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rede solidária entre os moradores, 
com ações de conscientização e 
suporte em saúde e assistência 
social e econômica, além do isola-
mento social dos que apresentam 
sintomas de COVID-19. 
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Há vários anos, o Pon-
tifício Conselho para 
a Promoção da Nova 
Evangelização vinha 

trabalhando na elaboração de um 
novo Diretório Geral para a Cate-
quese. As diretrizes para a Cate-
quese na Igreja em todo o mundo 
são dadas pelo Papa por meio des-
se Pontifício Conselho, cujo Presi-
dente é o Arcebispo italiano Rino 
Fisichella, renomado professor de 
Teologia. No dia 25 de junho, o Di-
retório foi publicado e apresentado 
a toda a Igreja.

E chegou em boa hora! A Cate-
quese é uma dimensão fundamental 
e permanente da ação evangeliza-
dora da Igreja. Partindo de uma fé 
inicial, a Catequese é o auxílio ofe-
recido aos fiéis para que, com a aju-
da de Deus, se desenvolvam e che-
guem a uma fé adulta, de maneira a 
produzir os frutos da vida cristã. É 
uma ação voltada para os cristãos de 
todas as idades, oferecendo-lhes o 
alimento cotidiano à sua vida cristã, 
para que se tornem capazes de cor-
responder à graça do Espírito Santo 
recebida no Batismo. A Catequese 
propicia o conhecimento e a sabe-

doria do Evangelho para os desafios 
da vida, em todas as circunstâncias. 
Por isso, ela é um processo que en-
volve o conhecimento e o amadu-
recimento da fé cristã (cf. São João 
Paulo II, Catechesi tradendae, 19).

O Concílio Vaticano II havia re-
comendado fortemente que os bis-
pos zelassem, com todo o cuidado, 
pela Catequese das crianças, adoles-
centes, jovens e adultos em suas dio-
ceses. Que velassem pelo conteúdo 
da Catequese, para ser fiel à doutri-
na da Igreja, formando os cristãos 
nos caminhos de Cristo e da própria 
Igreja. Recomendou, ainda, que os 
catequistas fossem cuidadosamen-
te formados, para exercer bem sua 
importante missão de pedagogos 
da fé para os irmãos (Christus do-
minus, 13-14). Desde então, muito 
dessas recomendações do Concílio 
se perderam pelo caminho, apesar 
da existência do Diretório da Cate-
quese, elaborado por São Paulo VI 
no início dos anos 1970, e da impor-
tante Exortação de São João Pau-
lo II sobre a Catequese Renovada, 
nos anos 1980. E também nos anos 
1980, o mesmo São João Paulo II en-
tregou à Igreja o Catecismo da Igreja 
Católica, referência geral e preciosa 
para toda a Catequese na Igreja in-
teira. A partir dele, de fato, devem 
ser preparados todos os manuais e 
roteiros de Catequese. Muito disso 

foi esquecido, e há urgente necessi-
dade de voltar nova atenção à Cate-
quese na Igreja!

No conceito geral, a Catequese 
acabou identificada apenas com o 
processo mínimo de preparação aos 
Sacramentos da primeira Eucaristia, 
da Confissão e da Crisma. Embora 
importante, isso é extremamente re-
dutivo! Talvez a procura de métodos 
renovados, necessária e bem justifi-
cada, levou a minimizar a atenção 
ao conteúdo e à integralidade da 
Catequese, como processo formati-
vo permanente do cristão, para que 
alcance a maturidade de sua fé, o 
testemunho da vida cristã coerente 
com o Evangelho e a participação 
fecunda na vida e na missão da Igre-
ja. É preciso perguntar seriamente 
se a Catequese não se tornou uma 
atividade apenas secundária em 
nossas paróquias e comunidades, 
recebendo pouca atenção e investi-
mento de tempo e de recursos, em 
vista da boa preparação de agentes e 
meios para a Catequese nas diversas 
etapas e dimensões.

O novo Diretório para a Cate-
quese, ora publicado, deverá ajudar 
a trazer novamente a Catequese para 
o centro das atenções das comuni-
dades eclesiais. A constatação feita 
pela pesquisa do sínodo arquidioce-
sano (2018) deixa muito claro que há 
uma enorme carência de Catequese 

no povo católico e, ao mesmo tempo, 
uma busca sedenta de mais Cateque-
se, de boa Catequese. A evangeliza-
ção querigmática, ou primeira evan-
gelização, é fundamental, mas não é 
suficiente. A iniciação à vida cristã é 
indispensável para introduzir o cris-
tão nos mistérios da fé e na prática da 
vida cristã, mas não basta. É preciso 
avançar mais, passando do “leite es-
piritual” dos recém-nascidos para a 
fé ao alimento sólido e substancioso 
para quem enfrenta o duro combate 
cotidiano pela fé e o testemunho cris-
tão. O cristão que não se aprofunda 
no conhecimento e no amor à sua fé 
está exposto a crescer pouco e até a 
perder a fé, por falta de firmeza e de 
percepção das implicações dela na 
sua vida diária.

O problema não é novo. Já no iní-
cio do Cristianismo, o autor da Carta 
aos Hebreus constata que os cristãos 
necessitavam de maior progresso 
na vida cristã: “A julgar pelo tempo, 
já devíeis ser mestres! Contudo, de 
novo necessitais de que alguém vos 
ensine os primeiros rudimentos da 
Palavra de Deus. Tendes necessidade 
de leite, em vez de alimento sólido!” 
(Hb 5,12). Oxalá o novo Diretório da 
Catequese ajude a renovar o ânimo 
da Catequese, também em nossa Ar-
quidiocese. O sínodo arquidiocesano 
deverá dar diretrizes orientadoras a 
esse respeito.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Novo Diretório 
para a Catequese
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Em 24 de junho, o Cardeal Scherer presidiu missa na Paróquia São João Batista, na Re-
gião Episcopal Ipiranga, por ocasião da festa do padroeiro. “Olhando para João Batista, 
nós vemos a nossa missão e a da Igreja, que é de preparar o povo para o encontro 
com Jesus”, disse o Arcebispo na homilia da missa, concelebrada pelo Padre Ricardo 
Antonio Pinto, Pároco, e pelo Padre Maércio Ângelo Pissinatti Filho. Leia a reportagem 
completa neste link: https://bityli.com/skbLb.

No programa “Diálogos 
de Fé”, na tarde do 
domingo, 28 de junho, 
transmitido pela rádio 
9 de Julho (AM 1.600 
kHz) e pelas mídias 
sociais da Arquidiocese, 
o Cardeal Scherer 
destacou a atuação de 
São Pedro e São Paulo 
para a evangelização e 
a união da Igreja, e que 
na solenidade dos dois 
apóstolos, celebrada 
naquela data, também 
se comemora o Dia do 
Papa, no qual toda a 
Igreja é convidada a rezar 
pelo Pontífice. A íntegra 
do programa pode ser 
acessada neste link: 
https://bityli.com/chpMw. 

Frederico OliveiraReprodução da internet

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo de São Paulo, celebrou no domingo, 
28 de junho, na Catedral da Sé, a Solenida-
de dos Apóstolos Pedro e Paulo, dia tam-
bém de se recordar do Papa e rezar por ele. 

Pela primeira vez após as recomenda-
ções de retorno gradual das missas com 
a presença dos fiéis na Arquidiocese, pu-
blicadas em 24 de junho, uma pequena 
quantidade de pessoas participou presen-
cialmente da celebração, seguindo todos 
os protocolos de higiene e segurança re-
comendados pelas autoridades sanitárias.

“Esperamos que o quanto antes essa 
pandemia seja superada e que as igrejas 
possam estar cheias novamente. Por en-
quanto, porém, com toda a precaução, ain-
da vamos cuidando para que esse retorno 
com poucas pessoas não seja ocasião de 
difusão do coronavírus nas nossas igrejas. 
Por isso, recomendamos que as pessoas de 
idade avançada e que fazem parte do gru-
po de risco se cuidem e permaneçam em 
casa”, afirmou Dom Odilo.

PAULO E A DEDICAÇÃO A CRISTO
Na homilia, o Cardeal Scherer recor-

dou que a Solenidade dos Apóstolos Pedro 
e Paulo também é uma oportunidade de 
festa para a Arquidiocese que tem o nome 
de São Paulo, localizada na cidade que sur-
giu devido à missão dos jesuítas. 

O Arcebispo de São Paulo, baseando- 
-se nas leituras propostas para a liturgia 
do dia, reforçou o papel fundamental de 
Paulo, que, após a sua conversão, se dedi-

Colunas da Igreja, São Pedro e 
São Paulo testemunham firmemente a fé
SOLENIDADE DOS 
DOIS APóSTOLOS 
FOI CELEBRADA PELO 
CARDEAL SCHERER  
NO DOMINGO, 28 DE 
JUNHO, EM MISSA NA 
CATEDRAL DA Sé

FLAVIO ROGÉRIO LOPES
osaopaulo@uol.com.br

cou inteiramente a Cristo, ao Evangelho e 
à missão de levar o testemunho de Jesus a 
todos os povos. 

Ao falar da despedida de Paulo, des-
crita na 2ª Carta a Timóteo, Dom Odi-
lo lembrou ser “um testemunho muito 
vigoroso de alguém que doou tudo de 
si para Cristo e pelo Evangelho, confiou 
plenamente em Jesus e que tudo valeu a 
pena. Portanto, é uma entrega inteira e 
total por Cristo, sem reservas e na plena 
confiança nas promessas do Evangelho e 
nas promessas de Jesus”.

O TESTEMUNHO DE PEDRO 
Dom Odilo, fazendo referência ao 

Evangelho, também recordou o testemu-
nho de fé de Pedro, escolhido pelo próprio 
Jesus para ser a “pedra” fundamental da 
Igreja. O Arcebispo lembrou que a Igre-
ja foi edificada sobre o testemunho dos 
apóstolos em Jesus, e qualquer outro fun-
damento humano, por mais poderoso que 
seja, não resistiria ao tempo.

“O Espírito Santo edifica sua Igreja e 
é sobre este firme testemunho de Pedro, 
confirmado por Jesus, que a Igreja se edi-

fica no dia a dia, ao longo dos séculos, já 
por 2 mil anos. É a profissão de Pedro em 
Jesus, filho de Deus, ungido de Deus e Sal-
vador vindo a este mundo que a Igreja está 
edificada. Qualquer outro fundamento 
seria frágil.”

O Cardeal afirmou que os apóstolos 
são testemunhas da fé no Cristo e, por isso, 
a Igreja é apostólica, para dar continuida-
de a esse testemunho, transmitido com fi-
delidade, de geração em geração. Pedro e 
Paulo, destacou Dom Odilo, professaram 

essa fé não só com palavras, mas com o 
testemunho e dedicação, até chegarem ao 
martírio.

 
UNIDADE DA IGREJA

O Cardeal Scherer lembrou que a mis-
são dos apóstolos nunca deixou de ser 
exercida ao longo do tempo, e recordou 
que o Papa Francisco, sucessor de Pedro, e 
os bispos, sucessores dos apóstolos, têm a 
missão de manter a Igreja unida, dinâmica 
e missionária. 

“Não podemos deixar de lamentar que 
em nossos dias existam movimentos e ex-
pressões que pregam a divisão na Igreja. 
Nós temos liberdade de falar e discordar 
entre nós, sobre certas atitudes ou ações, 
mas nunca podemos discordar e nos divi-
dir em torno daquilo que é o essencial na 
vida da Igreja e da nossa profissão de fé, 
que é essencial também para aqueles que 
exercem a autoridade na Igreja, em bene-
ficio da comunidade de fé e da sua missão”, 
afirmou.

Dom Odilo enfatizou, ainda, que os 
católicos devem estar unidos em torno do 
Papa, “Quem não está com o Papa não está 
com a Igreja. Ninguém duvide disso ou se 
deixe enganar por discursos, reflexões ou 
especulações que não fazem sentido e so-
mente introduzem na Igreja o escândalo, a 
divisão, a insegurança na fé. É uma grave 
irresponsabilidade de quem assim proce-
de tentando dividir a Igreja”. 

POSSE CANÔNICA:
Em 31/05/2020, foi dada a posse canôni-
ca como Pároco da Paróquia Nossa Se-
nhora da Glória, no bairro Vila Bela, na 
Região Episcopal Belém, ao Reverendís-
simo Padre Josafat Vozivoda, OSBM.

Em 19/04/2020, foi dada a posse canôni-
ca como Pároco da Paróquia Imacula-
do Coração de Maria, no bairro Rodol-

Atos da Cúria
fo Pirani, na Região Episcopal Belém, ao 
Reverendíssimo Padre Gilberto Orácio 
de Aguiar.

Em 26/04/2020, foi dada a posse canôni-
ca como Pároco da Paróquia Santa Isa-
bel Rainha, no bairro Vila Santa Isabel, 
na Região Episcopal Belém, ao Reveren-
díssimo Padre Marcelo Jordan Vaz da 
Silva.

Dom Odilo preside missa da Solenidade de São Pedro e São Paulo na Catedral da Sé, dia 28

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Passado um semestre pratica-
mente inteiro de convivên-
cia com o novo coronavírus 
e as mudanças na dinâmica 

social impostas pela pandemia em 
todo o mundo, ainda restam dú-
vidas sobre quando se encontrará 
uma vacina, se o isolamento social 
ajudou a conter a evolução de casos 
no Brasil ou somente postergou sua 
ocorrência, e como será a sociedade 
no pós-pandemia. Algumas certezas, 
porém, este tempo já deixou: nin-
guém tem prévia imunidade ao vírus 
e as condições sociais em que vivem 
as pessoas influem diretamente na 
velocidade da propagação do novo 
coronavírus.

Em todo o mundo, territórios 
com grande adensamento popula-
cional e déficit de políticas públicas 
lideram as estatísticas de infectados 
e mortos pelo novo coronavírus. No 
entanto, em lugares onde a comuni-

dade local se organizou, congregan-
do a expertise de diferentes agentes 
sociais, e tendo o poder público 
como subsidiário das ações, ou seja, 
auxiliando os grupos nas tarefas que 
ultrapassem sua capacidade, sem 
substituí-los ou torná-los depen-
dentes do Estado – como bem pos-
tula o princípio cristão da subsidia-
riedade –, o controle da pandemia 
tem se mostrado mais eficaz.

