundo momento: quando se tratar da reconstrução das
casas e, particularmente, da aquisição dos móveis de
que cada família necessitará.
O atendimento das famílias que realmente foram
atingidas será possível, tendo por base os registros
que os poderes públicos têm das pessoas que ali moravam e graças, também, às anotações da Pastoral da
Criança, que atua na comunidade há vários anos, escreveu o Arcebispo.
Outro momento de dor do Povo de Deus, em Salvador, foi o deslizamento de uma encosta na localidade
conhecida como Barro Branco, próximo à Avenida San
Martin. Na madrugada do dia 27 de abril de 2015, após
fortes chuvas caírem sobre a capital baiana, a terra cedeu e arrastou casas, provocando a morte de 11 moradores. Entre as vítimas estavam três adolescentes com
idades entre 12 e 16 anos e uma idosa de 75 anos.
Foto: Pascom/Arquidiocese de Salvador

Várias foram as comunidades visitadas por Dom Murilo. Uma delas
foi a localidade de Barro Branco, após deslizamento de encosta.
12
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A cidade parou para acompanhar o trabalho do
Corpo de Bombeiros, que durou cerca de 30 horas, até
encontrar o último corpo soterrado. Além de acompanhar com as orações, Dom Murilo também esteve no
local. Emocionado, o Arcebispo conversou commoradores do entorno e pôde ver, de perto, os estragos
ocasionados pela chuva.
No domingo seguinte à tragédia, o Arcebispo escreveu um artigo intitulado O rosto da solidariedade.
“Vendo a cidade mobilizada em torno dos que tudo ou
muito perderam; testemunhando a dor de quem sofre
a perda de um ente querido; impactados por imagens
que trazem para os nossos lares e, particularmente,
para os nossos corações o sofrimento de tantos irmãos, como não nos lembrarmos da figura do Bom
Samaritano? Descobrimos, sem muito esforço, que
ele não é uma pessoa: são muitas. São bombeiros e
autoridades; são membros da Defesa Civil e militares;
são pessoas anônimas que se mostram incansáveis no
atendimento ao próximo”, destacou.
Mais de dois anos após esta tragédia, outra marcaria
o povo baiano. Em 24 de agosto de 2017, a embarcação
Cavalo Marinho 1, que transportava 116 passageiros e
quatro tripulantes entre a Ilha de Vera Cruz e Salvador,
virou na Baía de Todos os Santos. O naufrágio ocasionou a morte de 19 pessoas, entre elas crianças.
A dor dos familiares e amigos também chegou ao
coração do Arcebispo. No sétimo dia do naufrágio,
Dom Murilo presidiu a Missa pelas almas das vítimas,
às 18h30, na Matriz da Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, em Vera Cruz. “O que a fé nos ensina sobre
isso? Qual o olhar de Jesus sobre o que aconteceu na
Baía de Todos os Santos? Com que respostas nós, seus
discípulos, contamos para oferecer às famílias atingidas pela tragédia? Começo pelo que é fundamental:
Deus não quer o sofrimento de ninguém. Seria um
absurdo dizer que o que aconteceu é da vontade de
Deus. Deus é amor!”, escreveu Dom Murilo no artigo
semanal publicado em 1º de setembro.

Especial

Por Adalgisa (Gisa) Maia
Coordenadora da Associação Missionárias da Fraternidade Cristã (MFRAC)

Gratidão e saudade
ou bom pastor, ovelhas guardarei.Não tenho
outro ofício e nem terei.Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei”. Não tenho outro ofício e
nem terei.Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei”. Essa
é uma canção do nosso hinário católico que corresponde, sob medida, à experiência que tivemos nestes anos,
caminhando com nosso pastor Dom Murilo. Sempre
brincamos com ele ao nos referirmos à nossa Associação como a “menor tribo” da nossa Arquidiocese.
A Associação das Missionárias da Fraternidade
Cristã (MFRAC) está há 40 anos na Arquidiocese de
São Salvador da Bahia, e há apenas 18 anos no Recanto da Transfiguração, localizado na periferia de Salvador, como um pequeno oásis no meio de uma terra
desértica de penúria, cercado por favelas no entorno
do CEASA.Neste espaço, famílias sobrevivem com
muito pouco no enfrentamento dos grandes desafios
da sobrevivência: “Morte e Vida Severina”, na agonia
diária do desemprego, nos biscates do subemprego.
Recordamos vivamente a primeira vez em que o
Dom Murilo nos visitou. Ele quis conhecer todos os
espaços da nossa Instituição, onde a criança é o centro
maior de interesse. Ele esteve muito atento, fazendo
perguntas e ouvindo histórias, pois disso somos muito
ricas: de histórias e relatos das vidas que nos são confiadas; de meninos e meninas com suas famílias cheias
de desafios: lutas e dores, mas também repletas de esperanças, sonhos, vitórias e conquistas. Algumasdessas vitórias obtidas graças a este bom pastor, que caminhou conosco, pacientemente, ao longo destes anos.
Recordamos com ternura – e nos comovem muitos
fatos - deste pastoreio, que talvez sejam quase ocultos
aos que não o conheceram tão de perto. Sim, porque
Dom Murilo se fez próximo e solidário, nos apoiando
nos desafios que enfrentávamos.Mas, se fez próximo,
principalmente, das nossas crianças em suas dificuldades e sofrimentos.Aproximou-se delas com afeto
que sempre as encantou!
Quando nossas crianças foram convidadas a homenageá-lo em seu último aniversáriocelebrado na
Catedral Basílica de Salvador, repassamos o convitecom cuidado, porque seriam váriasas que gostariam
de ir ao seu encontro para lhe entregar um ramo de
flores. Algumas crianças, em particular, trazem já, em
seus corpos, muitas cicatrizes e marcas porque foram
precocemente atingidas por violência e infortúnio e,

“s

para essas, a compaixão do nosso pastor sempre foi
maior!Quantas vezes o vimos com os olhos cheios de
lágrimasdiante do drama de uma criança, e sendo capaz de escrever-lhe, pessoalmente, uma palavra paternal de afeto e conforto e, por isso mesmo, despertando
reciprocidade em cada uma que se sentiu amada e especial aos seus olhos!
O brasão escolhido por Dom Murilo, como sua
consigna, com a máxima: “Deus é Amor”tornou-se
algo profundamente vivencial com suas ovelhinhas,
como ele carinhosamente designa, não apenas as
crianças, mas o Povo de Deusque a Providência Santíssima lhe confiou!
Na caminhada que fizemos, tendo-o como pastor,
a realidade nos inspirou o que denominamos como
“Projeto Efeta”- aquela palavra em aramaicodirigida por Jesus ao homem mudo. Sim, porque as nossas
crianças permanecem conosco dos dois aos 13 anos
de vida, mas, quando elas completam 14 anos, precisamos nos despedir, com dor em nossos corações,
porque sabemos que, sem o apoio das nossas mãos,
começarão a perder-se, estarão emudecidas, sem voz
ou vez, para requisitar os seus direitos como cidadãos.
Como salvá-los?! Eis o nosso dilema.
A proposta de oficinas culturais e profissionalizantes
surgiu, então, para atender a esse grupo de risco. A grande bênção foi termos Dom Murilo conosco. A fábrica
de hóstias Papa Francisco seria o braço de sustentabilidade para esse projeto. Dom Murilo esteve conosco no
projeto para adquirir o maquinário, acompanhou cada
passo que demos na implantação da pequena empresa e,
sempre que lhe foi solicitado, divulgou o produto, que
é adquirido unicamente pelo público católico da nossa
Arquidiocese e pela Diocese de Camaçari, embora ainda atinjamos 10% apenasdas nossas paróquias, e o nosso sonho de salvar crianças ainda nos parece longe de
realizar-se, porque seria preciso uma compreensão e solidariedade ainda maior do que aquela que já obtivemos.
Oxalá o compromisso do Dom Murilo, abraçando
nossa causa,que é a dos pequenos e pobres, num seguimento muito fidedigno do Evangelho, se faça uma prática que influencie muitos outros nos seus mesmos passos!São muitas histórias e, por certo, não caberiam neste
espaço, mas, com certeza, cada uma dessas estará escrita no “Livro da Vida”.Nossas preces o acompanharão e
“permanecerá para sempre o bem que fez”(2 Cor 9,9).
Ano 03 | Nº 9 | Edição Especial
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Especial
Por Sara Gomes e Emilly Lima

Resgate histórico e amor pastoral

A preocupação de Dom Murilo com a história da Arquidiocese
de Salvador, e, assim, com a história da Igreja Católica no Brasil,
foram marcantes ao longo destes nove anos.

