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Discurso na posse da nova Diretoria 
 
Saudações: 
 
Aos Bispos do Conselho Diretivo 

Dom Tarcísio Scaramussa, SDB – Bispo da Diocese de Santos 
Dom Eduardo Vieira dos Santos – Bispo auxiliar de S. Paulo  
Dom José Benedito Cardoso – Bispo auxiliar de S. Paulo 

 
Dom Pedro Luiz Stringhini, Bispo de Mogi das Cruzes, Pres. do Regional Sul 1, 
Dom Edmilson Amador Caetano, Bispo de Guarulhos, Vice Presidente 
Dom Luiz Carlos, Bispo Auxiliar de São Paulo, Secretário Geral do Regional 
 
Demais Bispos presentes 
 
Rev.mo Côn. Martin Segu Girona, incentivador e promotor da fundação da Faculdade 
de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, seu Professor e seu 1º Diretor 
Rev.mo Pe. Carlos Roberto Santana da Silva, Professor da Faculdade e seu 1º Vice- 
 Diretor 
Rev.mo Pe. Jean Rafael Eugênio Barros, Professor da Faculdade e seu 1º Secretário  
 Geral, 
 
Reverendíssimos e digníssimos senhores Diretores das demais Faculdades e Institutos 
de Filosofia, Teologia e das demais Instituições acadêmicas, aos quais saúdo em nome 
do Rev.mo Pe. Bóris A. Nef Ulloa, Diretor da Faculdade de Teologia Nossa senhora da 
Assunção, da PUC-SP 
 
Estimados Professores e estudantes da Faculdade de Direito Canônico e das demais 
Instituições acadêmicas... 
 
Reverendíssimos sacerdotes da arquidiocese de São Paulo e das demais dioceses, bem 
como do clero religioso, aos quais saúdo na pessoa do Vigário Judicial do Tribunal 
Eclesiástico Interdiocesano de 1ª Instância, Mons. Sérgio Tani 
 
Estimados colaboradores nos diversos serviços da Faculdade 
 
Senhoras e senhores: 
 
A Faculdade de Direito Canônico é ainda uma Instituição acadêmica eclesiástica muito 
jovem. Ela foi erigida com o Decreto nº 596/2013, emanado pela Congregação para a 
Educação Católica em 26 de fevereiro de 2014, assinado pelo então Prefeito, o Em.mo 
Cardeal Zenon Grocholewski, falecido há poucos dias, ao qual rendemos neste 
momento a nossa homenagem. Ele também nos deu a honra de visitar nossa Faculdade 
há alguns anos. 
 
A Faculdade foi instalada no dia 07 de abril de 2014. Como é sabido, ela nasceu da 
experiência exitosa de cerca de 20 anos de bons serviços acadêmicos do Instituto de 
Direito Canônico “Pe. Giuseppe Benito Pegoraro”, afiliada à Pontifícia Universidade 
Lateranense. A criação da Faculdade foi possível porque ela já tinha experiência 
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acadêmica adquirida e possuía um excelente quadro docente e também um quadro 
discente promissor. Ela continua sendo, até agora, a única Faculdade de Direito 
Canônico do Brasil e uma das poucas da América Latina. Ela pode conferir títulos de 
Mestrado e Doutorado em Direito Canônico com competência própria. 
 
Sua importância cresceu nos tempos atuais, quando assistimos a um novo despertar para 
a formação jurídica e canônica, em vista de questões novas na vida da Igreja, que 
requerem canonistas bem preparados. Além disso, numerosos novos Tribunais 
Eclesiásticos diocesanos novos foram instituídos e a demanda pelo serviço de bons 
canonistas cresceu muito nas dioceses e Institutos de Vida Consagrada. Hoje também se 
requer uma renovada formação do clero no Direito Canônico e também de leigos e 
religiosos, que são chamados a prestar serviços especializados à Igreja. 
 
A Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo está na responsabilidade da 
arquidiocese de São Paulo. Seu serviço, porém, não é prestado apenas a esta 
Arquidiocese, e sim, mais amplamente, a toda a Igreja. Por isso, a ela têm acorrido 
estudantes de todas as partes do Brasil para estudos especializados em Direito. Esta é, 
portanto, a sua vocação e missão: servir à Igreja toda. 
 