Em Mumbai, na Índia, por 
exemplo, está localizada a favela 
de Dharavi, a de maior densidade 
populacional na Ásia, com 800 mil 
pessoas, em conglomerados de ca-
sebres nos quais, por vezes, até 80 
pessoas compartilham um mesmo 
banheiro. Do contato das lideranças 
comunitárias com as autoridades, 
foi definida uma estratégia para o 
monitoramento clínico de todos os 
moradores, com a aplicação de tes-
te para a COVID-19 naqueles que 

apresentassem alguns dos sintomas 
da doença e o efetivo isolamento 
social dos infectados em escolas e 
ginásios, que foram transformados 
em centros de quarentena. O resul-
tado é que, do início de maio a me-
ados de junho, o número de casos 
diários caiu de 60 para 20, enquanto 
no restante do país os indicadores 
quadruplicaram. 

Na capital paulista, há comunida-
des tão adensadas quanto a de Dha-
ravi. Paraisópolis, na zona Sul, é uma 
delas, com mais de 100 mil habitan-
tes em um território de aproximada-
mente 10 km². Diante da chegada da 
COVID-19, uma rede de solidarie-
dade e cuidado entre os moradores 
foi formada, com atenção à saúde e 
garantia de assistência social e eco-
nômica aos mais vulneráveis, a partir 
de doações de pessoas físicas e cam-
panhas de financiamento coletivo na 
internet. Além disso, a comunidade 

pediu ao poder público autorização 
para transformar duas escolas em 
centros de acolhida provisórios para 
as pessoas com os sintomas da do-
ença. O resultado é que, em um dos 
locais mais adensados da América 
Latina, os índices de mortalidade 
por COVID-19 são menores que a 
média geral da capital paulista, como 
é mostrado nesta edição do O SÃO 
PAULO. 

“Estende a tua mão ao pobre” 
(Eclo 7,32), conclama o Papa Fran-
cisco na mensagem para o Dia Mun-
dial dos Pobres, a ser celebrado em 
15 de novembro, na qual o Pontífice 
indica que “estender a mão é um si-
nal que apela imediatamente à pro-
ximidade, à solidariedade, ao amor”. 
Que as mãos que se uniram nas co-
munidades, ainda que distantes, ao 
longo desta pandemia, permaneçam 
entrelaçadas para a reconstrução do 
mundo pós-COVID-19.

A força da comunidade
Editorial

As opiniões expressas na seção “Opinião” são de responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, os posicionamentos editorais do jornal O SÃO PAULO. 

O livro do Gênesis, em seu pri-
meiro capítulo, faz uma construção 
teológica muito bonita sobre a cria-
ção do Universo: “No princípio, Deus 
criou o céu e a terra. A terra estava 
deserta e vazia, as trevas cobriam o 
abismo e o Espírito de Deus pairava 
sobre as águas”. Deus continuou a sua 
criação e, no sexto dia, “disse: ‘Eis que 
vos dou, sobre toda a terra, todas as 
plantas que dão semente e todas as 
árvores que produzem seu fruto com 
sua semente, para vos servirem de ali-
mento. E a todos os animais da terra, 
a todas as aves do céu e a todos os ani-
mais que se movem pelo chão eu lhes 
dou todos os vegetais para alimento’. 
E assim se fez. E Deus viu tudo quan-
to havia feito, e era muito bom”.

Deus nos deu domínio sobre a 
terra e todas as coisas que permitem 
a nossa sobrevivência. Na mitologia 
grega, a Terra era chamada de Gaia, 
a Mãe-Terra, a segunda divindade 
primordial de Hesíodo, que permitiu 
o ordenamento do Cosmo, para ser 
capaz de receber o Humano. 

No entanto, até quando Gaia su-
portará a ação humana?

Talvez as melhores perguntas se-
jam: Qual o futuro da humanidade? 
Haverá futuro para nós?

Ainda em 2015, a revista Science 
publicou um artigo que reunia 18 
pesquisadores que constataram que 

O futuro da humanidade
lugar que ocupa nele o ser humano e 
a sua ação no mundo” (LS 101).

O fato é que, mesmo conhecendo 
todos os riscos, ainda nos mostra-
mos incompetentes para mudar o 
nosso rumo. Não temos sido capa-
zes de construir algo distinto do que 
temos hoje e que nos permita a con-
vivência pacífica com a Mãe-Terra. 
E mais, a nossa prepotência nos faz 
acreditar que somos capazes de do-
minar as forças da natureza. Quando, 
contudo, olhamos acontecimentos 
como os furacões, queimadas inten-
sas, florestas em chamas, tsunâmis 
destruidores e, agora, uma pandemia 
trazida por um vírus, está na hora de 
pararmos, pensarmos e agirmos de 
forma diferente. 

Podemos começar atendendo ao 
apelo do Papa Francisco:

“O urgente desafio de proteger a 
nossa casa comum inclui a preocu-
pação de unir toda a família huma-
na na busca de um desenvolvimento 
sustentável e integral, pois sabemos 
que as coisas podem mudar. O Cria-
dor não nos abandona, nunca recua 
no seu projeto de amor, nem se ar-
repende de nos ter criado. A huma-
nidade possui ainda a capacidade de 
colaborar na construção da nossa 
casa comum” (LS 13).

Arte: Sergio Ricciuto Conte

quatro dos nove limites do planeta 
já foram ultrapassados. Esses quatro 
limites são: a mudança climática, a 
mudança na integridade da biosfera 
(perda de biodiversidade e extinção 
de espécies), a mudança no sistema 
de solos e a mudança nos fluxos bio-
geoquímicos (ciclos de nitrogênio e 
fósforo). Os dois primeiros são cha-
mados de limites centrais e podem 
determinar a alteração definitiva de 
nosso planeta. Hoje, há riscos efeti-
vos de mudança ambiental abrupta 
e, pior, trata-se de uma situação irre-
versível. Isso mostra que não temos 
cuidado com o planeta, com a nossa 
casa. A atual crise mundial, porém, 

nos coloca ainda mais em xeque. Isso 
tudo nos mostra que somos incapa-
zes, até mesmo, de reconhecer a raiz 
humana da crise ecológica. Algo que 
o Papa Francisco, em sua Encíclica 
Laudato si’ (LS), sobre o cuidado da 
casa comum, nos ensina: 

“Para nada serviria descrever os 
sintomas, se não reconhecêssemos 
a raiz humana da crise ecológica. Há 
um modo desordenado de conceber 
a vida e a ação do ser humano, que 
contradiz a realidade até o ponto de 
a arruinar. Não poderemos nos deter 
a pensar nisto mesmo? Proponho, 
pois, que nos concentremos no para-
digma tecnocrático dominante e no 

FaBio Gallo GaRcia

Opinião

Fabio Gallo Garcia é professor da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-SP) e ex-professor da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). Possui doutorado em Finanças pela 

FGV-SP e em Filosofia pela PUC-SP.
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DOM DEVAIR 
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PARA A PASTORAL 
DA COMUNICAÇÃO

EspiritualidadeSé

Neste tempo de pandemia e isolamen-
to, as redes sociais vêm ganhando 
maior espaço na vida e no cotidiano 
das pessoas. Algumas pessoas procu-

ram por novas receitas e formas de preparar os 
alimentos. Em certos casos, a criatividade é quase 
cômica. Outras pessoas procuram por produtos 
e fazem compras de coisas que são apresentadas 
como grandes novidades. Também aqui há uma 
grande capacidade criativa, bastando ver a enor-
me quantidade de modelos e formatos de másca-
ras de proteção, por exemplo.

A grande maioria, porém, certamente usa as 
redes sociais para entretenimento e relaciona-
mento. Exatamente por isso, esse é o ambiente 
em que a criatividade aparece com maior vigor. 
A cada dia, surgem brincadeiras, que vão sendo 
passadas adiante, e, em pouco tempo, são troca-
das por outras. Nestes dias está circulando uma 
dessas brincadeiras, que tem o objetivo de saber o 
que os outros pensam e dizem a seu respeito, e é 
bastante simples. Nela, o interessado compartilha 
a pergunta e espera as respostas. Será, no entanto, 
que todas as respostas são verdadeiras?

Não é exagero pensar que as redes sociais 
oferecem ocasião para ocultar a verdade ou dis-
simular a realidade. Frequentemente, também 
são ambientes de exposição e conflitos, causa-
dos por divergência de opinião. Considerando 
que a brincadeira se passa entre uma pessoa e 
seu grupo de relacionamento ou amizade, po-
demos pensar que existe sinceridade e verda-
de nas respostas. Quem participa do jogo deve 
estar preparado para todas as respostas, quer 
agradem, quer não. O que realmente conhece-
mos uns dos outros?

No Evangelho, Jesus faz uma pergunta aos dis-
cípulos: “Quem dizem os homens que eu sou?” 
Essa pergunta não é um jogo de curiosidade ou 
mera especulação de conhecimento. Jesus não 
está preocupado com as estatísticas da sua acei-
tação, nem buscando reorientar a pregação para 
que encontre maior adesão. A sua pergunta se 
desdobra em dois momentos: primeiro, Ele per-
gunta sobre o que pensam os de fora, e, depois, 
sobre o que pensam os mais próximos Dele. Entre 
as respostas dos grupos há uma grande distância. 
Onde está a verdade?

Jesus não se define ou não se deixa definir 
pelas aparências nem pelas interpretações: Ele 
se define por seu relacionamento com Deus. No 
deserto, quando foi tentado pelo demônio, Jesus 
se afirmou como Filho de Deus por suas opções 
e atitudes. Ele não mudou pedras em pães, nem 
buscou reconhecimento humano e muito menos 
adorou os ídolos passageiros para ganhar poder e 
glória. É no relacionamento com Deus que apren-
demos a nos conhecer e reconhecer a verdade. 
Essa verdade nos deixa livres diante das incerte-
zas e aparências do mundo. Os filhos de Deus são 
assim definidos pelo amor a Deus e pelo relacio-
namento com os irmãos. 

Quem dizem os 
homens que eu sou?

Diante da apresentação do Pro-
tocolo para o retorno dos trabalhos 
da Cúria e expedientes paroquiais 
na Arquidiocese de São Paulo, feita 
pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano, em 24 de 
junho (leia mais na página 11), Dom 
Eduardo Vieira dos Santos, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Sé, reuniu-se virtualmente, no dia 
25, com os padres coordenadores 

dos dez setores pastorais da Região. 
Houve o encontro para explicar as 
orientações, bem como pensar em 
como atender, de forma segura, os 
fiéis, evitando aglomerações, espe-
cialmente durante as celebrações.

Cada coordenador deverá se 
reunir com os padres de seus res-
pectivos setores pastorais para 
transmitir as orientações e pensar 
nos preparativos para o reinício 
das atividades nas secretarias paro-
quiais e a volta dos fiéis nas celebra-
ções. Devem ser levados em conta 

o tempo de abertura, a organização 
dos horários, as prevenções, a reali-
dade de cada paróquia, as restrições 
de público e a gradual participação 
das pessoas, destacando que as mis-
sas deverão continuar a ser trans-
mitidas on-line, levando em conta 
especialmente os fiéis que estão nos 
grupos de risco para a  COVID-19.

No site da Arquidiocese  de SP 
(www.arquisp.org.br), estão dispo-
níveis todos os documentos que 
contêm as diretrizes para a retoma-
da das atividades.

[SÉ] No dia 9 de junho, a equipe da Pastoral do Menor da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição – Santa Ifigênia realizou uma ação de 
solidariedade, com a distribuição de cestas básicas às famílias ca-
rentes atendidas pela Paróquia.                   (Por Pastoral do Menor)

Eles organizaram a doação de 85 co-
bertores de casal, dos quais 70 foram 
doados à Missão Belém e 15 entregues 
aos moradores em situação de rua do 
bairro do Sumaré. 

(por Pascom do Santuário)

 [SÉ] No domingo, 28 de junho, So-
lenidade de São Pedro e São Paulo, às 
9h, Dom Eduardo Vieira dos Santos, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Sé, presidiu missa na Capela São 
Vicente de Paulo (Casa Pia), ainda sem 
a presença dos fiéis, devido à atual 
pandemia.

(por Centro Pastoral da Região Sé)

Dom Eduardo e padres estudam 
ações para a retomada das 
missas com o povo

POR CENTRO DE PASTORAL 
DA REGIÃO SÉ

Saudável

V
id

a AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

Nossa Senhora da Assunção e São Paulo
Pessoal Nipo-Brasileira de São Gonçalo

Praça João Mendes 108, Tels. 3106-8110 e 3106-8119

Você pode viver bem, ter vida saudável melhorando 
seu modo de ver a si mesmo, os outros e o mundo. 
O Dr. Bruno e o Dr. José darão a você ajuda 
continuada, indicando o caminho a seguir
Os interessados devem comparecer as quartas-feiras, 
às 14h, nas instalações das paróquias:

ATENDIMENTO 
GRATUITO

[SÉ] Com a chegada do frio, os Ministros Extraor-
dinários da Sagrada Comunhão do Santuário Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, juntamente com a 
coordenadora Betha Vieira Freire, se uniram para um 
gesto concreto de solidariedade aos irmãos carentes. 

Pastoral do Menor Pascom do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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Na Natividade de São João 
Batista, em 24 de junho, três pa-
róquias na Região Episcopal Lapa 
comemoram seu padroeiro.

Na Paróquia São João Batista, 
na Vila Ipojuca, a missa das 10h 
foi presidida pelo Padre Fabiano 
de Souza Pereira, Pároco, conce-

lebrada pelo Padre Roberto Fer-
nando Lacerda, da Paróquia Santa 
Rosa de Lima, da Região Santana. 

Na homilia, Padre Roberto 
recordou que São João era primo 
de Jesus, filho de um sacerdote do 
templo de Jerusalém chamado Za-
carias, e sua mãe foi Santa Isabel, 
prima de Maria, mãe de Jesus. O 
Sacerdote destacou, ainda, que 
João Batista, às margens do rio 

No domingo, 28 de junho, 
Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região 
Belém, presidiu missa na Soleni-
dade de São Pedro e São Paulo na 
Paróquia São Vicente Pallotti e São 
Pedro, com a presença reduzida de 
fiéis e transmissão pelo Facebook.

No início da missa, concele-
brada pelo Padre Odair Calezu-
lato, Pároco, Dom Luiz abençoou 
o novo ambão e a nova cátedra do 
presbitério recém-reformado. “Pe-
çamos a Deus, com fervor, para 
que esteja presente entre nós, com 
sua graça e seu poder”, disse Dom 
Luiz, ao abençoar a água, que seria 
aspergida sobre o púlpito e a ca-
deira presidencial. 

Na homilia, o Bispo lembrou 
que a Solenidade de São Pedro 
e São Paulo convida a olhar para 
estes apóstolos que são as colunas 
da Igreja e para o Papa Francisco. 