Q

uem percorre o Centro Histórico de Salvador e olha para as Igrejas percebe que muita coisa mudou ao longo dos últimos nove
anos. É impossível caminhar pelas ruas, descer e subir as ladeiras do Pelourinho e não notar que templos
como a Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor e a Igreja Santíssimo Sacramento da Rua do Passo foram restaurados. Estas intervenções estruturais
também são fruto do pastoreio do Arcebispo Emérito
da Arquidiocese de Salvador, Dom Murilo Krieger.
Providencialmente, no dia em que Dom Murilo tomou posse como Arcebispo de Salvador e Primaz do
Brasil – 25 de março de 2011 – uma reunião foi realizada entre a Arquidiocese de Salvador e o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Embora Dom Murilo não estivesse presente nesta reunião, por ser o dia em que assumiria o comando da
Arquidiocese, na ocasião, foi apresentado o projeto
14
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de restauração para a Igreja São Pedro dos Clérigos,
localizada no Terreiro de Jesus.
Esta era a primeira parceria de muitas que aconteceriam ao longo dos nove anos de pastoreio de Dom
Murilo. Além do IPHAN, o Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural do Estado da Bahia (IPAC), o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e o Banco Itaú também foram companheiros nesta longa jornada de restauração.
“Dom Murilo sempre estava disponível para alguém que apresentasse uma ideia na linha da restauração. Sempre se colocou preocupado em criar meios
para a sustentabilidade e manutenção dos templos,
e fazia questão de acompanhar e mobilizar diversos
meios para buscar a captação de projetos”, afirma o Irmão Jorge Mendes, do setor de Patrimônio Histórico
da Arquidiocese de Salvador. De acordo com ele,a Comissão de Arte Sacra e de Bens Culturais sempre buscou

Foto: Sara Gomes

Após ser
completamente
restaurada,
Igreja Santíssimo
Sacramento da
Rua do Passo
passou a ser a
sede do
Apostolado
da Oração
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Foto: Mateus Morbeck

meios para que os templos de Salvador fossem restaura- Basílica), que teve o processo de restauro iniciado em
dos. Com a chegada de Dom Murilo, essa comunicação abril de 2015 e foi entregue em setembro de 2018.
ficou mais linear, pois o novo pastor tinha a preocupação A intervenção contemplou a restauração dos bens inde estar junto aos processos das revitalizações, não ape- tegrados, das imagens sacras, além da requalificação
nas para restaurar, mas também para agregar ideias para dos espaços internos e diversos outros serviços de
que fossem conservados e, principalmente, tivessem um conservação do monumento. Entre os destaques esplano de uso sustentável e de manutenção.
tão as restaurações das treze capelas, incluindo toda a
Umas das restaurações mais esperadas pelos cató- imaginária sacra; do átrio; de toda a fachada principal
licos foi a da Igreja Santíssimo Sacramento da Rua em cantaria e das torres de azulejos.
do Passo, que estava
interditada e fechada
há 20 anos. Este templo é conhecido mundialmente por ter sido
cenário do filme O Pagador de Promessas. A
Arquidiocese que, por
diversas vezes tentou
projetos e diálogos,
sem sucesso, finalmente conseguiu um
projeto, em conjunto
com a Fraternidade
Samaritanos Beneditinos, em 2013, que
foi autorizado pelo
IPHAN e iniciado o
processo de captação e
das obras de restauro.
A obra durou cinco
A Catedral Metropolitana – Igreja Mãe da Arquidiocese de Salvador – também
anos e, ao recordar a entrega, o Irmão Jorge destaca
foi restaurada durante o período do pastoreio de Dom Murilo.
as palavras de Dom
Murilo que, para ele, foram marcantes. “Dom Murilo
disse assim: ‘Uma Igreja como essa, que é riquíssima
de obras artísticas, tem outra atração: as pessoas vêm
aqui para admirar o belo, e o belo é Deus. Toda beleza
Quando Dom Murilo
é o reflexo da beleza de Deus’”. E ainda citou a famochegou, a Catedral
sa frase de Dostoievski: ‘A beleza salvará o mundo’”,
conta o Irmão Jorge.
Basílica já estava em um
Naquele mesmo ano da entrega do templo comprocesso de restauração
pletamente restaurado – 2018 -, em 27 de outubro, o
Apostolado da Oração (AO) passou a ser o responsável
antiga que estava parado,
pela administração pastoral da Igreja do Passo, onde
tanto que o altar vivia com
funciona a sede do Movimento. Na ocasião, Dom Murilo presidiu uma Missa para cerca de 1.300 pessoas.
tapumes e coberto com
“Posso dizer que foi o casamento perfeito receber das
cortinas. As Missas eram
mãos do nosso Arcebispo uma Igreja totalmente recuperada e entregue a um grupo que já tem muita histócelebradas dessa forma.
ria de compromisso e responsabilidade”, disse o padre
Valson Sandes, que também é o diretor espiritual do
AO e do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ).
Durante os nove anos do pastoreio de Dom Mulembra o padre Lázaro Muniz, que, na
rilo, cabe destacar, ainda, a revitalização da Catedral
época, era o pároco da Catedral.
Metropolitana Transfiguração do Senhor (Catedral

Segundo o sacerdote, foram muitos anos de luta
por parte de Dom Murilo e do IPHAN, em busca de
apoio de organizações financeiras para que as obras
fossem retomadas.
Após a captação dos recursos, a Catedral passou a
ser recuperada e contou com o acompanhamento assíduo de Dom Murilo. Foram três anos e oito meses
para que o templo pudesse, finalmente, ser entregue.
“Dom Murilo sempre esteve muito presente, visitando e acompanhando os vários momentos, e eu estava
sempre com ele. Ocorriam muitos diálogos entre nós
dois, entre a equipe da reforma e do IPHAN para que
esse momento especial fosse realizado. Essas Igrejas
que foram restauradas tiveram muito apoio de Dom
Murilo com a sua intervenção, escrevendo cartas direcionadas às instituições financeiras para solicitar
apoio nas obras”, ressalta o padre Lázaro.
Uma das grandes realizações, no que diz respeito à
restauração, da Arquidiocese de Salvador, desde a posse
do Dom Murilo como Arcebispo, foi cumprida no final
de 2019, com a reabertura, após duas décadas, do Palácio Arquiepiscopal, o famoso Palácio da Sé. O prédio,
que por mais de 100 anos foi o Centro Administrativo e
Pastoral da Igreja, foi tombado pelo IPHAN, restaurado

e transformado em um equipamento cultural que conta
a história da Igreja Católica no Brasil. “Dom Murilo não
poupou esforços para encontrar uma solução. Durante
todo o processo, ele foi muito importante porque ele entrou em contato com o BNDES e com o Banco Itaú, e
ambos manifestaram interesse pela restauração do Palácio”, destaca o padre José Abel Carvalho Pinheiro,presidente do Palácio da Sé e atual pároco da Catedral Basílica e da Paróquia Sant’Ana, templos que também foram
restaurados durante o pastoreio de Dom Murilo.
Padre Abel também ressalta a sugestão que Dom
Murilo deu para que fosse instalado o Centro Cultural
Palácio da Sé, uma entidadedestinada a cuidar, zelar e
preservar o prédio. “Montei uma equipe com profissionais, sacerdotes e leigos, apresentei a Dom Murilo e, a
partir daí, foram constituídos os estatutos do Centro Cultural Palácio da Sé Dom Sebastião Monteiro da Vide,
que foi o bispo que construiu o Palácio”, diz.“Dom Murilo acompanhou todo o processo de restauração e continua buscando saber sobre o palácio. Ele sempre tem me
apoiado, me incentivado, me corrigido e me dado forças
para enfrentar as dificuldades que vão surgindo. Se não
fosse ele, nós não teríamos a capacidade de fazer tudo o
que foi feito”, completa o padre Abel.

