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PUC-SP promove palestra sobre a Evangelii Gaudium
Na terça-feira, 12, às 20h, acontece no campus Perdizes da PUC-SP, a palestra de dom Filippo Santoro, arcebi-
spo de Taranto, na Itália, sobre a exortação apostólica Evangelii Gaudium, do papa Francisco. Será no Auditório 
329 da universidade, com entrada pela rua Ministro Godoy, 969, Perdizes). Informações em (11) 3670-8557. 

São Paulo ganhará Faculdade de Direito Canônico
Projeto já foi 
enviado à 
Congregação para a 
Educação Católica 
e concederá os 
títulos de mestrado 
e doutorado 
pelo instituto da 
Arquidiocese de SP

Os 170 quilômetros que dis-
tanciam São Paulo de Apareci-
da há tempos são percorridos 
por romeiros que partem da 
capital paulista para devoção 
à Padroeira do Brasil. Em 4 de 
maio, os fiéis das paróquias 
da Arquidiocese de São Paulo 
são convidados a participar da 
113ª Romaria arquidiocesana, 
que terá como momento solene 
a celebração da missa das 10h 
no Santuário Nacional. 

Para organizar a Romaria, 
foi realizada na quarta-feira, 
5, na Paróquia São Gonçalo, 
no centro, com a participação 
de dom Odilo Pedro Scherer, 
arcebispo metropolitano, uma 
reunião do Secretariado de 
Pastoral com os articuladores 
das regiões episcopais. 

Em 2013, 17 mil pessoas 
participaram da Romaria ar-

“O Matrimônio católico e a fa-
mília: filhos, fidelidade e valor 
do sacramento” é um exem-
plo de temas abordados pelos 
alunos da pós-graduação do 
Instituto de Direito Canônico 
Padre Doutor Giuseppe Benito 
Pegoraro, da Arquidiocese de 
São Paulo.

Agregado ao Instituto de 
Utriusque Iuris da Pontifícia 
Universidade Lateranense de 
Roma, criado em 1999 e com 
cerca de 140 alunos já for-
mados, o Instituto tem como 
diretor o cônego Martin Segú 
Girona e como secretário geral, 
padre Edson Chagas Pacon-
des, que conversou com O SÃO 

113ª Romaria a Aparecida será em 4 de maio
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quidiocesana, que neste ano, 
segundo o padre Tarcísio Mar-
ques Mesquita, coordenador do 
Secretariado de Pastoral, terá 
em conta a urgência destaca-
da para 2014 no 11º Plano de 
Pastoral “Igreja – Casa da Ini-
ciação à Vida Cristã”. Para me-

lhor organização da atividade, 
a proposta é que em cada pa-
róquia ao menos dois leigos ou 
religiosos ajudem a articulá-la, 
tendo por base um pequeno ro-
teiro de organização, que será 
repassado pelo Secretariado. 

Dom Odilo comentou que 

não faz sentido as paróquias 
realizarem romarias dissocia-
das da Arquidiocese, recomen-
dou que o Secretariado envie 
cartas motivando à participa-
ção dos fiéis, e sugeriu que os 
romeiros recebam algum sím-
bolo como sinal de que foram à 

Romaria. O Arcebispo também 
recordou que o Santuário de 
Aparecida pertenceu à Arqui-
diocese de São Paulo até 1958, 
e que o cardeal Carlos Carmelo 
de Vasconcelos Motta, arcebis-
po metropolitano entre 1944 e 
1964, dedicou-se à construção 
do templo. 

Experiente em romarias, 
Meire Margatho, 73, da Re-
gião Episcopal Sé, acredita que 
“quanto mais pessoas parti-
ciparem da romaria arquidio-
cesana, mais se demonstrará 
a unidade da Arquidiocese”, 
disse ao O SÃO PAUlO. “Os pa-
dres também precisam ajudar, 
dar a maior força, divulgar du-
rante as missas, para o interes-
se pela romaria ir crescendo”, 
concluiu. 

A próxima reunião prepara-
tiva da Romaria acontecerá em 
12 de março, às 19h30, na Pa-
róquia São Gonçalo (praça Dr. 
João Mendes, 108, centro).

nAyá FERnAnDES
REPORtAGEm nA zOnA SUl

PAUlO sobre a atualidade do 
Direito Canônico e suas aplica-
ções pastorais.

“O objetivo é formar mes-
tres e doutores que possam 
agir em suas dioceses e tri-
bunais eclesiásticos, como 
também no ensino do próprio 
Direito da Igreja, seja ele lati-
no ou oriental”, explicou padre 
Pacondes.

Além dos cursos de mestra-
do e doutorado, que acontecem 
em seis semestres e são aber-
tos a todos os que possuírem 
um diploma universitário, o 
Instituto promove, anualmente, 

a Semana de Direito Canônico e 
publica a revista Suprema Lex, 
especializada na área.

Os alunos, na maioria, são 
sacerdotes ou religiosos, en-
viados de diferentes dioceses 
do País e também do exterior, 
para se formar em direito e 
habilitar-se para o magistério 
ou para os diversos serviços 
curiais, como os da magistra-
tura canônica, nas diversas câ-
maras e tribunais eclesiásticos.

Atualmente, o Instituto tem 
uma média de 25 mestrandos e 
15 doutorandos. A maior parte 
é do Estado de São Paulo, de ci-

dades como Jundiaí, Sorocaba, 
São José dos Campos e Cam-
po Limpo. Mas nesta turma há 
também estudantes de Fortale-
za (CE), Natal (RN), Juiz de Fora 
(MG) e até mesmo do exterior, 
do Líbano, da Síria e da Bolívia, 
que vêm para o Brasil e perma-
necem em São Paulo especial-
mente para obter os títulos de 
mestre ou doutor em Direito 
Canônico.

O próximo passo do Institu-
to é a abertura de uma faculda-
de em São Paulo. “Obtivemos 
alguns passos nesse sentido, 
o próprio dom Odilo [Pedro 

Scherer, cardeal arcebispo de 
São Paulo e grão-chanceler do 
Instituto] apoia o projeto. A 
Congregação para a Educação 
Católica já acenou para esta 
possibilidade, mas não há ain-
da uma previsão de datas para 
o início”, comentou padre Pa-
condes.

O Secretário disse ainda 
que, com a criação de uma 
faculdade, “poderemos, nós 
mesmos, dar o título de mestre 
e doutor, sem necessidade da 
Lateranense. Será uma contri-
buição importante à Igreja do 
Brasil”. 

O Padre afirmou que, aque-
les que estudam e trabalham 
com o Direito da Igreja prestam 
sempre um serviço ao povo e 
lembrou à reportagem as pa-
lavras do papa Francisco. “O 
papa Francisco, na locução no 
dia 24 de janeiro, disse que o 
trabalho no Direito passa por 
um tripé, que o tribunal eclesi-
ástico passa por uma formação 
humana, uma formação jurídi-
ca e uma dimensão pastoral. 
Ele disse que o nosso trabalho 
não pode ser legalista, precisa 
ser muito humano e voltado às 
realidades hodiernas. Ele não 
citou nada de Direito Canônico 
e, ao mesmo tempo, tudo, di-
zendo que o Código deve estar 
a serviço de cada povo.”

instituto tem sede no ipiranga e forma mestres e doutores em Direito Canônico provenientes do Brasil e do exterior

Dom Odilo Pedro Scherer participa da primeira reunião de articulação da 113ª Romaria Arquidiocesana a Aparecida
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