LAPA
São João Batista é festejado em 3 paróquias

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO

Jordão, batizava o povo, dizendo 
que Deus viria instaurar um Rei-
no Novo, e também batizou Jesus. 
São João foi o maior profeta entre 
os profetas (cf. Lc 7,26-28), porque 
pôde apontar o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo (cf. 
Jo 1,29-36); e, como precursor de 
Jesus, anunciou sua vinda e a sal-
vação que o Messias traria para 
todos. 

Às 17h, os fiéis da Área Pas-
toral São João Batista, da Paró-
quia Santo Alberto Magno, Setor 
Pastoral Butantã, acompanharam 
pelo Facebook a missa presidida 
pelo Padre Antonio Francisco Ri-
beiro, Pároco, com a participação 
do Diácono Antônio Geraldo de 
Souza. Às 19h, na Paróquia São 
João Batista, na Vila Mangalot, Se-
tor Pastoral Pirituba, houve missa 
presidida pelo Padre Edson Sacra-
mento, Pároco. 

Missa em honra ao padroeiro é celebrada na Paróquia São João Batista, dia 24

Dom Luiz Carlos Dias durante homilia na Paróquia São Vicente Pallotti e São Pedro

Benigno Naveira

Benigno Naveira

[LAPA] Na Solenidade de São Pedro e São Paulo, no do-
mingo, 28 de junho, os fiéis da Paróquia São Pedro, Setor 
Pastoral Lapa, acompanharam pelas redes sociais a missa 
presidida pelo Padre Carlos André da Silva Câmara, Pároco, 
e concelebrada pelo Padre Ademar Tramontin. A celebra-
ção aconteceu na Capela Santo Aníbal e Santa Marina, nas 
dependências da Sede Provincial Rogacionista, no bairro 
da Água Branca. A notícia completa pode ser lida neste  
link: https://bityli.com/mSO6k                      (por Benigno Naveira)

[LAPA] Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Lapa, na noite de quinta-feira, 25 de ju-
nho, reuniu-se com os coordenadores e agentes da Pastoral 
da Comunicação regional por meio de uma videoconferência.

(por Benigno Naveira)

[BELÉM]  A Paróquia São João Batista, no Brás, comemo-
rou solenemente seu padroeiro com duas celebrações eu-
carísticas, com a presença dos fiéis, em 24 de junho, às 12h 
e às 18h, presididas pelo Padre Valdeir dos Santos Goulart, 
Pároco. Houve ainda uma festa junina delivery. 

(por Pascom da Paróquia São João Batista)

[BELÉM]  Na segunda-feira, 29 de junho, no salão do San-
tuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Vila Formosa, 
Dom Luiz Carlos Dias se reuniu com o clero do Setor Vila For-
mosa e Antonieta para discutir a volta das celebrações com 
o povo, com todas as orientações dadas pelos órgãos muni-
cipais de saúde e também pela Arquidiocese de São Paulo e 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

(por Padre Reuberson Ferreira, MSC)

[BELÉM] A Paróquia São José do Belém já se prepa-
rou para o retorno das missas com a presença do povo. 
Nos bancos, foram demarcados os locais onde os fiéis 
poderão sentar-se. Além disso, foram também instala-
dos painéis de acrílico na secretaria paroquial e na sala 
de atendimento.         (por Padre Marcelo Maróstica Quadro)

[BELÉM] No dia 25 de junho, o Padre Arlindo Teles, Pá-
roco da Paróquia São José do Maranhão, celebrou 15 anos 
de ordenação sacerdotal, com missa transmitida pelo Face-
book. “é o Senhor que nos dá a direção, que nos dá o cami-
nho”, disse o Sacerdote, ao recordar a própria vocação e o 
ingresso na Congregação do Oratório de São Felipe Néri, no 
Parque São Lucas, há 15 anos.               (por Fernando Arthur)

Dia de São João Batista no Jardim Colonial
Na Solenidade de São João Batista, em 24 de junho, 

Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Belém, presidiu missa na Paróquia São 
João Batista, no Jardim Colonial, com a participação 
presencial de um número reduzido de fiéis e centenas 
de visualizações da celebração pelas mídias sociais. 

Na homilia, o Bispo explicou o sentido da Sole-
nidade de São João Batista e falou da importância de 
um padroeiro. “O padroeiro de uma comunidade não 

é somente um santo que fica no altar, mas se trata de 
um santo inspirador”, disse, lembrando, ainda, que os 
santos são grandes exemplos de vida. Dom Luiz tam-
bém exortou os fiéis a dar testemunho de fé, por meio 
de boas ações, palavras que edifiquem e uma vida em 
busca da paz.

Ao final da celebração, Dom Luiz lembrou aos fi-
éis sobre os cuidados para a retomada das celebrações 
com a presença do povo. (FA)

Dom Luiz Carlos abençoa nova cátedra e 
ambão de paróquia na Vila Antonieta

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO

Dom Luiz Carlos Dias pediu que 
todos testemunhem Jesus Cristo 
em suas vidas: “Que hoje, nesta 
festa, possamos pensar em unida-
de: unidade na família, unidade 
no amor conjugal. Unidade! Que 
sejamos sempre promotores da 
unidade, em nosso trabalho, entre 
os amigos, em nosso bairro”. 

Ao término da homilia, Dom 
Luiz procedeu à bênção do novo 
altar, e exortou os fiéis a respeito  

deste ato: “Significa para nós vida: 
aqui é celebrado e atualizado o 
mistério da entrega de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, que se atualiza 
continuamente. Que dessa for-
ma, sejamos remidos dos nossos 
pecados. É neste altar que brota 
o alimento por excelência, aquele 
alimento que vai nos ajudar a nos 
manter sempre na via do amor, da 
justiça, do bem, da verdade”, disse 
Dom Luiz. 

Pascom paroquial

Pascom da Paróquia São José do Maranhão
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Comportamento

As opiniões da seção “Fé e Cidadania”  são de responsabilidade do autor e não 
refletem, necessariamente, os posicionamentos editoriais do O SÃO PAULO.

Fé e Cidadania

O sufixo ite, nos termos rela-
cionados à área da Saúde, significa 
“inflamação, que gera dor e não 
permite o adequado funcionamen-
to do órgão”. Assim temos sinusite, 
tendinite, meningite, gastrite etc. O 
que estamos vivenciando hoje no 
comportamento de muitas pesso-
as é uma variável que denomino 
“quarentite”. Uma inflamação por 
período de quarentena prolonga-
da, que já chega a quase 100 dias! 
Os sintomas começam de modo 
inespecífico e, progressivamen-
te, vão se tornando mais carac-
terísticos, constituindo-se uma 
verdadeira síndrome, ou seja, em 
Medicina, um conjunto de sinais 
e sintomas que caracterizam uma 
determinada condição de doença. 
Alguns poderão dizer: “Além da 
pandemia, agora mais esta!” Não. 
Não é este o intuito de falarmos da 
“quarentite”. Pelo contrário, é im-
portante que nos conscientizemos 
que muitas reações que estão atu-
almente presentes na população 
são alterações comportamentais 
esperadas diante do que estamos 
passando. Podemos modificar, po-
sitivamente, este comportamento 
para nos prevenirmos, ou mesmo 
sairmos deste quadro.  

O panorama pode ser muito 
variável na sua intensidade e dura-
ção, como qualquer outro proble-
ma. As suas manifestações variam 
de acordo com as condições das 
pessoas, da sua cultura e do seu ha-
bitat. Vivemos num país onde o cli-
ma é maravilhoso. Somos um povo 
afetivo, de calor humano, do beijo e 
do abraço, que ri e que chora, das 
cores e danças, da praia e do sol, de 
alegria... e da liberdade! Não temos 
experiência de conviver com me-
ses de neve e frio insuportável, que 

confinam as pessoas. Não conhe-
cemos horários de acordar com lua 
ou dormir com sol. Não temos a 
educação ditadora de obedecer ou 
morrer. Somos o País do “jeitinho”. 
Que acolhe o mundo inteiro e gos-
ta de visitar. Um povo que reza, 
que vai à missa, faz promessa para 
o Santo, caminha em procissão 
da Virgem e tem fé em Deus. Isso 
é uma constatação diagnóstica. 

De repente, tudo é tirado:  
#FiqueEmCasa. Para a maioria, 
um lugar pequeno. Muita gente. 
Desconfortável. Inseguro. As con-
sequências já falamos anterior-
mente (em outro artigo): começa a 
faltar tudo, menos o noticiário que 
apavora. Para os bem favorecidos, 
tudo mudou. O home-office, sozi-
nho, já deu tédio. Entre os que têm 
filhos pequenos, cresceram as difi-
culdades. Fechou a academia. Não 
tem chopinho na sexta-feira, nem 
restaurante no fim de semana. Te-
atro, adeus. Amigos, só por celular. 
Visitar e viajar, esquece. Cumpri-
mento, de máscara e pelo “cotove-
lo”. Mesmo aos mais afortunados, 
fugir para a casa da praia ou fa-
zenda tornou-se impraticável, deu 
data de validade as “férias”. Para os 
mais idosos, a solidão. Aí pode se 
instalar a “quarentite”. 

Os sintomas de desânimo, can-
saço (“Estou fora de forma”), dores 
musculares (sedentarismo), má 
digestão (comer sem disciplina), 
irritabilidade, insônia, falta de ho-
rizontes nítidos começam a pre-
ocupar. Para os que estavam, por 
qualquer motivo, em acompanha-
mento de psicoterapia, isso pode 
ser mais intenso. O choro, a triste-
za e a própria depressão. É preciso 
mudar esta situação, urgente! É 
preciso fazer o diagnóstico: você 
está no grupo dos sem sintomas ou 
dos sintomáticos? 

Os assintomáticos devem ser 
agentes transformadores em seus 
ambientes. O remédio fundamen-
tal é a alegria, com compreensão. 
Temos que voltar a ser alegres. Ter 
um olhar positivo. Buscar as ativi-
dades que faziam a família sorrir, 
se divertir. O confinamento pro-
longado leva à sensação de prisão, 
mesmo em casa. Precisamos sair. 
Como?! Com responsabilidade, 
com os  cuidados já conhecidos, 
mas sair. Isso não significa se en-
volver em aglomerações, mas 
poder andar na rua e ver vitrines. 
Andar ao sol. Sentir o vento no 
rosto. Ir às igrejas, que já se abrem. 
Ver pessoas presencialmente e sem 
medo. Levar os idosos a uma volta 
de carro pelas avenidas. É preciso 
ter paciência com os mais vulnerá-
veis da “quarentite”. Não forçá-los. 
Ter respeito. Devagar, demonstrar 
amizade, compreensão, que os tire 
dessa sensação de solidão e medo, 
sem data para terminar. O confina-
mento não é receita de saúde cole-
tiva. Já escrevi sobre esta polêmica, 
assim como a dos medicamentos, 
em artigos anteriores.

Pode parecer irresponsável 
tudo isso? Temos uma doença? 
Sim, e muitas outras, que vamos 
enfrentá-las com os recursos dis-
poníveis. Ficaremos trancados es-
perando a vacina? É segura? Quan-
do virá? Já falam de “outra onda” na 
Europa, mas o povo está buscando 
alternativas para continuar a viver, 
sem se aprisionar, de novo. Pre-
cisamos ventilar nossas mentes e 
nossos corações com ar puro, com 
sol e calor humano. Precisamos 
voltar a encontrar alegria no que 
fazemos. A vida não espera para 
ser vivida, mas nos convida a cada 
momento. Qual a sua resposta? 

 Valdir Reginato é médico de família. 

E-mail: reginatovaldir@gmail.com

‘Quarentite’: o que é isto?

[IPIRANGA] Na Solenidade de São Pedro e São Paulo, no domingo, 
28 de junho, Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Ipiranga, presidiu missa na Paróquia Imaculada Conceição, Setor 
Pastoral Ipiranga, transmitida on-line. Na homilia, o Bispo ressaltou que, 
assim como Deus chamou São Pedro e São Paulo, Ele chama a todos 
para servir.                             (por Pascom da Paróquia Imaculada Conceição)

[BRASILÂNDIA]  Em 13 de junho, na memória litúrgica do padroeiro 
da Paróquia Santo Antônio, na Vila Brasilândia, houve a bênção dos pães 
e missa, presidida pelo Cônego José Renato Ferreira, Pároco, e transmiti-
da pelo Facebook. A data foi precedida de uma trezena, tendo como ges-
to concreto a coleta de doações para a Casa de Oração do Povo da Rua. 
A entrega foi feita no último dia 24, totalizando 17 caixas com produtos 
de higiene pessoal, chinelos e roupas íntimas.          (por Marcos Rubens)

O grande assunto do momento, naturalmente, é a 
pandemia de COVID-19. Isso não impede, no entan-
to – ou ao menos não deveria impedir –, que a atenção 
se volte a outros assuntos de notável importância. Um 
deles, especialmente oportuno, é a tentativa de proibir 
símbolos religiosos em espaços e prédios públicos. Ou 
melhor: a retirada dos crucifixos ali entronizados desde 
há muito tempo.

A justificativa é a velha laicidade do Estado, aqui em 
sua versão mais distorcida. Porque Estado laico é simples-
mente aquele que não tem religião oficial, garantindo am-
pla liberdade religiosa, sem se intrometer em ortodoxias e 
práticas religiosas (desde que não afrontem claramente o 
ordenamento jurídico e a ordem natural).

O adjetivo “laico” não se iguala a “ateu” ou “antirreli-
gioso”. Estados comunistas são ateus. Estados democráti-
cos não são nem uma coisa nem outra. No caso do Brasil, 
há mais um detalhe: a proteção de Deus é o fundamento 
de validade do ordenamento jurídico, invocada no preâm-
bulo da Constituição Federal para salvaguardar o Estado, 
as leis e a sociedade brasileira.

Como a Constituição Federal garante a amplitude da 
liberdade religiosa, sob a própria proteção divina, nin-
guém poderá se sentir por isso ofendido ou, em razão da 
crença nessa proteção, se ver relegado ao plano da subci-
dadania. 

Não há Ocidente sem Filosofia Grega, sem Direito Ro-
mano, sem Cristianismo. O Brasil não apenas herda todos 
os três fundamentos da civilização, como ele próprio nas-
ce do esforço apostólico de Portugal. 

O primeiro nome que lhe deram foi Terra de Santa 
Cruz. Em sua primeira bandeira, esteve a Cruz da Ordem 
de Cristo; em seu primeiro ato solene, a Santa Missa. Mes-
mo hoje, e isso é facilmente constatável, inúmeras cidades 
e estados ostentam, no nome de cada qual, santos ou sím-
bolos da fé católica. 