Foto: Sara Gomes

No Terreiro de Jesus, próximo à Catedral, também foram restauradas
a Igreja São Domingos e a Igreja São Pedro dos Clérigos.
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Ao longo dos nove anos em que Dom Murilo esteve à
frente da Arquidiocese de Salvador foram restaurados: a
Igreja São Pedro dos Clérigos (entregue em 2014), Igreja
São Domingos de Gusmão (entregue em 2016), a Matriz
da Paróquia Sant’Ana (entregue em 2016), a Capela São
Pedro Gonçalves (entregue em 2018), a Igreja Santíssimo
Sacramento da Rua do Passo (entregue em 2018), a Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor (entregue
em 2018), o Receptivo da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (entregue 2019) e o Palácio da
Sé. Também sofreram intervenções a Basílica Santuário
Senhor Bom Jesus do Bonfim (em 2019) e a Paróquia Nossa Senhora da Saúde e Glória (em andamento); e tiveram
os processos de recuperação iniciados a Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (em 2019) e a Matriz
da Paróquia Nossa Senhora da Penha de França (em 2020).

Resgate da memória
Os templos históricos não eram a única preocupação de Dom Murilo, quando o assunto era resgatar
a memória da Arquidiocese Primaz. Cuidadosamente, enquanto Arcebispo, Dom Murilo tentou recuperar documentos importantíssimos que vão para além
desta Igreja Particular: ajudam a contar a história da
Igreja Católica no Brasil.
Todos os documentos resgatados, entre eles a Bula
de Criação da Diocese de São Salvador da Bahia, passaram a fazer parte do livro Documentos de fundação
e outros registros da Arquidiocese de São Salvador da
Bahia Sede Primacial do Brasil.“Penso ser interessan18
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te saber que este livro começou a ser concebido antes
da minha posse: ainda não tinha vindo para Salvador
e estava preparando as palavras que diria no dia 25
de março de 2011, data marcada para a minha posse,
quando quis ler a Bula de Criação da Diocese para
me inspirar nela. Não encontrei o texto, mas pensei:
este texto deve existir e será importante encontrá-lo
para que todos o conheçam”, contou Dom Murilo, por
ocasião do lançamento da obra em 28 de novembro
de 2019.
O Arcebispo disse, ainda, que, por não ter encontrado a Bula, fez contato com a Torre do Tombo, em
Portugal, e teve uma surpresa: “eles não só tinham a
Bula original, como me enviaram uma foto dela que
agora está na obra. Assim, eu poderia contar a história

Foto: Sara Gomes

O último prédio restaurado e entregue no pastoreio de Dom Murilo foi o Palácio da Sé, localizado na Praça da Sé, em dezembro de 2019.

de cada texto que está neste livro. Posso lhes assegurar que nada foi fácil; ao contrário: foi fruto de buscas,
de pesquisas. Tive a ajuda de um grande número de
pessoas, especialmente historiadores”, disse.
A obra apresenta, ainda, documentos históricos sobre a fundação da Diocese de São Salvador da Bahia,
que são a Bula de Criação (Specula Militantes Ecclesiae) e a Carta de Instituição e Doação do Rei Dom
João III.; e também conta com a Bula de Elevação da
Diocese a Sede Metropolitana (Inter Pastoralisofficii
Curas), o documento que eleva a Catedral Metropolitana à categoria de Basílica, além do Decreto que
reconhece a Arquidiocese como a Sede Primacial e o
seu Arcebispo como o Primaz do Brasil.
A preocupação de Dom Murilo também estava em
tornar conhecido o verdadeiro brasão da Arquidiocese
de Salvador, que lhe foi apresentado por Victor Hugo
Carneiro Lopes, ex-aluno do monge beneditino, Irmão Paulo Lachenmayer, OSB, que o confeccionou
em junho de 1955. O brasão original foi entregue a
Dom Murilo pouco tempo depois de ter tomado posse
na capital baiana.

Cuidado pastoral
Quando Dom Murilo tomou posse como Arcebispo
de Salvador, a Arquidiocese era formada por 15 municípios e 112 paróquias, 372 Igrejas, uma Área Pastoral, diversas congregações religiosas, inúmeros grupos, movimentos e pastorais. Embora se configurasse
como um desafio, o primeiro desejo deste pastor era
conhecer as suas “ovelhinhas”, como carinhosamente
são chamados, por ele, os fiéis desta Igreja Particular.
Para que o Povo de Deus pudesse vivenciar, cada
vez mais, a fé, Dom Murilo criou mais paróquias: Ascensão do Senhor (Centro Administrativo da Bahia,
Salvador), Nossa Senhora da Vitória (São Roque do
Paraguaçu, Maragogipe), Santo Antônio de Portão
(Lauro de Freitas), Santo Antônio (Geolândia, Cabaceiras do Paraguaçu), São Tiago Maior (Boca da
Mata, Salvador), Espírito Santo (Tancredo Neves,
Salvador), Santo Agostinho (Lauro de Freitas). O Arcebispo criou, ainda, a primeira paróquia dedicada a
São João Paulo II no mundo, que é a Paróquia Nossa
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Senhora dos Alagados e São João Paulo II, no bairro
de Alagados; o primeiro Santuário e a primeira paróquia dedicados à Santa Dulce dos Pobres também foram criados por Dom Murilo.
Não se pode esquecer que foi durante o pastoreio
de Dom Murilo que o Regional Nordeste 3 (Bahia e
Sergipe) viram ter início a primeira Diaconia Territorial, em Salvador: Diaconia São Mateus. Após esta,
duas outras foram criadas: Diaconia Nossa Senhora da
Ilha de Maré e Diaconia São Miguel Arcanjo e Santos
Anjos.

Uma nova Diocese
Foi, ainda, no pastoreio de Dom Murilo que a região do Recôncavo Baiano formou a Diocese de Cruz
das Almas, instalada em 28 de janeiro de 2018. Na
ocasião, ao apresentar a nova Diocese, desmembrada
da Arquidiocese de Salvador, o Arcebispo disse: “Na

manhã de hoje, nesta cidade de Cruz das Almas, cruzam-se o sonho de toda uma região e a atenção paterna do Papa Francisco, explico-me: o sonho da comunidade católica dessa região do Recôncavo Baiano
nos volta ao ano de 1975, quando os bispos da CNBB
Regional Nordeste 3 pediram à Santa Sé a criação de
cinco novas dioceses na Bahia. Em 1978 foram criadas as dioceses de Jequié e Itabuna; em 1979 a de
Barreiras; em 1980 a de Irecê. A quinta, a do Recôncavo, ficou sem data definida. Em 2008 o Regional
Nordeste 3 da CNBB aprovou o pedido da criação de
duas novas dioceses, desmembradas integralmente da
Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Em 2010 foi
criada a primeira delas: Camaçari. A segunda diocese
do Recôncavo, a Diocese de Cruz das Almas, está sendo instalada hoje”, disse.
Com a criação da Diocese de Cruz das Almas, o território da Arquidiocese de Salvador passou a ser formado apenas pelos municípios de Salvador, Lauro de
Freitas, Salinas da Margarida, Vera Cruz e Itaparica.
Foto: Sara Gomes

O cuidado de Dom Murilo também se deu no resgate de documentos históricos.
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Especial
Por Sara Gomes

Amizade santa!