O primeiro Diretor da nova Faculdade, na época ainda denominado Decano, foi o 
Rev.mo Côn. Martin Segu Girona, nomeado para 5 anos com Decreto de 19 de março 
de 2014; com o Decano, foram nomeados também o Vice Diretor, ou Decano, Pe. 
Carlos Roberto Santana da Silva, e o Secretário Geral, Pe. Jean Rafael Eugênio Barros, 
para o mandato de 5 anos. Teve esta primeira Diretoria o papel de consolidar a 
organização institucional e acadêmica da Faculdade, dando-lhe experiência e orientação 
seguras. Teve também a missão de conduzir a revisão do 1º Estatuto, após um 
quinquênio de vigência, bem como o Plano de Curso, adequando-o às novas orientações 
da Santa Sé para as Universidades, Faculdades e Institutos Eclesiásticos dadas pelo 
Papa Francisco mediante a Constituição Apostólica “Veritatis Gaudium”. 
 
Essa primeira etapa da vida acadêmica de nossa Faculdade de Direito foi, sem dúvida, 
de intensa atividade e marcada por passos importantes. Fruto dessa atividade acadêmica 
foi o bom número de Mestres e Doutores em Direito Canônico já formados em nossa 
Faculdade, sem deixar de mencionar os valiosos cursos de extensão oferecidos sobre 
diversos temas a muitos interessados, vindos de todo o Brasil. 
 
Por isso, ao encerrar-se o exercício do mandato desta primeira Diretoria, desejo 
agradecer, em nome da arquidiocese de São Paulo, ao 1º Diretor, Cônego Segu, ao 1º 
vice-Diretor, Pe. Carlos Roberto, e ao 1º Secretário Geral, Pe. Jean Rafael, pelos 
inestimáveis serviços prestados em sua gestão. Que Deus os recompense e lhes dê a 
alegria de verem frutificar abundantemente as sementes lançadas. 
 
Nesta solenidade acadêmica, reunimo-nos para acompanhar a tomada de posse da nova 
Direção da Faculdade, por nós nomeada e confirmada mediante o Decreto nº 108/2020, 
de 19 de março de 2020 da Congregação para a Educação Católica. 
 
A nova Diretoria tem a missão de consolidar a vida acadêmica e a experiência de gestão 
da Faculdade, conforme seu Estatuto e o Plano de Curso revistos e aprovados pela Santa 
Sé, ambos sintonizados com a Constituição Apostólica Veritatis Gaudium e aprovados 
pela Santa Sé. A nova Diretoria também tem a missão de fazer com que a Faculdade, 
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além de promover a vida acadêmica formal, contribua mais e mais para a vida pastoral 
da Igreja, atenta às necessidades da formação dos sacerdotes, diáconos, religiosos e 
leigos para o bom desempenho do serviço ao Povo de Deus e à vida eclesial. 
Atualmente, são muito amplos os desafios e necessidades da Igreja, que requerem 
formação canônica específica em vista do bom desempenho da missão da Igreja. 
 
Tenho, pois, a alegria de saudar e de apresentar os membros da nova Diretoria: todos 
eles são frutos da nossa Faculdade de Direito Canônico. 
 
Diretor: Pe. Everton Fernandes Moraes, com Mestrado e Doutorado feitos nesta 
Faculdade. Foi o primeiro a conquistar o título de Doutor em Direito Canônico pela 
nossa Faculdade. 
 
Vice-Diretor: Pe. Ricardo Cardoso Anacleto, com Mestrado conseguido em nossa 
Faculdade e, Doutorado, na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. 
 
Secretário Geral: Pe. Ediclei Araújo da Silva, com Mestrado em Direito conseguido em 
nossa Faculdade. 
 
A eles confiamos hoje seus respectivos encargos, em nome da Igreja, para que os 
desempenhem com sabedoria e com abundantes frutos. Que eles possam contar com a 
colaboração da Comunidade Acadêmica, como podem contar com o incentivo e o apoio 
do seu Grão-Chanceler e dos Bispos membros do Conselho de Direção. Que Deus os 
abençoe e ilumine. O Espírito Santo os fortaleça em sua missão. 
 

São Paulo, 20.07.2020 
Cardeal Odilo P.Scherer 
Arcebispo de São Paulo 

 
 
 
 