Desrespeitar tudo isso não é privilegiar a visão laical 
de Estado, mas atacar os fundamentos morais do País, seu 
selo distintivo, sua história, sua cultura e sua identidade.

Compreendo que novos espaços públicos, novos pré-
dios, não tenham símbolo religioso algum. Não gosto, 
porém, vá lá, aceito com algum esforço. O que não com-
preendo, e considero inaceitável, é a gana diabólica com 
que tentam retirar os símbolos da cultura que já estão lá, 
não poucos há mais de séculos, edulcorando os prédios 
do Estado com a mais poderosa mensagem de amor que 
pode haver.

No fundo, é o que pretendem os autores da ação que 
tramita no Supremo Tribunal Federal (STF): exercer pelas 
vias legais o ódio ao catolicismo. Uma minoria de militan-
tes anticristãos deforma a essência das funções públicas e 
desrespeita a vontade, os sentimentos e os valores da ex-
pressa maioria da população brasileira.

Anos atrás, a mesma discussão se deu na Itália e cami-
nhou até o Tribunal de Direitos Humanos da União Euro-
peia, em Estrasburgo, na França. E o Tribunal decidiu que 
os crucifixos deveriam permanecer onde estavam e, em 
especial, nas escolas públicas. A presença deles não ofen-
dia sentimentos religiosos ou o Estado laico. Externava 
apenas a identidade e a cultura geral do país.

Lutemos pela permanência dos crucifixos. Mesmo na 
diabólica hipótese, contudo, de que os retirem, a fé rema-
nescerá viva, indestrutível, como virtude em união ínti-
ma com a esperança e o fundamento do verdadeiro amor. 
Porque, em verdade, o Estado nada pode contra o poder 
que vem do alto.

Paulo Henrique Cremoneze é advogado, professor de Direito, mestre 
em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos (SP) e vice-

presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo (Ujucasp).

Crucifixos e 
prédios públicos

PAULO HENRIQUE CREMONEZE

VALDIR REGINATO

Pascom da Paróquia Imaculada Conceição

Pa
ró

qu
ia

 S
an

to
 A

nt
ôn

io



8 | reportagem | 1º a 7 de julho de 2020 | www.arquisp.org.br

A pandemia do novo coronavírus na 
cidade de São Paulo tem os maiores re-
gistros de mortos e infectados nos bairros 
periféricos e nas localidades do Centro 
onde há grande concentração de cortiços 
e habitações precárias. Na atualização so-
bre óbitos por COVID-19, divulgada pela 
Prefeitura no dia 23 de junho, oito distri-
tos aparecem com mais de 120 mortes por 
100 mil habitantes: Iguatemi, Guaianases, 
Lajeado, Jardim Helena (todos na periferia 
da zona Leste), Brasilândia, Cachoeirinha 
(ambos na zona Noroeste), Sé e Brás (no 
Centro). 

Nessas e em outras localidades mais 
pobres, os moradores têm se organizado 
para tentar conter o avanço da doença e, 
em alguns casos, obtido sucesso, como no 
bairro de Paraisópolis, na zona Sul.

O SEGREDO DE PARAISóPOLIS
Uma população de cerca de 100 mil 

habitantes em um território de aproxima-
damente 10 km2 seria um “cenário perfei-
to” para a proliferação do novo corona-
vírus em Paraisópolis. Desde o início da 
pandemia, porém, a comunidade pensou 
em ações preventivas, sendo uma delas a 
criação dos chamados “presidentes de rua”. 

“A comunidade criou uma rede de 
proteção em que um morador cuida do 
outro. O modelo dos ‘presidentes de rua’, 
em que voluntários cuidam de 50 famílias 
cada, demonstrou-se eficaz no trabalho de 
conscientização da população, associado a 
iniciativas que apoiam a comunidade nas 
áreas de saúde, assistência social e econô-
mica. Os contatos dos ‘presidentes de rua’ 
com as famílias são diários, uma vez que 
eles cuidam dos seus vizinhos e monito-
ram as famílias via grupos de WhatsApp. 
Além disso, é o ‘presidente de rua’ que reti-
ra as marmitas e faz a entrega de cestas bá-
sicas”, detalhou ao O SÃO PAULO Gilson 
Rodrigues, morador do bairro e presiden-
te da União de Moradores e do Comércio 
de Paraisópolis.

Pessoas que apresentam sintomas de 
COVID-19 são encaminhadas a ambu-
lâncias onde há médicos e enfermeiros 
contratados pela comunidade, a partir de 
recursos obtidos por campanhas de finan-
ciamento coletivo na internet e doação de 
pessoas físicas. Além disso, 240 moradores 
foram capacitados como socorristas.

Outra ação foi a de garantir o efetivo 
isolamento social das pessoas com sintomas 
da doença, visto que a maioria das casas da 
comunidade é pequena, com famílias nu-
merosas. Para isso, são usadas duas escolas 
públicas. “A União de Moradores enviou 

ofício à Secretaria de Estado da Educação, 
solicitando a liberação das escolas para 
esse fim. Foi necessário criar uma série de 
protocolos da saúde e ter a liberação da vi-
gilância sanitária. O Hospital Albert Eins-
tein nos apoiou com esses processos. Os 
centros de acolhimento nessas escolas são 
financiados por pessoas físicas, mobiliza-
das principalmente pela Associação Par-
ceiros da Educação”, detalhou Rodrigues.

Pesquisadores do Instituto Pólis, uma 
organização da sociedade civil (OSC) sem 
fins lucrativos, que atua com assessoria em 
políticas sociais, mensuraram o quanto a 
experiência de Paraisópolis é exitosa. No 
fim de maio, na Vila Andrade, distrito 
onde está Paraisópolis, a taxa de mortali-
dade por COVID-19 estava em 30,6 por 
100 mil habitantes, enquanto esse índi-
ce na cidade era de 56,2. Além disso, em 
relação ao total de óbitos pela doença no 
distrito, Paraisópolis representava 32% do 
total, mesmo tendo mais de 45% da popu-
lação do território.

“O distrito da Vila Andrade, descon-
siderando Paraisópolis, tem renda sete 
vezes maior que a dos moradores da co-
munidade. Por lá, as casas são amontoa-
das, a concentração de pessoas é grande 
e, mesmo assim, conseguiram ter menos 
mortes. Isso é notável, pelo esforço que 
obtiveram por conta própria”, apontou o 
médico sanitarista Jorge Kayano, pesqui-
sador do Instituto Pólis, destacando ser 
esse um bom exemplo para outros bairros, 

congregando esforços de diferentes agen-
tes sociais, entre os quais as igrejas. 

No bairro de Paraisópolis, na área de 
abrangência da Diocese de Campo Lim-
po, fica localizada a Paróquia São José, que 
desde o começo da pandemia tem rece-
bido, de instituições, empresas e pessoas 
físicas, doações de itens de higiene pes-
soal e cestas básicas que são repassados a 
famílias do bairro, em ações coordenadas 
pelo Padre Luciano Borges, Pároco, com o 
apoio dos paroquianos. 

UMA REDE SOLIDÁRIA 
NA BRASILÂNDIA

Desde que as mortes por COVID-19 
passaram a ser contabilizadas na cidade, o 
distrito da Brasilândia, na zona Noroeste, 
figura entre os com maior número de ca-
sos e de óbitos. 

A comunidade, porém, não assiste pas-
sivamente ao avanço do vírus. Em março, 
um grupo formado por moradores e insti-
tuições que atuam no distrito se mobilizou 
para alertar a população. “O primeiro mo-
mento foi o de sair pra rua com carros de 
som e trio elétrico para avisar do grande 
risco que a comunidade corria e que era 
preciso se proteger”, recordou Jabes Cam-
pos, advogado e um dos articuladores da 
Rede Brasilândia Solidária. 

Com poucas semanas de articulação, 
logo se percebeu que a prática efetiva do 
isolamento social seria inviável. “O territó-
rio da Brasilândia é extremamente aden-

sado e a muitos locais o isolamento social 
não chegou, pois não há como permane-
cer dentro de casa, por exemplo, em habi-
tações com dois cômodos onde vivem seis 
pessoas”, detalhou Campos. 

A estratégia traçada, então, foi a de 
produzir máscaras para serem distribuí-
das, um trabalho que começou a ser feito 
voluntariamente por 20 costureiras, usan-
do tecidos de 2 mil camisetas. Depois, ou-
tras 100 mil máscaras foram repassadas 
pelo Banco Daycoval à Rede Brasilândia 
Solidária, que enviou cerca de 6 mil para 
cada uma das 16 Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs) que existem no território. 

“Hoje, entre as ações, está a ida a todos 
os lugares, até os de maior dificuldade de 
acesso, onde paramos o carro de som e 
falamos com a comunidade. Ao mesmo 
tempo, os agentes comunitários de saúde 
distribuem as máscaras, os kits de álco-
ol em gel que conseguimos, e conversam 
com os moradores sobre a importância de 
se proteger”, continuou o advogado. 

A comunidade também se uniu para 
que a Prefeitura acelerasse a entrega do 
Hospital Municipal da Brasilândia, o que 
ocorreu em maio. Uma outra demanda, 
porém, não teve resposta: “Nós pedimos 
a abertura dos Centros Educacionais Uni-
ficados (CEUs) para que sejam locais de 
acolhimento das pessoas doentes, a fim de 
separá-las, mas não fomos atendidos ain-
da”, afirmou Campos. 

Um indício de que a mobilização da 

Unidos para conter a COVID-19
NAS COMUNIDADES DA 
PERIFERIA E EM CORTIçOS 
NA REGIãO CENTRAL, 
MORADORES ORGANIzAM 
INICIATIVAS DE CUIDADO 
MúTUO DIANTE DO 
CORONAVíRUS

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Centros de acolhida para sintomáticos de COVID-19 são montados em duas escolas públicas na comunidade de Paraisópolis, na zona Sul da cidade

Liderança comunitária de Paraisópolis entrega marmitas a moradores, como parte das ações de cuidado mútuo no combate ao coronavírus

Caio Caciporé

Caio Caciporé



Agentes comunitários de saúde distribuem máscaras a moradores da Brasilândia
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O elevado adensamento populacio-
nal e a falta de uma ação integrada do 
poder público com a comunidade local 
foram apontados, por especialistas ouvi-
dos pelo O SÃO PAULO, como fatores 
que explicam a maior ocorrência dos 
casos de COVID-19 nos bairros perifé-
ricos. 

“Na periferia, o contato entre as pes-
soas é bastante intenso. O isolamento 
social quase não ocorre, por vários mo-
tivos, entre os quais a pouca quantida-
de de cômodos por residência. Outro 
problema é que as moradias são muito 
próximas e, principalmente nas comu-
nidades, não há como as pessoas não se 
tocarem, e o vírus adora aglomerações”, 
explicou o médico Jamal Suleiman, in-
fectologista do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas. 

Suleiman defende que as comuni-
dades disponham de ambientes para o 
isolamento social, “lugares onde o sin-
tomático respiratório pudesse ficar du-
rante a quarentena, que fossem unidades 
escolares que estão fechadas ou hotéis, 
por exemplo”. Ele lembrou, ainda, que os 
trabalhadores de serviços essenciais que 
vivem nas periferias não interromperam 
suas atividades e, muitas vezes, tiveram 
que deixar os filhos com outros familia-
res, devido ao fechamento das escolas. 
“Essa cadeia de eventos faz com que o 
vírus circule de maneira muito intensa”, 
disse, destacando ainda que situações de 
aglomerações, como nos transportes pú-
blicos, também facilitam a disseminação 
do coronavírus. 

Para o médico sanitarista Jorge Kaya-
no, a Prefeitura deve realizar um estudo 
mais detalhado sobre cada região da ci-
dade: “Há realidades muito diferentes na 
periferia e nas áreas centrais onde exis-
tem cortiços e populações de imigrantes, 
por exemplo. São peculiaridades que 
fazem diferença tanto no ritmo de disse-
minação da infecção quanto no número 
de mortes.”

Para o sanitarista, a estratégia ado-
tada pela Prefeitura e o Governo do Es-
tado de priorizar leitos de UTI para a  
COVID-19 deveria ter sido acompa-
nhada da busca ativa por pessoas in-
fectadas pela doença, especialmente 
a partir da rede de atenção básica à 
saúde.  

O que explica o avanço 
da pandemia na periferia?

DIAGNóSTICOS 
“Há cerca de 60 dias, mudamos o pro-

tocolo e, assim, as pessoas que a atenção 
básica identificava com sintomas leves e 
moderados no território, nas áreas das 
unidades de saúde, nós passamos ime-
diatamente a monitorar e interná-las, 
colocá-las para tratamento nos hospitais 
de campanha”, afirmou o secretário mu-
nicipal da Saúde, Edson Aparecido dos 
Santos, em coletiva de imprensa em 23 de 
junho, na qual avaliou que isso tenha sido 
determinante para evitar o agravamento 
da doença na cidade. 

Em junho, a Prefeitura realizou a pri-
meira fase do inquérito sorológico, no 
qual se indicou que cerca de 1,16 milhão 
de pessoas na cidade já podem ter sido 
infectadas com o coronavírus, e que a le-
talidade da COVID-19, antes calculada 
em 26 óbitos para cada mil infectados é, 
na verdade, de cinco mortes a cada mil 
pessoas com o vírus.  

“Nosso objetivo é conhecer a situação 
sorológica da população da cidade, esti-
mando a real letalidade e direcionando 
novas estratégias, ou seja, identificarmos 
o número de suscetíveis e planejarmos a 
volta gradativa das atividades na cidade 
em função dos resultados que o inquéri-
to apresenta”, explicou Aparecido.

O infectologista Suleiman alerta que 
o inquérito sorológico informa quantas 
pessoas já se infectaram, mas não indica 
quantos têm a doença atualmente. “Se 
houvesse uma estrutura adequada, deve-
ríamos fazer os testes moleculares rápi-
dos, identificar as pessoas que são porta-
doras do vírus, colocá-las em isolamento 
e monitorá-las no domicílio”, afirmou, 
destacando ainda que o balizamento 
para a flexibilização da quarentena não 
deve ser o índice de mortalidade da do-
ença, mas a taxa de ocupação de leitos. 