Santa Dulce, Beata Lindalva e Madre Vitória ganharam
um lugar especial no coração de Dom Murilo
á quem diga que Salvador é a terra de todos os
santos. E está certo quem pensa assim! Nesta
cidade pisaram homens e mulheres de fé, que
estabeleceram uma relação de amor com o povo soteropolitano, e que recebem deste mesmo povo a gratidão. Ao falar sobre eles, é necessário voltar o olhar para
uma santa, uma beata e uma Serva de Deus, cujas vidas
foram totalmente dedicadas a Jesus. Cada uma delas
também passou a fazer parte da vida de Dom Murilo
Krieger desde que chegou à capital baiana, em 2011.
Naquele ano, em 22 de maio, exatamente dois
meses após chegar a Salvador, Dom Murilo recebeu
a graça de dar início ao rito de beatificação da freira
baiana, presidido por Dom GeraldoMajella Agnelo,
que representou o Papa Bento XVI. Uma multidão
formada por milhares de fiéis lotou o Parque de Exposições de Salvador, que teve os portões abertos às 13h.
Na manhã daquele mesmo dia, Dom Murilo publicou
o seu artigo semanal no jornal A Tarde sobre o Anjo
Bom da Bahia, intitulado “Prezada Irmã Dulce”, demonstrando o desejo de a ter conhecido.
“Não a conheci pessoalmente, Irmã Dulce. Contudo, como seu nome e sua fama ultrapassaram, ainda
em vida, os limites da cidade de Salvador e do Estado
da Bahia, a senhora há muito tempo é minha conhecida – e, por que não dizer? – minha amiga. Tenho
certeza: se eu tivesse imaginado que um dia seria o
responsável pela Arquidiocese que foi a sua, onde a
senhora viveu, trabalhou e se santificou, teria vindo
aqui, para encontrá-la, e, levado por suas mãos, iria
conhecer a sua obra. Vejo, contudo, que tudo isso foi

H

providencial: não a conheci, mas estou conhecendo
sua obra. Nosso Mestre nos ensina que pelos frutos se
conhece uma árvore (cf. Mt 7, 16-20). E a ‘árvore’ que
a senhora plantou fincou profundas raízes em nossa
região, produzindo frutos diários de bondade, solidariedade e amor. Que o digam as milhares de pessoas
que, doentes e sofridas, batem cada dia às portas de
uma das fundações que a senhora deixou.
As obras concretas deixadas por Irmã Dulce foram,
pouco a pouco, sendo conhecidas por Dom Murilo.
Em 14 de maio de 2019, coube a Dom Murilo anunciar o que os brasileiros já aguardavam com ansiedade: Irmã Dulce seria elevada à honra dos altares como
santa em 13 de outubro do mesmo ano. Poucos meses
separavam o anúncio e o dia do rito de canonização.
Nesse ínterim, equipes foram formadas para organizar tanto os acessos dos brasileiros à Praça São Pedro,
no Vaticano, quanto todas as homenagens que seriam
prestadas à Santa Dulce dos Pobres, em Salvador,
logo após a canonização. Ao mesmo tempo em que
a preparação acontecia, Dom Murilo acompanhava
cada passo até o grande dia.
Já em Roma, poucos dias antes da canonização,
Dom Murilo encontrou tempo, mesmo diante da agenda apertada, para contar às “ovelhinhas” que haviam
ficado no Brasil sobre os preparativos. A pequena série intitulada Diário da Canonização foi publicada no
site oficial da Arquidiocese de Salvador. Na véspera
do dia 13 de outubro, Dom Murilo escreveu: “O sábado foi intenso: de manhã, os que terão uma participação especial na celebração da canonização tiveram um
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Foto: Fábio Silva

ensaio. Fui lhes dar um apoio. À tarde, foi a apresentação de trechos da ópera AVE DULCE, na Embaixada do Brasil na Itália. Um espetáculo emocionante.
Durante o dia, na Praça São Pedro e adjacências, a
língua mais falada era o “baianês”. Até gente tocando
berimbau havia. O clima era de festa e ansiosa expectativa. Agora, à noite, todo mundo está se recolhendo,
para estar em forma no dia de amanhã”, disse.
As homenagens à Santa Dulce dos Pobres continuaram nos dias seguintes: em 14 de outubro Dom Murilo presidiu a primeira missa em honra da nova santa
na Igreja Santo Antônio dos Portugueses, em Roma; e
no dia 20 do mesmo mês, em Salvador, esteve unido
aos milhares de devotos, na Arena Fonte Nova. “Que
dom para a Igreja e o mundo a sua doação! Que colaboração ela continua dando no campo da evangelização e do cuidado com os enfermos! Que graça ter
participado de perto de sua canonização!”, destacou
Dom Murilo em seu último artigo publicado antes de
se tronar Arcebispo Emérito.
Quem também seguiu os passos de Jesus, dedicando-se aos mais necessitados, foi a Beata Lindalva
Justo de Oliveira, assassinada no Abrigo Dom Pedro
II, em Salvador, em 9 de abril (Sexta-feira da Paixão)
de 1993. Beatificada em 2 de dezembro de 2008, Irmã
Lindalva ganhou um espaço especial no coração de
Dom Murilo, logo que ele aqui chegou. Ao escrever
o último artigo, antes de tornar-se emérito, intitulado
“O que eu trouxe? O que eu levarei?”, o Arcebispo
destacou: “Digo-lhes sinceramente e com muita simplicidade: quando me preparei para responder a essa

Na Arena Fonte Nova, em Salvador, Dom Murilo celebrou, junto
com os baianos, a canonização da Santa que se tornou sua amiga.

pergunta, me perdi. É que começaram a passar diante
de mim rostos, milhares de rostos, sorrisos, e muitos
sorrisos de crianças, gestos de bondade, inúmeros
momentos e acontecimentos. Lembrei-me da mártir
Bem-aventurada Lindalva, que veio para Salvador
para servir a idosos e deu a vida para ser fiel aos compromissos com Cristo”, escreveu.

Amigos de Jesus
Foto: Divulgação

Beata Lindalva Justo de Oliveira também passou a
fazer parte da vida e das orações de Dom Murilo.
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Entre os muitos momentos históricos, Dom Murilo também
esteve à frente da instalação do processo de beatificação e de canonização da Madre Vitória da Encarnação, em 19 de novembro
de 2019. Para que isto fosse possível, logo após tomar posse, em
2011, Dom Murilo escreveu uma carta para a Congregação da
Causa dos Santos, em Roma, e descobriu que não havia nenhum
processo aberto para a canonização – até este período, acreditava-se que já havia encaminhamentos. Para melhor conhecer a
Serva de Deus, Dom Murilo buscou escritos sobre ela. “Temos
um documento importantíssimo que é a biografia dela, escrita
por um homem muito bem preparado, Dom Sebastião da Vide.
Ele escreveu este livro e o publicou cinco anos após a morte,
mostrando que estávamos diante de uma pessoa extraordinária”,
afirmou Dom Murilo.
Os passos dados por Dom Murilo para os processos de beatificação e de canonização destas mulheres de fé foram importantíssimos,
não só para a história da capital baiana, mas para a Igreja. Agora, o
caminho continuará a ser percorrido e, no coração dos fiéis, ficaram
marcados o carinho e o amor dedicados por um bom pastor.

Especial

Maria Rita Pontes
Superintendente das
Obras Sociais Irmã Dulce

omentos históricos são
assim... a gente não esquece. Muitas vezes, os
acontecimentos que vêm antes e depois,
também não.A beatificação de Irmã Dulce
ocorreu em 22 de maio de 2011; e, em 25 de março do mesmo ano, tomava posse o novo Arcebispo
Metropolitano de Salvador, Dom Murilo Krieger. A canonização da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres ocorreu no dia 13 de outubro de 2019; e, em 11 de março de
2020, tivemos a notícia de que Dom Murilo estava se
aposentando, que, em breve, retornaria para Santa Catarina e, em seu lugar, assumirá Dom Sergio da Rocha.
Impossível esquecermos o antes, o durante e o depois dessa história. Dom Murilo acompanhou cada
passo, cada emoção e todos os desafios ao longo desses nove anos que separaram a beatificação da canonização de Santa Dulce dos Pobres. Um detalhe muito
importante da cerimônia de beatificação de Irmã Dulce foi que, sabendo da imensa alegria de Dom Geraldo Majella Agnelo, seu antecessor, em vivenciar este
momento, cedeu a ele a presidência da cerimônia, no
Parque de Exposições, em Salvador, para um público de quase 80 mil pessoas. Este gesto de empatia
de Dom Murilo cativou o coração da família OSID
- Obras Sociais Irmã Dulce, que passou a ver na sua
posição, de Presidente de Honra da nossa Instituição,
um verdadeiro irmão do Anjo Bom da Bahia; um fiel
seguidor da sua missão, princípios e valores.
E assim, ao longo desse período do seu pastoreio,
Dom Murilo, Presidente de Honra da OSID, sempre
procurou estar presente a todas, todas as reuniões do
Conselho, participando com dedicação e ativamente
na defesa da permanência do legado de Dulce e dos
princípios da Igreja Católica.
Além da sua contribuição para o bom andamento do
processo de canonização de Santa Dulce, poderia citar,