A flexibilização das atividades é vista 
com temor por lideranças comunitárias 
ouvidas pela reportagem. Para Gilson 
Rodrigues, de Paraisópolis, “o custo des-
sa reabertura sem ter feito a lição de casa 
será em vidas, principalmente das pesso-
as mais pobres”. Jabes Campos, da Bra-
silândia, tem especial preocupação com 
os deslocamentos dos trabalhadores: “Os 
transportes continuam sempre lotados. 
É provável que o número de casos au-
mente em nosso território”. (DG)
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Alimentos são distribuídos a moradores de cortiços e ocupações no centro de São Paulo

comunidade começa a surtir efeito 
é que no comparativo entre os dias 
5 e 18 de junho ocorreram 30 mor-
tes por COVID-19 na Brasilândia, 
quantidade menor que o dos outros 
distritos com mais óbitos em nú-
meros absolutos: o Grajaú, que no 
período registrou 52 mortes; e Sapo-
pemba, com 55 óbitos. “Ainda é uma 
luta para que a comunidade entenda 
a gravidade da doença. Muitos, infe-
lizmente, só entendem isso na hora 
em que um ente querido morre”, 
concluiu Campos.

A LUTA PELA SOBREVIVêNCIA 
NOS CORTIÇOS

Entre os 96 distritos da cidade, o 
Brás, na região central, é o que o con-
centra o maior número de óbitos por 
COVID-19 proporcionalmente à po-
pulação: 141 mortos por 100 mil habi-
tantes. Dois distritos vizinhos, a Sé e o 
Pari, também estão entre aqueles com 
mais de 100 mortes por este indicador. 

Neste que é considerado o “centro 
pobre” de São Paulo, a quantidade de 
cortiços, pensões e ocupações pode ser 
uma das explicações para a expansão da 
COVID-19. 

“Em um cortiço há de 30 a 40 famí-
lias, tudo coletivo, desde o banheiro até 
as pias e quartos. Então, viver o ‘Fique 
em Casa’ é difícil”, comentou Sidnei 
Pita, um dos articuladores do movi-

mento Unificação da Luta de Cortiço e 
Moradia (ULCM). 

Regularmente, a ULCM tem distri-
buído itens de limpeza, álcool em gel e 
máscaras para as pessoas que vivem em 
cortiços e ocupações, além de cestas bá-
sicas, obtidas pela União dos Movimen-
tos de Moradia (UMM), à qual é vincu-
lada, ou repassadas pela Prefeitura. 

Segundo Pita, mais de 50 mil ces-
tas já foram distribuídas, uma ajuda 
indispensável: “A grande maioria dos 
sem-teto, de quem mora em cortiços 
na região central, é de ambulantes, au-
tônomos ou de trabalhadores de lojas 
que diminuíram seus salários. Desde 
o começo da pandemia, só temos visto 
crescer as filas de pessoas à procura das 
doações”. 

Quando a entrega das cestas é feita 
em cada cortiço, geralmente a ação é 
acompanhada por equipes da área da 
saúde da Prefeitura, a fim de orientar os 
moradores sobre o novo coronavírus. 
“Claro que é importante essa conscien-
tização, mas o fator-chave seria tirar as 
pessoas da situação de risco. Há tantos 
prédios que a Prefeitura poderia alugar. 
Se aqui existisse um CEU, poderia se 
abrigar doentes. Hoje não há alterna-
tivas para se praticar o distanciamento 
social”, lamentou, dizendo, ainda, que o 
poder público não tem feito a testagem 
de COVID-19 nos moradores de corti-
ços e ocupações.
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Você Pergunta

“Padre, ganhei um livro com 15 ora-
ções de Santa Brígida e sete formas de 
rezar o Pai-Nosso. O senhor conhece 
estas orações? São católicas ou são ‘sim-
patias’?”

A pergunta é da Rosineide, do bairro 
do Tucuruvi.  Minha irmã, os santos são 
homens e mulheres que tiveram uma in-
timidade muito grande com Deus. Eles 
levaram a sério sua vida cristã. Muitos 
deles deixaram para nós uma herança 
espiritual incrível, pois viveram uma 

forma de espiritualidade que os condu-
ziu a Deus. 

Estas 15 orações de Santa Brígida e as 
sete formas de rezar o Pai-nosso podem 
ser encaradas como mais um caminho 
para se orar sempre, como Jesus ensinou e 
pediu. As promessas vinculadas às orações 
que teriam sido feitas a Santa Brígida, de 
uma certa forma, não fogem daquilo que 
toda oração pode obter de Deus.

Jesus teria prometido a libertação de 
15 almas pertencentes à família do de-
voto que fizer estas orações. Ora, Jesus 
pode fazer muito mais do que isso com 
as simples e poucas palavras que a Igreja 

ensina já há muito tempo e que são estas: 
“Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e 
brilhe para eles a vossa luz”.

A segunda promessa, a de suscitar 
no devoto uma grande contrição de seus 
pecados 15 dias antes da morte, também 
Deus a cumpre sem necessariamente es-
tar ligada às 15 orações de Santa Brígida. 
Afinal de contas, qualquer pessoa que 
está permanentemente em comunhão 
com Deus já está mais fortalecida contra 
o pecado.

As outras duas promessas, a certeza 
do céu e a presença de Deus na vida, estão 
vinculadas não só a quem segue o roteiro 

dado pela Santa. Toda vida de oração, de 
comunhão com Deus, garante isso.

São, sim, orações católicas, até apro-
vadas pelo Papa Pio IX. Não são simpa-
tias, porque as simpatias, muitas delas, 
são originárias de cultos pagãos. Quem 
quiser seguir o caminho proposto por 
Santa Brígida pode fazê-lo, mas que nin-
guém pense que Deus, no seu amor por 
nós, somente nos abençoa por meio des-
tas fórmulas que, às vezes, parecem má-
gicas. Que Santa Brígida, uma Santa tão 
amada de Deus, ajude você a viver seu 
compromisso cristão com toda a garra, 
está bem?

O que são as 15 orações de Santa Brígida?
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br

O estado de São Paulo vivencia, desde 
o início de junho, uma quarentena mais 
flexível, permitindo que alguns setores da 
economia reiniciem o funcionamento de 
forma gradual. Ao longo dos últimos 30 

A máscara se tornou o item de 
proteção obrigatório e fundamen-
tal durante a quarentena, mas al-
gumas pessoas afirmam sentir des-
conforto ao utilizá-la. 

Fabrizio Ricci Romano é mé-
dico otorrinolaringologista, pre-
sidente da Academia Brasileira 
de Rinologia (ABR) e diretor da 
Associação Brasileira de Otorri-
nolaringologia e Cirurgia Cér-
vico-Facial (ABORL-CCF). Ele 
aponta que, com o aumento da 
produção de máscaras de teci-
do, foram ampliadas as possibi-
lidades de escolhas por modelos 
mais confortáveis, e lembra que 
é fundamental que a boca e o na-
riz permaneçam completamen-
te cobertos e que não haja vãos 
nas laterais. Além disso, a troca 
da máscara deve ser feita em, no 
máximo, duas horas, conforme 
orienta a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

O médico também recomen-
da que as pessoas que sofrem de 
rinite alérgica ou outras causas 
de obstrução nasal consultem um 
otorrinolaringologista para obter 
orientações acerca do uso correto 
das máscaras. 

Romano também indicou al-
guns cuidados quanto à sua correta 
utilização:

   Evite tocar na parte de tecido da 
máscara, manuseando sempre 
pelas tiras.

   Faça a higienização das mãos 
com água e sabão ou álcool em 
gel, com frequência, especial-
mente antes de colocar a más-
cara e depois de retirá-la.

   Após o uso, deixe-a de molho 
por cerca de 20 minutos em 
uma solução com 10ml de água 
sanitária e meio litro de água; 
depois, lave-a individualmente 
com água e sabão. Não misture 
a máscara com as demais peças 
de roupa.

PROTEÇÃO 
E CONFORTONão flexibilize a prevenção 

contra a COVID-19
FLAVIO ROGÉRIO LOPES 

E JENNIFFER SILVA
osaopaulo@uol.com.br

onde mora. Costuma seguir os devidos 
cuidados, e diz testemunhar crianças nas 
ruas brincando sem proteção, pessoas 
circulando sem máscara ou fazendo uso 
incorreto do artefato, além de uma cons-
tante aglomeração de jovens em uma 
praça nas proximidades de sua residên-
cia, bem como um grande fluxo de en-
trada e saída dos condôminos. Isso tudo 

Rua Augusta, próximo à Avenida Pau-
lista, e contou que no início da quaren-
tena, em março, o isolamento social foi 
respeitado. Nas últimas duas semanas, 
no entanto, o movimento de pessoas tem 
aumentado, sobretudo para a prática de 
exercícios físicos, em alguns casos sem 
máscara, mudança que ela atribui à rea-
bertura do comércio.

dias, tem sido permitida a retoma-
da do comércio e outros serviços 
não essenciais, conforme a fase de 
flexibilização alcançada por uma 
região, tendo por base os indicado-
res de saúde a respeito do controle 
da pandemia de COVID-19. 

Com a flexibilização do isola-
mento social, mais do que nunca é 
necessário manter – e até ampliar 
– os cuidados preventivos contra 
a contaminação pelo coronavírus, 
como o distanciamento social, 
uso de máscaras, lavagem das 
mãos com água e sabão e higieni-
zação com álcool em gel, nos mais 
diversos ambientes: centros co-
merciais, transporte público, local 
de trabalho e até mesmo em casa. 

PELOS BAIRROS DA CAPITAL
Aline Santos Chagas é ana-

lista de Departamento Pessoal 
Generalista. No condomínio em 
que reside, na Vila Sônia, zona Oeste da 
capital, os moradores têm cumprido as 
regras impostas, como o limite de duas 
pessoas por uso do elevador (exceto 
quando da mesma família), restrição de 
visitantes por apartamento e nas depen-
dências comuns aos domingos e feriados 
e uso da máscara. Entretanto, fora dele, 
a analista já presenciou festas e pessoas 
andando pelas ruas sem máscara.

Na Vila Formosa, zona Leste, onde 
mora Rita de Cássia Aparecida Fran-
cisco, a situação é semelhante. Mãe de 
Rafaela, 5, e Apolo, 1, ela leva os filhos 
para caminhar por 15 minutos, uma vez 
por semana, na calçada do condomínio 

resulta em mercados cheios e filas sem o 
distanciamento indicado.

Letícia Dias, moradora da zona Noro-
este, relatou que, na Avenida Edgar Facó, 
houve um aumento de pessoas praticando 
exercícios físicos, a maioria usando más-
caras. Ela lamentou, porém, que tem ha-
vido aglomerações na entrada de estabe-
lecimentos após a reabertura do comércio 
local. Enfermeira no Instituto do Coração 
(InCor), na região central, ela relatou que 
nos deslocamentos por transporte públi-
co, as pessoas utilizam máscara, mas o dis-
tanciamento social é dificultado devido ao 
grande fluxo de passageiros.

Denise Morgado, editora, reside na 

SEM CUIDADO, RETROCESSO
A cidade de Belo Horizonte 

(MG) interrompeu o processo de 
flexibilização iniciado em maio, 
após bater recorde de mortes e 
crescente taxa de ocupação de 
leitos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI). Desde a segunda- 
-feira, 29 de junho, apenas servi-
ços essenciais estão funcionan-
do, e o uso de máscara tornou-se 
obrigatório na capital mineira.

A Prefeitura de Curitiba (PR) 
também recuou na flexibilização 
do comércio, após ver o número 
de casos triplicar na cidade. Em 1º 
de junho, havia 1.129 pacientes; já 
no dia 23, foram registrados 3.298 
casos e 116 mortes. Outras capitais 
do Sul, como Porto Alegre (RS) e 
Florianópolis (SC), também tive-
ram que dar um passo atrás.

Blumenau (SC) registrava, 
em 13 de abril, quando o comércio e os 
shoppings foram autorizados a reabrir, 
68 casos da doença. Dois meses depois, 
segundo os últimos dados do governo 
catarinense, a cidade tem 951 infectados 
pela COVID-19 e seis mortos. Medidas 
mais duras de isolamento passaram a ser 
adotadas na semana passada.

No Nordeste, cidades no estado da 
Bahia e a capital de Alagoas, Maceió, 
também precisaram retroceder nas me-
didas de flexibilização. No Ceará, cinco 
cidades iniciaram o lockdown, bloqueio 
total das atividades não essenciais, após 
os casos dispararem com a reabertura do 
comércio.

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Na antiga capelinha dedicada a São José, próxima à 
Santa Casa de Misericórdia, sentados à sua frente esta-
vam Dom Paulo Evaristo Arns, então Arcebispo Metro-
politano, seu tio, o Frei João Maria de Carvalho, e alguns 
amigos e familiares que testemunharam a concretização 
de um sonho semeado desde a infância: consagrar a 
vida a Deus e dedicá-la exclusivamente à Igreja particu-
lar da Arquidiocese de São Paulo.

Os detalhes daquele dia, vividos há quase cinco dé-
cadas, ainda estão na memória de Ruth Maria de Car-
valho, leiga consagrada da Arquidiocese de São Paulo. 
E essa consagração só foi possível porque, em 31 de 
maio de 1970, no contexto da renovação pós-conciliar 
da Igreja, a Congregação para o Culto Divino e a Disci-

Leigas consagradas: sinal sublime
do amor da Igreja por Cristo
HÁ 50 ANOS, ERA ASSINADO O 
RITUAL DA CONSAGRAçãO DAS 
VIRGENS, ATO qUE PERMITE qUE 
MULHERES LEIGAS SE CONSAGREM 
A DEUS E DEDIqUEM SUAS VIDAS 
AO SERVIçO DA IGREJA

JENNIFFER SILVA
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Edições CNBB

cerca de 5 mil consagradas em todos os continentes.
“As virgens são pessoas sagradas, um sinal sublime 

do amor da Igreja por Cristo, uma imagem escatológica 
da Noiva celestial e da vida futura. A pertença exclusiva, 
ratificada pelo vínculo nupcial, mantém nelas a vigilan-
te espera pelo retorno do glorioso Noivo (cf. Mt 25,1-
13), vincula-as de maneira peculiar ao seu sacrifício 
redentor e as destina à edificação e missão da Igreja no 
mundo (Cl 1,24)”, conforme a instrução Ecclesiae spon-
sae imago.  

EM COMUNHÃO COM A ARQUIDIOCESE
Em carta enviada a Ruth Maria pela celebração dos 

50 anos da assinatura do rito, em maio deste ano, o Car-
deal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de 
São Paulo, frisou que tal renovação aconteceu diante 
das mudanças quanto à condição feminina na Igreja, e 
“valoriza a força de atração dessa antiga forma de vida 
consagrada, capaz de corresponder ao desejo de muitas 
mulheres, também hoje, de dedicarem sua vida inteira-
mente ao Senhor Jesus e aos irmãos. Ao mesmo tempo, 

a renovação do Rito traduz a redescoberta da identidade 
da própria Igreja particular, lugar onde a consagração 
acontece”.