M

ainda, inúmeros outros fatos que marcaram sua passagem na história da OSID, mas um, particularmente,
marcará para sempre a nossa vida religiosa: a parceria
feita com os capuchinhos, que passaram a dar assistência espiritual, de forma permanente, aos profissionais e
pacientes das Obras Sociais, sendo fundada, inclusive,
uma Casa da Fraternidade em nossa Instituição.
Dom Murilo nos deixa seu exemplo de amigo de
todas as horas, nas alegrias e nas tristezas, além de
compartilhar um ensinamento que vem de sua mãe,
quando juntos rezavam a oração de Maria “Magnificat” (Lucas 1,46-55), nos momentos de sofrimento
e júbilo. E assim, rezávamos juntos para celebrar as
vitórias e enfrentar os desapontamentos que se passaram ao longo de quase uma década, com fé e devoção:

A minh’a alma engrandece o Senhor, e se alegrou
o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois, ele
viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhase Santo é o seu
nome! Seu amor, de geração em geração, chega a
todos que o respeitam.
Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os
orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
De bens saciou os famintos e despediu, sem nada,
os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu
amor, como havia prometido aos nossos pais, em
favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.
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Especial
Por Sara Gomes

“Meu coração deve estar
onde estão os meus pés”
Consciente da missão assumida, Dom Murilo
não só pastoreou o Povo de Deus da Arquidiocese de Salvador,
como se tornou um verdadeiro cidadão destas terras baianas

título desta matéria ilustra bem o pastoreio
de Dom Murilo: desde que pisou em Salvador, o coração dele voltou-se completamente para este povo. Embora tenha nascido na cidade de
Brusque, no Estado de Santa Catarina, Dom Murilo
foi escolhido por Deus para morar e viver em terras
baianas. Ao chegar, o Arcebispo foi envolvido de tal
forma que passou a conhecer a história da Bahia, inclusive, mais do que muitos baianos. Para quem o
acompanha, é notório o amor que Dom Murilo tem
pelo povo, pela cidade e pelo Estado.
Este amor perceptível faz de Dom Murilo um autêntico cidadão destas terras. Para oficializar esta pertença, em 4 de julho de 2012, a capital baiana ganhouum novo soteropolitano. “A partir deste momento sou
o mais novo cidadão soteropolitano. Esse título que
a Câmara Municipal de Salvador acaba de me conceder, além de extremamente honroso, traz consigo uma
grande responsabilidade. A tradicional hospitalidade
baiana, digo eu, está na base do título que estou re-

O
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cebendo nesta noite. Sim, desde que pisei este solo
para assumir, como 27º Arcebispo Metropolitano, esta
Arquidiocese Primaz, fui tratado por todos como se
eu fosse um conhecido amigo que estava chegando.
Desde os primeiros momentos, senti-me em casa nesta
cidade”, afirmou durante o discurso proferido por ocasião da outorga do Título de Cidadão Soteropolitano.
A preocupação de Dom Murilo não ficou apenas
na capital da Bahia, mas estendeu-se por todo o Estado. Como um bom baiano, ele passou a fazer parte
e deixou que a Bahia fizesse parte, por completo, da
sua vida. Em 1º de setembro de 2017, o Arcebispo
recebeu, então, o reconhecimento de Cidadão Baiano.
“Agora, oficialmente, sou cidadão baiano por adoção, como já era por livre escolha. Este Estado me
adotou. Mas, ao me adotar, sei que a Bahia passa a
esperar mais de mim. Agora, mais do que nunca, não
posso ficar indiferente diante das alegrias e tristezas
deste povo; diante dos desafios que ele enfrenta e dos
problemas que o afligem; não posso ficar indiferente

Fotos: Sara Gomes e Divulgação

Momentos: Primeiro na Assembleia Legislativa da Bahia, Dom Murilo recebeu o Título de Cidadão Baiano. Em seguida, em Cruz das Almas,
onde também foi considerado como um autêntico cidadão e por último quando o município de Lauro de Freitas lhe conferiu o título de cidadania.

diante da insegurança em que muitos vivem ou das
preocupações que cada qual tem pelo dia de amanhã.
O que posso fazer diante de tudo isso? Posso fazer
pouco, muito pouco. Mas não devo me preocupar: a
meu lado estão mais de 15 milhões de baianos, com
as mesmas preocupações e desejo de ver uma Bahia
melhor, um Brasil mais justo e um mundo mais fraterno”, disse o Arcebispo na Sessão da Assembleia
Legislativa da Bahia.
Mas, o reconhecimento da cidadania de Dom Murilo não parou por aí. Em 1º de outubro de 2018 ele
foi homenageado como o mais novo cidadão cruz-almense, honraria concedida pela Câmara Municipal de
Cruz das Almas; e, em 21 de março de 2019, como
cidadão laurofreitense. “’Aliança’, segundo o Dicionário Aurélio, é o ato ou efeito de aliar-se; é um ajuste, um acordo, um pacto. Pode-se dizer, pois, que uma
aliança é um pacto entre duas pessoas ou entre duas
instituições; ou entre uma pessoa e uma instituição.
Hoje, nesta Câmara Municipal, sela-se uma aliança
entre um Município – o de Lauro de Freitas – e eu,
um catarinense que há oito anos tem andado por estas
terras baianas”, disse na ocasião.
Outra honraria importante recebida por Dom Murilo foi a Comenda Dois Julho, em 17 de abril de 2017.
Aqui, vale a pena destacar algumas palavras pronunciadas no dia da outorga da comenda e que se tornam
atuais neste momento em que Dom Murilo passa a
ser Arcebispo Emérito e deixa esta Arquidiocese Primaz:[...] Tais honrarias servem como demonstração
de reconhecimento e incentivo. De reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido aqui pela Comunidade
Católica. De incentivo para eu continuar me doando
ao maravilhoso povo deste Estado.
Em novembro de 2010 eu soube que o Santo Padre
Bento XVI me havia nomeado para esta Arquidiocese.
Nunca alguém me havia dito que isso poderia acontecer; nem me havia imaginado como Arcebispo na capi-

tal da Bahia. Nosso Deus gosta de nos fazer surpresas.
Da cidade de Salvador eu conhecia muito pouco. Uns
dois anos antes de minha posse vim participar de um
Congresso e, numa tarde, visitei rapidamente a cidade.
No final, pensei: Um dia voltarei para cá, para conhecer
melhor tanta beleza. Jesus levou a sério esse meu desejo.
Diante da nomeação papal, eu me perguntei: Como
vou trabalhar numa região tão diferente da minha?
Como serei recebido? O que tenho para levar para os
baianos? Lembrei-me, então, de meu lema episcopal
“Deus é amor” (1Jo 4,16). E concluí: Trabalhando, um
dia, na Bahia, terei um único compromisso: amar aquele povo. E foi o que procurei e procuro fazer, dia por dia.
O que encontrei ao chegar a esta terra? Encontrei
belezas naturais sem par. Encontrei uma Igreja que
tem uma rica história. Encontrei um povo acolhedor.
Se alguém me perguntasse: O que julga ter sido
mais importante em seus trabalhos, nesses seis anos
de episcopado em Salvador? Poderia falar de inúmeras iniciativas que tomei, dentro e fora da Igreja.
Não quero, contudo, que minha atuação à frente desta
Arquidiocese seja contabilizada. Seria muito pobre a
vida de uma pessoa que fosse apresentada como um
elenco de iniciativas, trabalhos e realizações. Mais
importante, para mim, são os desejos que alimentam
a vida de uma pessoa. À luz do que lemos no profeta
Daniel (12,12), podemos dizer: Bem-aventurados os
que têm grandes desejos! Confesso: desejo ver uma
Bahia mais justa e solidária. Uma Bahia de todos.
No meu primeiro artigo dominical no jornal A TARDE, logo após a minha chegada, fiz uma pergunta aos
baianos: “Posso entrar?” A partir de então, portas
foram sendo abertas, corações acolhedores se apresentaram e eu fico confundido com tanta bondade.
Por isso, tenho consciência de que esta homenagem
não me torna melhor. Mas estou tendo a possibilidade, sim, de fazer uma inesperada experiência: a de
descobrir que meu coração “abaianou-se”, escreveu.
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Especial

Minha mensagem
à Dom Murilo...
uitas foram as mensagens enviadas, através dos meios de comunicação oficiais da
Arquidiocese de Salvador, para Dom Murilo. Todas elas serão entregues ao nosso Arcebispo
Emérito que, com muito amor e dedicação, pastoreou

M

esta porção eleita do Povo de Deus. Gostaríamos de
publicar todas neste espaço, mas seriam necessárias
inúmeras páginas, o que não é possível. Contudo, nós
destacamos aqui, neste pequeno mural, algumas das
muitas manifestações de carinho. Confira!

“Caro Dom Murilo, queremos agradecer imensamente por sua atenção e olhar de pastor zeloso para conosco, em todo tempo do seu episcopado na Arquidiocese de São Salvador da
Bahia. Conte sempre com nossas orações, com nossa amizade e com nosso sorriso de filhos
que reconhecem as santas qualidades do seu pai, e que desejam imitá-lo. Sinta-se abraçado
comunitariamente. Deus o abençoe e que a Virgem de Nazaré o proteja e conduza hoje e
sempre!” (Meire Alessandra, coordenadora da Comunidade Católica Nascidos da Cruz).
“Caro Dom Murilo, a nossa vida é feita também de capítulo, que vamos escrevendo ao longo de nossa caminhada, aqui na terra, no livro da nossa vida. Tivemos a alegria de que mais
um capítulo desse seu livro fosse concluído aqui na nossa Arquidiocese Primaz do Brasil.
Nesse capítulo, o senhor nos deixa lições e leva também aprendizados de vida. Nos deixa
lições de um coração decidido, conciliador, humano, que tem compaixão, que sabe perdoar
e, por isso, do seu jeito peculiar, também amar. Leve consigo, em seu coração, a imagem
de um povo de fé, alegre, acolhedor, generoso e mais feliz por tê-lo como nosso Pastor.
Leve das suas ovelhinhas (povo e Clero) a nossa eterna gratidão. Obrigado por tudo, nos
perdoe qualquer coisa e vai em paz; continue escrevendo o próximo capítulo desse livro,
e saiba que sempre encontrará aqui, nessa Arquidiocese de São Salvador da Bahia, braços
e corações sempre abertos, como os do Nosso Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres
e Nossa Senhora da Conceição da Praia. Abraços e Shalom” (Padre Anastácio Gilberto,
coordenador da Pastoral Presbiteral).
“Em muitos momentos, Dom Murilo foi um pai para nós. Que ele possa colher os frutos
de tudo aquilo que plantou e que Deus retribua em dobro todo o bem que ele fez em nosso
meio” (Padre Adilson Silva dos Santos, coordenador arquidiocesano de Pastoral).
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“Antes de tudo, obrigada! Agradeço de coração a oportunidade de ter vivenciado alguns
momentos deste pastoreio, do qual levarei muitas lições: o cuidado, o zelo e a seriedade hão
de permanecer comigo. Agradeço o carinho e a amizade para com a minha filha, Milena,
que o tem como ‘meu amigo’. Que Deus o abençoe e o ilumine sempre e o fortaleça até o
fim da sua missão. Tenha certeza que fez o melhor que pôde e o possível” (Maria Inês de
Souza Santos, secretária da CNBB Regional NE 3).
“Não pensei só em deixar uma mensagem, mas dizer de suas obras e atividades desenvolvidas, que marcaram para sempre a Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Um jeito de ser
do Pastor, do amigo, daquele sempre preocupado com as crianças e com os pobres. Observamos como ele absorveu a cultura baiana e age como um verdadeiro soteropolitano, ‘E aí
você está gostando da Bahia?.... já comeu a acarajé?’, coisa de baiano. Quantas gentilizas
para como o povo. Dizer que vai deixar saudade, é porque se ama, ninguém sente saudade
sem amar. Asseguro, não porque tive a alegriade ter o meu pedido para o sacerdócio deferido, submetido e apreciado pelo conselho presbiteral, e ter a ventura da imposição das mãos
e a oração presbiteral, pois este vínculo paternalserá para sempre de muita gratidão. Uma
certeza posso assegurar: nós, baianos, sentiremos muita, muita falta do vosso trato carinhoso diário ‘minhas queridas ovelhinhas’” (Padre Heldo Jorge dos Santos Pereira, último
sacerdote ordenado pelas mãos de Dom Murilo).
“Dom Murilo sempre nos encorajou a enfrentarmos os desafios, com a certeza da presença
de Jesus e os cuidados de Maria. Agradecemos todo apoio e orientações recebidas à causa
da Pastoral do Empreendedor. Conte sempre com nossas orações e participação, para superar os desafios. Somos ovelhas, mas também discípulos, da obra do Senhor” (Ricardo
Vencato, coordenador arquidiocesano da Pastoral do Empreendedor).
“Parece que foi ontem, nove anos transcorridos rapidamente! Agora, sabendo da proximidade da sua ida, o coração está mais apertado! Quando Dom Murilo aqui chegou, logo me
impressionou o seu jeito simples e acolhedor, dono de um olhar especial para as dores do
povo; olhar sensível e preocupado com a história de nossa Igreja; um pastor amigo, gentil
e generoso, de sorriso largo que cativou a todos nós! Hoje, um sentimento fala mais alto
no meu coração: o da gratidão! Obrigada, Dom Murilo, pelo pastor tão dedicado que foi
para nós e pelo bom amigo que é. Agradeço a Deus por nos permitir conviver esse tempo
de missão tão precioso e tão rico com o senhor. Vai deixar muitas, muitas saudades! Dom
Murilo, volte quando quiser, nossos corações e nossas portas estarão sempre abertos! Deus
te acompanhe e te guarde!” (Cleide Braga, secretária do Arcebispo).
“A mensagem é de gratidão pelos inúmeros bens e serviços prestados nesta Sé Primacial
do Brasil, confirmando cada vez mais nossa fé católica, fazendo o Coração de Jesus mais
amado e conhecido nestas terras abençoadas, onde temos a primeira santa brasileira da nossa época. Missão cumprida!” (Maria Cristina Cerqueira, presidente arquidiocesana do
Apostolado da Oração).
“Dom Murilo, aprendemos de Jesus, manso e humilde de coração, que a santidade tua,
como de todos nós, se faz, realmente, na caminhada do dia-a-dia. Assim, brilhem nossas
luzes, diante dos homens, para que vendo as nossas ações glorifique a Deus Pai que está no
céu. Deus o acompanhe nesta nova fase de sua caminhada, pois quem te ama, ama Cristo;
quem te conhece, te respeita; quem te assiste, se engrandece; quem te procura, encontra
apoio; a quem te pede, dás o bálsamo; quem te escuta, passa a crer; quem te olha, ganha a
luta; Quem te convida, tornas em comunidade; Quem te acompanha, reza e vivência a sua
fé. Gratidão – uma palavra que está sendo muito usada na atualidade – serve para transmitir
aquilo que desejo expressar” (Padre Valson Sandes, diretor espiritual do Apostolado da
Oração e do Movimento Eucarístico Jovem).
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“Dom Murilo, muitas vezes somos surpreendidos por fatos que acontecem em nossas vidas,
independente da nossa vontade ou desejo. Porém, quando temos uma missão a ser cumprida,
devemos aceitá-la, pois faz parte dos desígnios de Deus. Assim foi quando recebemos a notícia da sua saída da nossa Arquidiocese.Durante estes anos tivemos a graça da sua presença
em nosso meio, e lhe somos profundamente agradecidos por isso. O senhor nos liderou e
participou conosco em várias realizações que nós, da Pastoral Arquidiocesana do Dízimo,
assumimos, e que foram grandes conquistas e motivo de alegria e jubilo para todos nós.
Tudo o que conquistamosjá seria suficiente para gravar eternamente o seu nome na história
desta Arquidiocese e, em especial, na Pastoral do Dízimo. DomMurilo, ‘quem encontrou
um amigo, encontrou um tesouro’, e a nossa Arquidiocese recebeu, durante estes anos, um
valioso tesouro: o senhor e sua amizade. Podemos afirmar, com toda a certeza: se hoje formamos uma grande Equipe é porque por trás esteve um grande Pastor.Não diremos adeus,
mas até breve. Deus continue te abençoando; nós sempre estaremos rezando e torcendo pelo
seu pastoreio” (Padre César Dias, assistente eclesiástico da Pastoral do Dízimo).
“Dom Murilo, o senhor foi convidado a pastorear as ovelhas da Arquidiocese de São Salvador Bahia, para ser guia, conselheiro, mediador e anunciador de Cristo. A Pastoral Familiar
da Arquidiocese de Salvador, agradece por sua dedicação e realizações nesse período,à
frente de nossa Igreja, pois todas as vezes que precisávamos, podíamos contar com seu
apoio junto a essa pastoral. Agradecemos por ter atendido ao chamado do nosso Deus, pelo
seu sim dado ao ministério do Senhor. Que o Espírito Santo continue sendo a inspiração da
sua vida” (Carlos e Rita Galvão, casal coordenador da Pastoral Familiar).
“Em nome da Pastoral da Criança deixo o nosso agradecimento ao reverendíssimo Dom
Murilo, que esteve sempre presente nos apoiando nos bons e nos maus momentos.Hoje me
despeço de Dom Murilo, que deixará boas lembranças na memória. A sua missão foi cumprida nesta cidade. Peço ao nosso Senhor que abençoe e ilumine todos os seus passos; que
o agir de Deus esteja sempre presente em sua vida e que Nossa Senhora o acompanhe e o
guie na nessa nova caminhada da vida (Sheila Pitanga Ribeiro Sanches, coordenadora
arquidiocesana da Pastoral da Criança).
“Dom Murilo, pode partir sabendo que sempre ficará. As falhas, inerentes à condição humana, estão escritas na areia. As alegrias por sua presença estão inscritas na rocha do coração da
nossa Igreja em Salvador” (Padre Manoel Filho, coordenador da Pastoral do Turismo).
“Dom Murilo, que o senhor possa sempre se lembrar que é Deus quem nos chama para a
vida sacerdotal. É com a força do Espírito que a gente responde ‘sim’ para o chamado de
Deus. No mundo que nós estamos vivendo hoje, é preciso muita força de Deus para dar a
resposta ao Seu chamado, porque muita coisa será contra. Então, neste momento em que se
torna emérito, que o senhor possa continuar focado na realidade da vida e na força do Espírito, para poder continuar ajudando e sendo pessoa de luz na vida de quem Deus colocar ao
seu encontro (Padre Guttemberg Edson de Souza Filho, assistente eclesiástico do Setor
Juventude).
“Ele ficou bispo aos 39 anos. Foi bispo e arcebispo de Florianópolis (SC), Ponta Grossa
(PR), Maringá (PR) e Salvador (BA). Foi Vice-presidente da CNBB, foi o Arcebispo Primaz do Brasil, recém aposentou-se aos 76 anos e agora escolheu viver num seminário, onde
começou ainda adolescente. Dom Murilo Sebastião Krieger ocupou mais de 15 cargos de
responsabilidade na Igreja. Assim atuam os padres, bispos e arcebispos. Cedem seus lugares aos mais jovens e vão ser dehonianos. Quem sabe atendendo as paróquias, escolas ou
onde a Igreja necessita de um arcebispo que não tem nenhum cargo! O poder não o seduz;
o serviço lhe faz bem. Bispos não se aposentam. Deixam o cargo, mas não o serviço. Nem
que seja numa capela ou num hospital” (Padre Zezinho, SCJ).
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Na convivência fraterna, quatro bispos auxiliares colaboraram
no pastoreio de Dom Murilo: Dom Gilson Andrade da Silva,
Dom Estevam dos Santos Silva Filho, Dom Marco Eugênio Galrão
Leite de Almeida e Dom Hélio Pereira dos Santos.
Também eles enviaram mensagens à Dom Murilo. Confira!