Na Arquidiocese de São Paulo, o rito Ordo virginum 
foi instalado pelo então Arcebispo Metropolitano, Car-
deal Paulo Evaristo Arns, no mesmo ano de sua pro-
mulgação. Em 31 de maio de 1972, ocorreu a primeira 
consagração, que foi a de Maria Ângela Borsoi. Na mes-
ma carta, Dom Odilo contou que o número de leigas 
consagradas na Arquidiocese de São Paulo chegou a 64 
e, hoje, segundo Ruth Maria, é de 35.

Cabe às consagradas mais antigas a formação, 
manutenção e estímulo da vocação, priorizando a es-
piritualidade, vida de oração, conhecimento bíblico, 
crescimento no amor à Igreja, estudo da Liturgia e a 
participação nos eventos da própria comunidade e da 
Arquidiocese. 

Ruth Maria é quem costuma realizar um primeiro 
diálogo com as candidatas à consagração, que são apre-
sentadas, geralmente, pelos bispos e padres. Ela destaca 
que, para se doar ao corpo místico de Cristo, “é preciso 
amar, é preciso ser feito por amor para o serviço dessa 
mesma Igreja”. 

O RITO
Sendo o Bispo Diocesano o ministro do rito de con-

Leiga Ruth Maria consagrou-se a Deus anos após promulgação do Ritual da 
Consagração das Virgens, Ordo virginum, em 1970

plina dos Sacramentos, sob o pontificado de São 
Paulo VI, promulgou o Ritual da Consagração 
das Virgens, Ordo virginum, permitindo uma 
nova forma de consagração feminina à Igreja 
particular.

As mulheres que se consagram pelo rito da 
Ordem das Virgens emitem o santo propósito 
de seguir mais de perto a Cristo, desposam-
se misticamente com Cristo, Filho de Deus, 
e dedicam-se ao serviço da Igreja, conforme 
consta no Código de Direito Canônico, no 
qual também se postula que “as virgens po-
dem associar-se para observar mais fielmente 
o seu propósito e, com auxílio mútuo, realizar 
o serviço da Igreja, consentâneo com o seu 
próprio estado”. 

Vale realçar que, com este rito, as leigas con-
sagradas não se tornam freiras. O principal di-
ferencial entre as duas formas de consagração 
é que essas mulheres se consagram e realizam 
votos de castidade perpétua, mas não se vincu-
lam a nenhuma congregação religiosa, e sim a 
uma Igreja particular. Elas “permanecem em seu 
ambiente de vida comum, enraizadas na comu-
nidade diocesana”, como explicado na instrução 
Ecclesiae sponsae imago, primeiro documento aprofun-
dado sobre o novo rito, que foi publicado em julho de 
2018, em preparação para o Encontro Mundial das Vir-
gens Consagradas, que aconteceria entre 28 e 31 de maio 
deste ano, em Roma, mas foi adiado devido à pandemia 
de coronavírus. O texto é assinado pelo Prefeito da Con-
gregação para os Institutos de Vida Consagrada e as So-
ciedades de Vida Apostólica, Cardeal. João Braz de Aviz, 
e pelo Secretário, Dom José Rodriguez Carballo.

NA HISTóRIA 
A mesma instrução rememora, ainda, que o ato de 

consagração de mulheres está indicado em algumas 
passagens do Novo Testamento e em escritos sobre a 
vivência das primeiras comunidades cristãs. Destacan-
do que, nos três primeiros séculos, algumas das virgens 
consagradas foram vítimas de martírio por permanece-
rem fiéis à vocação, como Águeda, de Catânia; Luzia, 
de Siracusa; Inês e Cecília, de Roma; Tecla, de Icônio; 
Apolônia, de Alexandria; Restituta, de Cartago; Justa e 
Rufina, de Sevilha. Estima-se que, atualmente, existem 

sagração das virgens, o ato é composto por:
   Chamada das virgens: Quando o bispo diz 
às que serão consagradas: “Vinde, filhas e es-
cutai-me: ensinar-vos-ei o temor do Senhor”. 
Posteriormente, respondem, cantando a se-
guinte antífona: “Eis que vamos ao Vosso en-
contro de todo o coração, veneramos o Vos-
so nome, e buscamos a Vossa face; não nos 
confundais, Senhor, mas tratai-nos segundo 
a vossa mansidão e a vossa infinita misericór-
dia”.

   Homilia ou alocução: O ministro instrui o 
povo e as virgens sobre o dom da virgindade 
para a santificação das eleitas e para o bem de 
toda a Igreja.

   Interrogatório: O bispo inquire das virgens se 
estão decididas a perseverar no propósito de 
virgindade e receber a consagração.

   Ladainhas: Nesse rito, substitui-se a Oração 
dos Fiéis, dirigindo súplicas a Deus Pai, e se im-
plora a intercessão da Virgem Maria e de todos 
os santos.

   Renovação do propósito de castidade: Mo-
mento em que as virgens, uma por sua vez, 
aproximam-se do bispo e se ajoelham; em se-

guida, põem as suas mãos juntas entre as mãos do bis-
po e dizem: “Recebei, Pai santo, o propósito de seguir 
a Cristo em perfeita castidade, que eu professo, com 
o auxílio do Senhor, diante de Vós e do povo santo de 
Deus”. 

   Consagração solene das virgens: A Igreja, nossa 
Mãe, suplica ao Pai celeste que derrame sobre as 
virgens a abundância dos dons do Espírito Santo, 
por meio do bispo que, de mãos estendidas sobre 
as virgens, canta ou recita a bênção da consagração. 

   Entrega das insígnias da consagração: Neste mo-
mento, as novas consagradas, acompanhadas pelas 
mulheres leigas ou virgens já consagradas anterior-
mente, aproximam-se do bispo, que diz: “Recebei, 
filhas caríssimas, o véu e a aliança, insígnias da vossa 
consagração. Guardai intacta a fidelidade ao vosso 
Esposo e nunca vos esqueçais de que fostes consagra-
das para o serviço de Cristo e do seu Corpo, que é a 
Igreja”. Em seguida, são entregues o véu, a aliança ou 
outra insígnia da consagração às novas consagradas 
que, a cada oração, respondem: “Amém”. 
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São Paulo, 24.06.2020
Aos Bispos Auxiliares,
Padres, Diáconos e Leigos
da Arquidiocese de São Paulo

Caríssimos:

Mais uma vez, escrevo-lhes para tratar da atuação da nossa Igreja em 
São Paulo em tempos de pandemia de COVID-19. Já estamos há três 
meses “de quarentena”, com nossas atividades religiosas, pastorais e 
administrativas presenciais reduzidas ao mínimo, colaborando com 
o esforço coletivo para evitar o contágio com o novo coronavírus e 
a pandemia de COVID-19. Apesar disso, a pandemia espalhou-se e 
muitas pessoas, lamentavelmente, foram infectadas, ficaram doentes 
e tantas perderam a vida. Somos solidários com todas as pessoas, 
famílias e grupos que foram duramente golpeados por essa imensa 
crise sanitária.

Durante esse período, fizemos nossas celebrações sem a presença do 
povo, transmitindo-as pelas mídias sociais e os meios de comunicação. 
Muitas outras atividades pastorais, sobretudo caritativas e solidárias, 
foram organizadas de maneira virtual, e continuam a ser feitas, sobretu-
do em benefício dos doentes e dos pobres. Nossos expedientes e escri-
tórios paroquiais, bem como a Cúria, tiveram os serviços reduzidos ao 
mínimo indispensável; tivemos a preocupação de preservar a saúde de 
nossos colaboradores mais próximos e também seus empregos. E era 
importante preservar a saúde dos sacerdotes, muitos dos quais fazem 
parte do grupo de risco.

Bem sabendo que o risco ainda não foi superado, mas tendo aprendi-
do a lidar com ele, agora acreditamos ter chegado o tempo para uma 
retomada programada e gradual de atividades necessárias para a vida 
das paróquias e serviços da Cúria, importantes para a relação do povo 
com a Igreja e vice-versa. De fato, na cidade de São Paulo, serviços de 
escritório, além de outros trabalhos e atividades econômicas, já estão 
sendo retomados, mediante a aprovação de protocolos específicos pela 
Prefeitura. Nossa Cúria e os expedientes paroquiais são equiparados a 
escritórios.

Por isso, uma comissão integrada por representantes das dioceses e 
eparquias da área do município de São Paulo, designados pelos respec-
tivos Bispos Diocesanos, elaborou uma proposta de Protocolo para a 
retomada dos trabalhos nos escritórios da Igreja Católica em São Paulo. 
O Protocolo foi aprovado pela Prefeitura e está à disposição de todos no 
Portal da Arquidiocese (www.arquisp.org.br).

Assim, observando estritamente o disposto nesse Protocolo, e seguindo 
as orientações ulteriores preparadas pelos responsáveis da administra-
ção de nossa Mitra Arquidiocesana, podemos, a partir de 29 de junho 
de 2020, retomar o serviço dos expedientes paroquiais e da Cúria, que 

Atividades administrativas e pastorais são retomadas 
gradualmente na Arquidiocese de São Paulo

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, apresentou, em 24 de junho, por meio de uma 
videoconferência com jornalistas, o Protocolo de re-
tomada gradual das atividades pastorais e administra-
tivas da Arquidiocese de São Paulo, nesta nova etapa 

de enfrentamento da pandemia de COVID-19, na ca-
pital paulista.

Desde a segunda-feira, 29 de junho, foram reini-
ciados os serviços dos expedientes paroquiais e de-
partamentos da Cúria. Quanto às celebrações com 
a presença dos fiéis, o Cardeal orientou os padres 
e demais responsáveis pelas igrejas da Arquidio-
cese que, a seu prudente critério, as retomem, ob-

servando cuidadosamente as medidas preventivas 
recomendadas.

Os documentos eclesiásticos e civis referentes ao 
retorno das atividades religiosas estão disponíveis no 
Portal da Arquidiocese, que pode ser acessado neste 
link: https://tinyurl.com/ybp44w6e.

Leia, a seguir, a carta do Cardeal Scherer, sobre a 
retomada das atividades na Arquidiocese.

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
               Arcebispo de São Paulo

também envolvem as atividades das coordenações pastorais, Chance-
laria, Departamentos de Administração, Jurídico, Contabilidade e de 
Arquitetura, além dos serviços do Tribunal Eclesiástico.

Compartilho a gestão dessa retomada dos serviços com os Bispos Au-
xiliares, os Procuradores da Mitra Arquidiocesana, os Coordenadores 
de Pastoral e os Ecônomos na Arquidiocese e Regiões Episcopais. As 
disposições aqui apresentadas sejam repassadas a todos os Párocos e 
aos demais responsáveis para tornar operativas as indicações do Pro-
tocolo em toda a nossa Arquidiocese. Recomendo a sua observância 
conscienciosa, para a retomada gradual e segura das atividades que são 
objeto deste Protocolo, tendo sempre o cuidado de proteger a saúde dos 
nossos colaboradores e de toda a população.

Muitos insistem em perguntar: quando o povo poderá participar nova-
mente das celebrações em nossas igrejas? Compreendo bem o desejo 
sincero de muitos, de voltar à participação presencial da Eucaristia, dos 
demais sacramentos e celebrações da Igreja. Em nossa Arquidiocese, 
até o presente, mantivemos a orientação firme para que se evitassem as 
aglomerações de pessoas, para não favorecer o contágio com o corona-
vírus. Agradeço às paróquias que, de modo geral, seguiram essa orien-
tação, colaborando para preservar a saúde da população e valorizando 
a vida das pessoas.

Agora, levando em conta as “Orientações da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) para as celebrações comunitárias no contexto 
da pandemia da COVID-19”, de 21 de maio de 2020, bem como o “Ter-
mo de Cooperação para o funcionamento de igrejas, templos religiosos 
e afins”, firmado em 28 de abril passado entre a Prefeitura de São Paulo 
e um grupo de vereadores da Câmara Municipal; levando em conta as 
conhecidas recomendações das autoridades sanitárias sobre a prevenção 
do contágio com o novo coronavírus; tendo em vista as necessidades 
religiosas e espirituais do povo e também o indispensável apoio às ini-
ciativas de solidariedade e ajuda aos muitos necessitados que procuram 
nossas igrejas e comunidades, ORIENTAMOS os Padres e demais res-
ponsáveis pelas igrejas de nossa Arquidiocese para que, a seu prudente 
critério, retomem as celebrações com a presença do povo, observando 
cuidadosamente as medidas preventivas recomendadas nos textos cita-
dos no início deste parágrafo e colocados no Portal da Arquidiocese de 
São Paulo (ww.arquisp.org.br) para o conhecimento de todos.

De toda maneira, não deixem de continuar transmitindo regularmente 
as celebrações pelas várias mídias, para que as pessoas impedidas de ir 
à igreja, ou aconselhadas a permanecer ainda em suas casas, também 
possam acompanhar as celebrações e se unir pela fé à Igreja, que, a toda 
hora e em toda parte, adora, louva, agradece, escuta e suplica a Deus, 
alimentando e testemunhando sua fé, esperança e caridade.

Tenhamos grande paciência, caridade e misericordiosa compreensão 
uns para com os outros, pelas ansiedades, impaciências e fragilidades 
recíprocas. O Espírito de Deus nos assista e dê coragem! Deus guarde 
a todos no seu amor e os abençoe!

Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Reprodução
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“Novo normal” é a expressão mais 
utilizada neste período de flexibilização 
das medidas de isolamento social adota-
das para conter a disseminação do novo 
coronavírus. 

Essa realidade também começa a fa-
zer parte das celebrações religiosas com 
o povo e o atendimento ao público nas 
igrejas e serviços da Arquidiocese de São 
Paulo, que tiveram sua retomada anun-
ciada no dia 24 de junho.

Nesse sentido, as paróquias organi-
zam-se para cumprir os protocolos sani-
tários e as orientações litúrgico-pastorais 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), avaliando suas realidades 
específicas e possibilidades. 

No domingo, 28 de junho, a Catedral 
da Sé acolheu um grupo reduzido de fiéis 
para a missa presidida pelo Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo. Na 
entrada, cada pessoa higienizou as mãos 
com álcool em gel e só era permitido in-
gressar no templo usando máscaras, inclu-
sive os ministros e auxiliares da celebração. 

Os bancos foram isolados e sinaliza-
dos com indicações dos lugares onde era 
permitido sentar-se, a fim de garantir o 
distanciamento recomendado. Para a co-
munhão, os fiéis mantiveram o distancia-
mento uns dos outros na fila e novamen-
te higienizaram as mãos. 