Dom Marco Eugênio Galrão, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador
“Cada bispo é, em uma diocese, sacramento de Jesus Cristo. Sua missão é fazer com que
olhemos para Deus e para Ele nos direcionar. Tal missão foi comprovada por Dom Murilo
entre nós e, por isso, a ele agradecemos. Sua fidelidade ao Evangelho, sua coragem ao enfrentar os problemas, sua acolhida fraterna, sua palavra firme, consoladora e orientadora,
sua presença discreta e simples, marcaram uma vida profética de anúncio do Senhor. A
Arquidiocese de São Salvador, enriquecida por nobres pastores, tem agora fixada em sua
história os nove anos de um grande pastoreio. Vai-se o pastor, e fica o rebanho; vai-se a
estrela, permanece o brilho; vai-se Dom Murilo, fica Jesus Cristo, cuja ação salvadora foi
refletida e exercida entre nós por sua presença. Deus lhe pague, Dom Murilo!”

Dom Estevam dos Santos Silva Filho, bispo eleito da Diocese de Ruy Barbosa
“Dotado de memória privilegiada, de senso prático e objetivo, coordenou uma reforma administrativa na Cúria e na UCSAL/AUCBA, sem precedentes, proporcionando mudanças
de procedimentos que eram necessárias, urgentes e vitais para a caminhada dessacentenária
Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Como Arcebispo, priorizava o atendimento aos padres e ao povo, os quais jamais ficavam
sem retorno, sem uma orientação segura e prudente. Destaque diário na Rádio Excelsior,com o programa Oração por um Dia Feliz, alimentando suas “ovelhinhas” com proximidade de um Bom Pastor.
Seus sermões sintéticos, verdadeiros tratados pastorais, onde os intelectuais se encantam
e os mais simples interagem com facilidade, traduzem seu lema episcopal: Deus é amor!
‘Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele’ (1 Jo 4, 16)”

Dom Hélio Pereira dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador
“DOM MURILO, OBRIGADO! ‘Bendize, minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios’ (Salmo 103,2). É impossível não ser grato a Deus por Dom Murilo.
Obrigado, DOM! O senhor é, deveras, um dom, uma vida doada, que muito me ensinou,
usando poucas palavras e muitas atitudes. Que Deus retribua ao senhor por todos os benefícios
que me fez. Vai com Deus! ‘O Senhor é teu guarda, o Senhor é tua sombra’ (Salmo 121,5)”

Dom Gilson Andrade da Silva, bispo da Diocese de Nova Iguaçu (RJ)
“Convivi durante 7 anos com Dom Murilo, no tempo que Deus me agraciou com a missão
de bispo auxiliar na Sé Primacial do Brasil. Desde o início, percebi que era uma graça e
um privilégio poder compartilhar da sua rica experiência naqueles meus primeiros anos de
ministério episcopal. Sua dedicação alegre e incansável ao Povo de Deus, sua disciplina
suave, sua forma de ensinar aprendendo, a visão positiva como tom frequente das conversas, sua capacidade de perceber as necessidades e procurar meios para ajudar a todos, dos
mais simples aos mais importantes, traduziam para mim a coerência com o lema episcopal
escolhido para pautar o seu serviço à Igreja: Deus é amor! O passar do tempo só faz crescer
em mim a necessidade de simplesmente repetir: ‘obrigado’.
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Para guardar na memória...
e no coração...
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LEGENDAS: 1. Dom Murilo abençoando idosos e pacientes das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Missa
pelos 60 anos da instituição; 2. Procissão de Corpus Christi, em 2017; 3. Crisma na Paróquia São Francisco
de Assis (Alto de Coutos); 4. Almoço do Dia Mundial dos Pobres, em 2018; 5. Visita ao padre Philippe Le Puil,
no Hospital do Subúrbio; 6. Missa pelo aniversário natalício (75 anos) de Dom Murilo, na Catedral Metropolitana; 7. Início do Ano do Laicato, em 2017.
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LEGENDAS: 8. Família do velejador Rodrigo Dantas
com Dom Murilo; 9. Lançamento dos selos comemorativos da Catedral Basílica, em 2019; 10. Assinatura do protocolo de intenções entre o Governo e
a Arquidiocese de Salvador para identificar imóveis
históricos da Igreja e integrá-los ao projeto Revive,
para a Reabilitação, Patrimônio e Turismo; 11. Assinatura do convênio entre a OSID e Arena Fonte Nova
para a Missa em Ação de Graças pela Canonização
da Santa Dulce dos Pobres; 12. No Bonfim, Dom Murilo abençoa fiel; 13. Premiação Concurso de Presépios 2017; 14. Ordenação Sacerdotal do padre Heldo
Jorge, último sacerdote ordenado por Dom Murilo
na Arquidiocese de Salvador; 15. Missa pelo Dia do
Marinheiro e bênção da Galeota Gratidão do Povo;
16. Jubileu dos Sacerdotes na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, em 2016
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Entrevista
Por Sara Gomes

Sê bem-vindo, Dom Sergio!