RETOMADA GRADUAL
Medidas preventivas semelhantes fo-

ram tomadas por muitas paróquias que já 
retomaram as missas com a presença de 
um número reduzido de fiéis, como, por 
exemplo, as paróquias Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima, na Vila Bonilha; São 
Vito e Bom Jesus do Brás, no Brás; São 
Gabriel Arcanjo, no Jardim Paulista; Nos-
sa Senhora do Brasil, no Jardim América; 
Santa Generosa, no Paraíso; e o Santuário 
São Judas Tadeu, no Jabaquara. 

Outras paróquias estão se organi-
zando para retomar as celebrações nos 
próximos dias, como as paróquias Nos-
sa Senhora da Consolação, no Centro; 
Nossa Senhora da Anunciação, na Vila 
Guilherme; Santa Cruz de Itaberaba, na 
Freguesia do Ó; e São José do Belém, no 
Belenzinho. 

No entanto, todas elas, assim como 
aquelas que levarão mais tempo para re-
tomar as missas presenciais, continuarão 
transmitindo as celebrações pelas mídias 
digitais, conforme recomendação do Ar-
cebispo de São Paulo.  

VOLUNTÁRIOS 
Na Paróquia Santa Generosa, um gru-

po de voluntários se reuniu para estudar 
os protocolos sanitários e adequar a igre-
ja à participação segura dos fiéis nas ce-
lebrações. “Tivemos um período de um 
mês e meio para nos prepararmos para 
receber o povo”, afirmou o Pároco, Padre 
Cássio Alberio Pereira de Carvalho. 

Além da sinalização dos bancos para 
o distanciamento, aferição de temperatu-
ra na entrada e higienização das mãos, a 
Paróquia também aumentou a oferta de 
missas aos sábados e aos domingos. 

O Pároco ressaltou que as pessoas 
que estão impossibilitadas de ir à missa 
dominical podem cumprir o preceito em 
casa, acompanhando as celebrações pe-
los meios de comunicação. “No entanto, 
para aqueles que podem e desejam par-
ticipar presencialmente da Eucaristia, te-
mos o dever de oferecer toda a segurança 
possível”, afirmou. 

Quando o número de lugares dispo-
níveis é preenchido, os fiéis são encami-
nhados ao salão paroquial, um espaço 
amplo e arejado, para aguardar a próxima 
missa. 

ORGANIZAÇÃO
Uma das maiores igrejas da cidade, o 

Santuário São Judas Tadeu, já iniciou, há 
alguns dias, a experiência de missas com 
a participação de fiéis, seguindo todos os 
protocolos. 

As celebrações acontecem no tem-
plo mais novo, que comporta mais de 
700 pessoas sentadas. Neste momen-
to, no entanto, o limite de fiéis é de 200 
pessoas, mediante inscrição prévia pelo 
site do Santuário. Os fiéis ingressam por 
uma única entrada, na qual é conferido 
se estão usando máscaras e higienizaram 
as mãos. Os assentos também estão mar-
cados para que se mantenha o distancia-
mento recomendado. 

No domingo, 28 de junho, foi celebra-
da apenas uma missa com fiéis. No entan-
to, o Pároco, Padre Eli Lobato dos Santos, 
explicou que, à medida que aumentar a 
demanda de fiéis, serão ampliadas as op-
ções de horários das missas. “Nós acredi-
tamos que a procura de fiéis irá crescer, 
uma vez que foi anunciado o retorno gra-
dual das celebrações. Aos poucos, vamos 
retomando, com cuidado e sempre ava-
liando cada situação”, explicou. 

SAúDE EM PRIMEIRO LUGAR
Na Região Episcopal Brasilândia, a 

Paróquia Santa Cruz de Itaberaba tam-
bém se preparou para a retomada das 
missas com a presença de fiéis, seguindo 
todas as exigências sanitárias. 

O Pároco, Padre Edemilson Gonza-
ga de Camargo, tem insistido bastante 
na conscientização das pessoas idosas e 
consideradas do grupo de risco para que 
fiquem em casa. “Nós prezamos pelo cui-
dado da saúde de todos”, afirmou. 

Para participar da missa, é preciso 
se inscrever por meio de um número de 
WhatsApp da secretaria paroquial. Serão 
quatro missas dominicais, mas também 
o Padre recordou que haverá missas du-
rante a semana para aquelas pessoas que 
quiserem evitar ir à igreja aos domingos, 
quando a procura é maior. 

HIGIENIZAÇÃO
Outro cuidado que essas comunida-

des estão tendo é com a higienização e 
desinfecção do templo entre as celebra-
ções. Com a ajuda de voluntários ou fun-
cionários, é feita a limpeza dos bancos, do 
chão e equipamentos utilizados. 

Os cuidados com a higienização de 
objetos litúrgicos, vasos sagrados e equi-
pamentos também foram redobrados. 
Para as paróquias que optarem pelo uso 
do folheto litúrgico durante as missas, é 
recomendado que esses não sejam reuti-
lizados nas celebrações seguintes. 

Os produtos usados na higienização 

da igreja são acessíveis, como água sani-
tária, desinfetantes e álcool 70%. Muitas 
paróquias têm recebido doações desses 
produtos dos próprios paroquianos. 

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
Além das paróquias e serviços da Ar-

quidiocese, os departamentos da Cúria e 
escritórios paroquiais retomaram as ati-
vidades presenciais nesta semana, como 
foi o caso do Tribunal Eclesiástico de São 
Paulo, que, durante a quarentena, conti-
nuou realizando apenas trabalhos inter-
nos. 

O organismo se adaptou aos proto-
colos sanitários e começou a atender o 
público para entrega de sentenças e do-
cumentações, mediante agendamento 
prévio, por telefone, havendo um inter-
valo de 45 minutos a uma hora entre cada 
pessoa. 

“É preciso que as pessoas tenham pa-
ciência, pois é somente dessa forma que 
conseguiremos atendê-las com seguran-
ça”, afirmou o Monsenhor Sergio Tani, 
Vigário Judicial da Arquidiocese. 

O tribunal adaptou os espaços físicos 
com faixas de isolamento, reestruturou as 
salas de audiência para que haja um afas-
tamento maior entre as pessoas, adotou 
sinalização nos assentos a fim de garantir 
o distanciamento, e instalou dispensado-
res de álcool em gel para desinfecção das 
mãos das pessoas que por ali circulam. 

Paróquias e serviços eclesiais se adaptam 
para receber o público com segurança

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

Nas igrejas da Arquidiocese, demarcações de assentos e disponibilização de álcool em gel são algumas das ações para evitar o coronavírus

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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se e suas metodologias. O texto também 
dedica uma parte para abordar a anima-
ção catequética nas dioceses e o papel 
da comunidade cristã como sujeito da 
Catequese e, diante dos cenários con-
temporâneos, como a Catequese está a 
serviço da inculturação da fé.  

“A evangelização é a tarefa que o Se-
nhor Ressuscitado confiou à sua Igreja 
para ser, no mundo de cada tempo, o 
anúncio fiel do seu Evangelho. Prescindir 
deste pressuposto equivaleria a transfor-
mar a comunidade cristã em uma das 
muitas associações beneméritas, orgu-
lhosa dos seus 2 mil anos de história, mas 
não a Igreja de Cristo”, enfatizou Dom 
Rino Fisichella. 

O documento reforça que a Catequese 
deve estar intimamente unida à obra de 

Santa Sé publica o novo 
Diretório para a Catequese

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

anúncio” de Jesus Cristo, que deve ser a 
essência da Catequese. 

O novo Diretório, contudo, dá uma 
ênfase maior ao aspecto querigmático e 
reforça que esse anúncio deve estar pre-
sente em todas as fases e modalidades da 
Catequese. 

“O Diretório apresenta a Catequese 
querigmática não como uma teoria abs-
trata, mas como um instrumento com 
forte valor existencial. Esta Catequese 
tem o seu ponto de força no encontro que 
permite que se experimente a presença 
de Deus na vida de cada um”, reforçou o 
Arcebispo.

MISTAGóGICA E CATECUMENAL  
Outro aspecto destacado pelo docu-

mento é a dimensão mistagógica, isto é, 

nante na Igreja primitiva, com a própria 
evangelização. 

CUIDADOS
Na apresentação do documento, o 

Presidente do Pontifício Conselho para a 
Promoção da Nova Evangelização men-
cionou algumas “armadilhas” que podem 
comprometer a eficácia da Catequese. 

A primeira delas é o esquema escolar, 
no qual “a catequista substitui a professo-
ra, a sala da escola dá lugar à sala de Ca-
tequese, o calendário escolar é idêntico 
ao da Catequese”. A segunda é a menta-
lidade de que a Catequese é feita apenas 
em vista da recepção de um sacramento, 
o que pode provocar um “vazio” depois 
que tais sacramentos são celebrados. 

O documento alerta, ainda, para um 

ca, Dom José Antônio Peruzzo, destacou 
que, logo no início, o documento afirma 
que “a Catequese pertence, a pleno títu-
lo, ao mais amplo processo de renova-
ção que a Igreja é chamada para ser fiel 
ao mandamento de Jesus de anunciar o 
Evangelho”.  

Ele incentivou que toda a Igreja no 
Brasil conheça e aprofunde a leitura do 
Diretório. “Vamos estudar, lidar nova-
mente com questões tão nobres para a 
identidade da Igreja, como é o anúncio e 
a educação da fé”, afirmou. 

COMO ADQUIRIR?  
A versão brasileira do Diretório para 

a Catequese poderá ser adquirida, em 
breve, pelas Edições CNBB, por meio do 
site: www.edicoescnbb.com.br/.

Edições CNBB

Foi apresentado na quinta-feira, 25 
de junho, no Vaticano, o novo Diretório 
para a Catequese. O documento, elabo-
rado pelo Pontifício Conselho para a 
Promoção da Nova Evangelização, com 
a aprovação do Papa Francisco, é fruto 
de um trabalho de especialistas de dife-
rentes países, inclusive o Brasil, inicia-
do em 2016. 

evangelização, e não pode prescindir dela. 
“Precisa assumir em si as características 
próprias da evangelização, sem cair na 
tentação de se substituir a ela ou de querer 
impor à evangelização os seus pressupos-
tos pedagógicos”, ressaltou o Arcebispo. 

QUERIGMA 
Assim como os diretórios anterio-

res, o recém-lançado também salienta a 
importância do querigma, expressão de 
origem grega que se refere ao “primeiro 

a Catequese realizada a partir da vivên-
cia do mistério da fé. Para isso, o texto 
convida a uma renovada valorização dos 
sinais litúrgicos da iniciação cristã, assim 
como o amadurecimento progressivo do 
processo formativo que envolve toda a 
comunidade eclesial. 

A Catequese de inspiração catecume-
nal também ganhou maior destaque no 
novo Diretório, que, em várias sessões, 
reforça a relação do catecumenato, mo-
delo de Catequese de adultos predomi-

terceiro perigo, que é a instrumentaliza-
ção do sacramento por parte da pastoral, 
quando, por exemplo, o tempo de prepa-
ração para um sacramento é estabelecido 
para não “perder o rebanho” e não “pelo 
significado que o sacramento possui em 
si mesmo na economia da vida cristã”.

CULTURA DIGITAL 
O novo Diretório para a Cateque-

se não podia deixar de tratar da cultura 
digital, que desafia a Igreja na sua ação 

“O Diretório para a Catequese é 
um documento da Santa Sé ofere-
cido a toda a Igreja”, afirmou Dom 
Rino Fisichella, Presidente do Ponti-
fício Conselho para a Promoção da 
Nova Evangelização, durante cole-
tiva realizada nesta data, na Sala de 
Imprensa da Santa Sé. 

ATUALIZAÇÃO
Desde o Concílio Vaticano II, este é 

o terceiro Diretório Geral de Cateque-
se. O primeiro é de 1971, e, o segundo, 
de 1997. Publicado 23 anos depois do 
último Diretório, o novo texto con-
templa os documentos recentes do 
Magistério da Igreja que trataram do 
tema da ação evangelizadora. 

Na última década, dois aconte-
cimentos incidiram diretamente na 
Catequese: o Sínodo sobre a Nova 
Evangelização para a transmissão da 
fé cristã, em 2012, com a consequente 
Exortação Apostólica do Papa Fran-
cisco, Evangelii gaudium, e o 25º ani-
versário da publicação do Catecismo 
da Igreja Católica. 

EVANGELIZAÇÃO 
O longo documento é composto 

de três partes, que se dividem em 12 
capítulos, e destaca a centralidade da 
Catequese e da educação da fé para a 
vida e a missão da Igreja. 

O texto trata da missão evangeli-
zadora da Igreja e o importante pa-
pel da Catequese nesse aspecto para 
a transmissão da fé cristã. Aborda, 
ainda, a identidade catequética, in-
sistindo na formação dos catequistas 
e detalhando o processo da Cateque-

evangelizadora. Dom Rino reconhe-
ceu que a presença das várias expres-
sões eclesiais no vasto mundo da in-
ternet constitui um fator positivo, mas 
a cultura digital vai muito além disso. 
“Ela toca a raiz da questão antropoló-
gica, decisiva em qualquer contexto 
formativo, como o da verdade e da li-
berdade”, completou.

“Na era digital, 20 anos são com-
paráveis, sem exagero, a pelo menos 
meio século”, afirmou Dom Rino, ex-
plicando que o Diretório apresenta 
não apenas as problemáticas inerentes 
à cultura digital, mas também sugere 
os percursos a realizar para que a Ca-
tequese se torne “uma proposta que 
encontra o interlocutor que seja capaz 
de compreendê-la e de ver como se 
adapta ao seu mundo”.

NO BRASIL 
Também na quinta-feira, a Con-

ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) realizou uma video-
conferência para apresentar o novo 
Diretório. O Arcebispo de Belo Ho-
rizonte (MG) e presidente da CNBB, 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 
sublinhou que a iniciação cristã é 
“um ouro no caminho evangeliza-
dor e missionário da Igreja, que tem 
a centralidade na Palavra de Deus e 
na doutrina da fé”. Ele reforçou que 
as indicações do documento são va-
liosas para formar crianças, adoles-
centes, jovens e adultos, tornando- 
-os evangelizadores. 