P

ara suceder a Dom Murilo Krieger, o Papa Francisco nomeou, em 11 de março deste ano, como Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o Cardeal Dom Sergio da Rocha. Para que você possa conhecer
melhor o novo Arcebispo, a equipe da Revista PRIMAZ preparou uma entrevista ping-pong. Confira!

REVISTA PRIMAZ: Qual foi a primeira ação
do senhor ao saber que seria nomeado pelo Papa
Francisco como o 28º Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil?
DOM SÉRGIO DA ROCHA: Após ter recebido o
comunicado, ainda sigiloso, da nomeação feita pelo
Papa, fui logo rezar diante de Jesus, no Santíssimo
Sacramento. Necessitamos rezar sempre, ainda mais
nos momentos decisivos da vida, para poder discernir
bem e responder “sim” perante Deus e a Igreja. Naquele momento, já comecei a rezar por Salvador como
minha nova família. Depois de aceitar a nova missão,
passei logo a procurar informações para conhecer a
Arquidiocese de Salvador, o que continuo a fazer até
agora, pois o bom pastor precisa conhecer o seu rebanho. A partir da celebração de posse, espero poder
conhecer, de perto, pois a gente conhece bem quando
procura conviver e caminhar juntos. Apesar das limitações da pandemia, espero poder fazer isso do melhor
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modo possível, sempre confiando na graça de Deus.
REVISTA PRIMAZ: Diante de uma Igreja Particular, como a Arquidiocese de Salvador, com 469
anos de história, para o senhor quais serão os principais desafios?
DOM SERGIO DA ROCHA: Os desafios são muitos para o novo arcebispo. O primeiro deles é buscar
conhecer, respeitar e valorizar a vida, a história e a
missão da Igreja em Salvador. Quando se fala em conhecer, não podemos reduzir a realidade aos problemas e limitações. Antes de tudo, é preciso reconhecer
valores. Tenho a graça e a responsabilidade de começar a participar da história longa e bonita de Salvador, que é fruto da participação generosa e dedicada
de tanta gente, no passado e presente. Por isso, espero
dar continuidade às prioridades e iniciativas pastorais
em andamento na Arquidiocese. Ao mesmo tempo,
me disponho a dialogar bastante, a escutar, para po-

der discernir os passos a serem dados. Outro grande
desafio é conhecer e dar a devida atenção às muitas
situações pastorais, às diferentes realidades sociais,
atender a tantas demandas que surgem numa Arquidiocese tão grande. As alegrias e as dores do povo
desta Arquidiocese querida serão as minhas alegrias
e dores. Todos merecem muita atenção, mas necessitamos amar e servir, de modo especial, os pobres,
os doentes e todos os que mais sofrem, especialmente
neste tempo difícil que estamos atravessando. Precisamos, sempre mais, ser uma Igreja missionária, servidora e solidária. A “Igreja em saída”, da qual fala
o Papa Francisco, deve ir ao encontro de todos para
compartilhar o Evangelho, especialmente ao encontro dos que estão mais estreitamente associados à cruz
de Cristo, pelas situações de sofrimento que passam.
Certamente, é imenso o desafio de evangelizar os diferentes ambientes e situações de Salvador e de formar comunidades, de modo que nenhum lugar fique
sem a presença da Igreja e a assistência pastoral.
REVISTA PRIMAZ: Sobre as prioridades pastorais, quais serão os primeiros passos que o senhor
pretende dar na Arquidiocese Primaz do Brasil?
DOM SERGIO DA ROCHA: Já tive ocasião de declarar que não estou trazendo, para Salvador, planos
pastorais prontos, mas sim, a experiência que tenho
tido ao longo destes anos de episcopado e a disposição
sincera de servir, do melhor modo possível, com o máximo empenho. Conforme afirmei, os primeiros passos
são buscar conhecer a realidade local, dar continuidade
às iniciativas pastorais existentes e dialogar bastante
para atender, cada vez melhor, às necessidades pastorais. Há sempre muito a fazer; por isso, não podem faltar o trabalho em conjunto, a participação e comunhão
na Igreja. Sozinhos, não conseguimos realizar a missão
da Igreja. Por isso, espero valorizar as diversas vocações e ministérios na Igreja e trabalhar juntos. Espero
contar muito com a colaboração dos bispos, com os padres, os diáconos, as religiosas e os religiosos, os leigos
e as leigas. Necessitamos unir cada vez mais as forças,
contando com as diversas instâncias de participação e
comunhão existentes na Arquidiocese.
REVISTA PRIMAZ: Como o senhor pretende trabalhar as questões ligadas ao diálogo inter-religioso nestas terras baianas?
DOM SERGIO DA ROCHA: O diálogo inter-religioso é sempre muito desafiador em qualquer contexto. Exige a escuta, o respeito e a fidelidade à Igreja.
Em Salvador, a Igreja conta com uma larga experiência de evangelização num contexto de diversidade
religiosa, que muito pode nos ajudar a discernir o ca-

minho a seguir. Ao mesmo tempo, temos as normas e
orientações da Igreja que são uma referência segura
para o diálogo ecumênico e inter-religioso. Tenho ressaltado que o campo onde o ecumenismo e o diálogo
inter-religioso deveriam acontecer é, acima de tudo,
o da solidariedade, da justiça e da paz. Há muitos
problemas sociais graves que necessitam da atuação
conjunta das diversas denominações religiosas para
serem superados.
REVISTA PRIMAZ: De que maneira o senhor
pretende estimular os jovens que sentem no coração o chamado à vida sacerdotal ou religiosa?
DOM SERGIO DA ROCHA: A participação na comunidade é importantíssima para o discernimento vocacional. Não pode faltar. Na comunidade, isto é, participando das celebrações e das atividades pastorais de
uma comunidade, um jovem tem ocasião de discernir
melhor a sua vocação, seja para o sacerdócio ou a vida
religiosa, seja para os diversos ministérios e serviços
confiados aos leigos. Vejo a participação dos jovens na
Igreja com enorme gratidão e esperança, mas também
com senso de responsabilidade, pois há muitos outros
que não participam e necessitam ser evangelizados.
Precisamos, cada vez mais, de jovens animados e atuantes na Igreja, que possam colaborar na evangelização de outros jovens e testemunhar a fé, no dia a dia. O
Sínodo da Juventude nos mostrou como é necessário,
em toda a Igreja, valorizar a Pastoral voltada para os
jovens e para as vocações. Espero oferecer a minha
contribuição para que isso aconteça, sempre mais, em
Salvador, contando com os próprios jovens.
REVISTA PRIMAZ: Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para o Povo de Deus, que
agora o acolhe nesta Arquidiocese Primaz?
DOM SERGIO DA ROCHA: Minha mensagem é
de gratidão sincera e de esperança, juntamente, com
o apelo para a oração, a participação e a corresponsabilidade na vida da Igreja. Muito obrigado a todos
pela acolhida generosa que tenho recebido, desde o
primeiro momento da minha nomeação. Agradeço, de
modo especial, ao nosso caríssimo Dom Murilo, com
seus bispos auxiliares, pelo trabalho realizado com
tanta dedicação. Peço a todos que rezem por mim.
Contem, também, com minhas orações. Neste tempo
difícil da pandemia, sejamos portadores de esperança
e de paz, solidários com os que mais sofrem, cuidando
da vida com responsabilidade, pois ela é dom precioso
de Deus. Caminhemos com os olhos fixos em Jesus,
o Senhor do Bonfim, sem jamais desanimar, confiantes na intercessão de Nossa Senhora da Conceição da
Praia e de Santa Dulce dos Pobres.
Ano 03 | Nº 9 | Edição Especial

35

36

Ano 03 | Nº 9 | Edição Especial