O Arcebispo de Curitiba (PR) e 
Presidente da Comissão Episcopal 
para a Animação Bíblico-Catequéti-
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14º DOMINGO DO TEMPO COMUM
5 DE JULHO DE 2020

‘Manso e humilde 
de coração’

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Liturgia e VidaItália

Antes de sua conversão, Santo Agostinho – 
homem erudito e com enorme talento literário 
– não dava importância aos Evangelhos, pois 
os considerava simples demais. Mais tarde, 
perceberia que a simplicidade é uma de suas 
notas mais belas e que somente uma obra tão 
simples poderia conter palavras de Deus. Com 
reverência e desejo de santidade, é possível 
descobrir, por trás da simplicidade do texto sa-
grado, uma mensagem profundíssima.   

Deus é transcendente, misterioso, e poucos 
O conhecem a fundo. Ele, contudo, é acessível 
a todos, fala ao coração de todos, quer ser co-
nhecido e amado por todos. Todos podemos 
encontrá-lo: basta que o busquemos de todo o 
coração! Por outro lado, poucos homens pode-
rão um dia ser ricos, inteligentes, belos ou fa-
mosos… E, no entanto, infelizmente há mais ri-
cos, belos, inteligentes e famosos do que santos. 

Isso acontece porque somente podemos 
compreender e colocar em prática as palavras 
do Senhor se Ele no-las der a conhecer: “Es-
condeste essas coisas aos sábios e entendidos, 
e as revelaste aos pequeninos” (Mt 11,25). A 
primeira coisa a fazer é desejar conhecer o Se-
nhor, pedindo instantemente a Ele esta graça. 
Afinal, “a Sabedoria se deixa encontrar por 
aqueles que a amam. Ela mesma se dá a conhe-
cer aos que a desejam” (Sb 6,12s).

Além do desejo sincero de conhecer a Deus 
e sua vontade, é preciso que sejamos humildes, 
pois “Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça 
aos humildes” (Tg 4,6). Sem humildade, não há 
fé. Sem simplicidade e esquecimento de si mes-
mo, é impossível saborear os mistérios do Se-
nhor e viver pacificamente na sua amizade. Por 
essa razão, Jesus diz: “Aprendei de mim, porque 
sou manso e humilde de coração” (Mt 11,29).  

A humildade retira-nos um grande peso 
das costas! Todo pecado é fruto da soberba de 
preferirmos nossa vontade à de Deus. O pe-
cado se apresenta como um “conforto” para a 
alma e para os sentidos, mas depois traz ape-
nas aridez e peso. A humildade, ao contrário, 
leva-nos à obediência a Deus. Esta, por vezes, 
parece algo “pesado”, “cansativo”, mas sempre 
nos traz conforto, leveza de consciência e con-
duz à salvação. 

A humildade traz grande “leveza” também 
nas relações com os demais. O humilde não 
guarda rancores, não se irrita facilmente com o 
próximo, não se sente injustiçado por qualquer 
motivo e, mesmo em meio a ambientes adver-
sos, consegue guardar a mansidão e a paz. Com 
humildade, libertamo-nos de um grande peso, 
pois não somos aprisionados num constante 
conflito ou num emaranhado de complicações; 
aceitamos a realidade e os outros tal como são, 
com o que há de bom e de mau. 

Enfim, a humildade serve até mesmo para 
nos ajudar a gerenciar o cansaço físico e men-
tal. Quando sentimos “não posso mais”, então 
é que devemos seguir adiante com humilda-
de e confiança redobradas. O Senhor nos diz: 
“Vinde a mim todos vós que estais cansados e 
fatigados, e eu vos darei descanso” (Mt 11,28)! 
O pecado e a soberba são um peso, mas Jesus 
assegura: “O meu jugo é suave e o meu fardo é 
leve” (Mt 11,30).

O Papa Francisco autorizou, em 19 de junho, a promul-
gação do decreto, pela Congregação para as Causas dos San-
tos, que reconhece o martírio da serva de Deus Maria Laura 
Mainetti, pertencente à Congregação das Filhas da Cruz.

Irmã Maria Laura nasceu em Colico, pequena vila da 
Lombardia, Itália, em 1939, com o nome de Teresina Mai-
netti. Mais nova de dez filhos, ela entrou com 18 anos para a 
Congregação das Filhas da Cruz, que tem por modelo o Co-
ração de Jesus crucificado e se dedica ao cuidado dos pobres.

Quando adolescente, ela já intuía a beleza de uma vida 
doada no amor, e, aos poucos, percebia que a estrada e a fon-
te dessa vida eram Jesus Crucificado. O convite feito por um 
sacerdote durante uma confissão foi decisivo: “Da tua vida, 
deves fazer uma coisa bela para os outros”. Teresina o acolheu.

Em agosto de 1959, professou seus primeiros votos 
como Irmã Maria Laura e, em 1960, fez os votos perpétuos. 
Em 1984, foi enviada para Chiavenna, também na Lombar-
dia, onde se tornou superiora da comunidade.

“Era incansável: sempre atenta e leve, serena, como que 
impulsionada por uma força invisível e invencível. Sempre 
pronta a acolher, a arregaçar as mangas para servir, a se de-
sacomodar para levar ajuda e conforto onde lhe era pedido 
e onde descobria uma situação de sofrimento, pobreza, pri-
vação de qualquer tipo. Amava a todos, mas os seus ‘predi-
letos’ eram os últimos. Neles, via o Cristo que sofre. ‘É o meu 
Jesus’”, testemunharam sobre ela as irmãs da comunidade.

“A vida dos não nascidos é vida humana e a sua inter-
rupção é homicídio”, disseram os bispos do Quênia aos 
membros católicos do Parlamento e aos legisladores de 
boa vontade, enquanto a câmara daquele país analisa um 
projeto de lei favorável ao aborto.

Os prelados enfatizaram que a legislação proposta vai 
contra o ensinamento do Evangelho, a Constituição, o di-
reito à vida e a proteção das crianças e famílias. 

Segundo os bispos, as palavras do projeto de lei “são 
[deliberadamente] ambíguas”, falando de “saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos, quando, na realidade, querem sim-
plesmente introduzir no Quênia práticas não saudáveis”.

A Conferência dos Bispos Católicos do Quênia afir-
mou ainda que o projeto “é um atalho para promover 
uma agenda estrangeira”, que insiste que, para prevenir 
contra gravidezes indesejadas e abortos não seguros, é 
necessário que os Estados adotem políticas contrárias 
ao ensinamento católico, incluindo a expansão do uso 
de contraceptivos.

Fonte: Life Site News

Bispos criticam tentativas de legalização do aborto
quênia

Bispos católicos ucranianos de-
nunciam que 46 recém-nascidos fo-
ram encontrados abandonados em 
um hotel de Kiev, capital do país. Eles 
nasceram de “mães de aluguel” e fo-
ram largados por essas mulheres du-
rante a pandemia de COVID-19. 

“São bebês sem pais, bebês sem 
afeto humano, bebês sendo tratados 
como objeto de tráfico humano”, disse 
Dom Sviatoslav Shevchuk, Arcebispo- 
-Maior da Igreja Greco-Católica Ucra-
niana. O problema se dá “pela falta de 
legislação sobre a questão da materni-

dade assistida ou da procriação assisti-
da”, continuou.

Segundo Dom Sviatoslav, a mater-
nidade de aluguel é, ao mesmo tempo, 
danosa para o bebê e uma afronta à 
dignidade da mulher. As empresas do 
ramo normalmente procuram mulheres 
com dificuldades financeiras, as quais 
são pressionadas a assinar contratos e 
vender o próprio corpo para gerar filhos 
para casais dispostos a pagar por isso.

“Depois, por qualquer motivo, o 
casal que havia pedido um bebê a um 
útero de aluguel pode recusar qualquer 

responsabilidade. Ele pode abandonar 
a mulher com seu bebê. É de partir o 
coração, porque esse tipo de relação 
entre a mulher e os centros de saúde 
reprodutiva é realmente uma relação 
de escravidão”, lamentou.

Os bispos católicos da Ucrânia 
continuam a apelar ao governo do país 
e a todas as pessoas de boa vontade 
para que defendam a dignidade das 
mulheres e crianças, começando por 
uma legislação que proíba a materni-
dade de aluguel.

Fonte: Rome Reports

Bebês nascidos de ‘mães de aluguel’ 
são abandonados em hotel

Ucrânia

Assassinada em 2000, Irmã Maria 
Laura Mainetti é declarada mártir

JOÃO FOUTO
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

No dia 6 de junho de 2000, com então 60 anos, a Irmã 
foi esfaqueada até a morte por três adolescentes em um es-
tacionamento de Chiavenna. Ela fora catequista das jovens, 
que a atraíram para o local, dizendo que uma delas precisava 
conversar porque fora estuprada. Lá a fizeram se ajoelhar. A 
Irmã foi golpeada com um tijolo, debochada e esfaqueada 19 
vezes. As próprias assassinas admitiram que, enquanto mor-
ria, a Irmã dizia: “Aqui estou! Senhor, perdoa-as!”

Uma das irmãs, em testemunho escrito no site da Con-
gregação, diz: “Sobre a porta da Capela, a escrita: ‘Entre para 
rezar, saia para amar’, diz o sentido do seu empenho”, referin-
do-se à Irmã Mainetti.

Fontes: Agência Fides, National Catholic Register 
e Congregação das Filhas da Cruz

Arquivo pessoal
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Apesar de suas diferenças, os santos 
Pedro e Paulo foram, juntos, os princi-
pais responsáveis por organizar e difun-
dir a Igreja nos primeiros anos de sua 
existência. Na homilia da solenidade 
celebrada na segunda-feira, 29 de junho, 
o Papa Francisco destacou que, mesmo 
após “discussões animadas” sobre os ru-
mos da comunidade cristã primitiva, São 
Pedro e São Paulo se uniram em torno 
do principal: a fé em Jesus Cristo, mani-
festada por meio da oração.

DIFERENÇA E UNIDADE
O relato sobre as divergências entre 

Pedro e Paulo está na Bíblia, como na 
Carta de São Paulo aos Gálatas (capítu-
lo 2). Nela, São Paulo conta como seu 
ministério era diferente daquele dos 
outros apóstolos, porque ele anunciava 
a mensagem de Cristo aos pagãos (cha-
mados de “gentios”, ou seja, os povos 
que não eram israelitas), e não somente 
aos judeus da época (os “circuncisos”, 
como Jesus). Já Pedro estava focado nos 
judeus e defendia que alguns costumes 
dos judeus fossem preservados entre os 
cristãos.

Paulo conta, então, que enfrentou Pe-
dro “face a face”, e diante de todos, ques-
tionou-o por essa ênfase no povo judeu. 

Diferentes entre si, Pedro 
e Paulo se unem pela fé em Cristo
NA SOLENIDADE DOS
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Por fim, no entanto, chegaram a um 
acordo “mediante a fé em Jesus Cristo”, 
e Paulo teve seu ministério reconhecido 
por Pedro.

O Papa Francisco comentou este re-
lato: Pedro e Paulo “eram duas pessoas 
entre as mais diferentes, mas se sentiam 
irmãos”, disse ele. O que os unia era a fé 
em Cristo.

A ORAÇÃO COMO VíNCULO
Esse vínculo que os mantinha unidos 

ficou evidente mais adiante, quando, no 
fim de sua vida, Pedro foi preso por cau-
sa da fé, e a comunidade cristã “parecia 
decapitada” sem o seu líder. A Igreja, po-
rém, “rezava incessantemente a Deus por 
ele”, lembra o Papa. Já o apóstolo Tiago 
havia sofrido o martírio.

“Até nesse momento trágico, nin-
guém fugiu, ninguém pensava em sal-
var a própria pele, ninguém abandona o 
outro, mas todos rezam juntos. Da ora-
ção, alcançam coragem, da oração vem 

uma unidade mais forte do que qualquer 
ameaça”, afirma. “A unidade é um princí-
pio que se ativa com a oração, porque a 
oração permite ao Espírito Santo intervir, 
abrir à esperança, encurtar as distâncias, 
manter-nos juntos nas dificuldades.”

CHEGA DE QUEIXAS
Mais do que reclamar de tudo o que 

está errado no mundo à sua volta, o cris-
tão deve rezar, exortou o Papa.  Somente 
assim será possível “fazer profecia” e tes-
temunhar o Evangelho no cotidiano.

“É inútil, e até chato, que os cristãos 
percam tempo reclamando do mundo, 
da sociedade, daquilo que não está bem. 
Essas pequenas queixas não mudam 
nada”, disse, notando que até quando 
os primeiros cristãos eram perseguidos, 
não se fechavam em reclamações dramá-
ticas sobre o mal.

Nas palavras do Papa, essas queixas 
vazias fecham a ação do Espírito Santo, 
assim como o narcisismo e o pessimis-

mo. “Aqueles cristãos não culpavam os 
outros, mas rezavam. Naquela comuni-
dade ninguém dizia ‘se Pedro fosse mais 
cuidadoso, não estaríamos nessa situa-
ção’. Ninguém”, recorda.

“Não falavam de Pedro pelas costas, 
mas falavam com Deus. E nós, hoje, 
podemos nos perguntar: Cuidamos da 
nossa unidade com a oração, da nossa 
unidade da Igreja?” O Santo Padre com-
pletou que é característica marcante dos 
cristãos rezar pelos outros, mesmo quan-
do não há concordância de ideias, e re-
zar, inclusive, pelas autoridades.

“Os governantes precisam da oração. 
É um dever que o Senhor nos confia. 
Nós o fazemos? Ou falamos, insultamos 
e basta?”, alertou. “Só a oração rompe as 
correntes, como com Pedro. Só a oração 
abre caminho para a unidade.”

BêNÇÃO DOS PÁLIOS
É tradição que na Solenidade de São 

Pedro e São Paulo, padroeiros de Roma, 
o Papa abençoe e distribua os pálios aos 
novos arcebispos metropolitanos. Os pá-
lios são uma faixa de lã que os arcebispos 
usam nos ombros, simbolizando o Cris-
to Bom Pastor e o seu vínculo direto com 
o Bispo de Roma, isto é, o Papa.

Neste ano, por causa da atual pan-
demia, os pálios serão enviados aos ar-
cebispos nomeados ao longo do último 
ano e lhes serão impostos em suas dioce-
ses. Entre os brasileiros que os receberão 
estão o Cardeal Sérgio da Rocha (Salva-
dor, BA), Dom Josafá Menezes da Silva 
(Vitória da Conquista, BA), Dom Irineu 
Roman (Santarém, PA) e Dom Leonardo 
Ulrich Steiner (Manaus, AM). Durante a 
missa, o Papa entregou e impôs, de for-
ma representativa, o pálio apenas sobre 
o novo Decano do colégio cardinalício, o  
Cardeal Giovanni Battista Re.

Vatican Media

Papa Francisco preside missa na Solenidade de São Pedro e São Paulo, no Vaticano, no dia 29


