
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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As artimanhas para 
financiar o ‘aborto legal’ 
com dinheiro público
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Encontro com o Pastor
O lugar insubstituível 
da Catequese na missão 
evangelizadora da Igreja
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Espiritualidade
Dom José Benedito: 
a nossa missão é a de lançar 
a melhor semente
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Comportamento
Simone Fuzaro: ensine 
às crianças o verdadeiro 
valor do trabalho
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O Seminário Arquidiocesano Imaculada 
Conceição promoveu, entre os dias 2 e 4, o 
primeiro Simpósio Missionário. A iniciativa, 
realizada por meio de plataformas digitais, 
ocorreu no lugar da missão anual de férias 

dos seminaristas, que, este ano, não aconte-
ceu devido à pandemia de COVID-19.

O evento contou com videoconferências, 
grupos de estudo e partilha de experiências 
missionárias. Entre os conferencistas estiveram 

o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de 
São Paulo, o Cardeal Cláudio Hummes, Arce-
bispo Emérito de São Paulo, e Dom Luiz Fernan-
do Lisboa, Bispo de Pemba, em Moçambique.
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Entre as videoconferências acompanhadas pelos seminaristas nas quatro casas de formação, estiveram as dos Cardeais Scherer e Hummes e a de Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo de Pemba

Santa Sé eleva Igreja Sant’Ana a basílica menor

Há 30 anos, ECA 
assegura direitos a 
crianças e adolescentes

‘PL das fake news’ 
pode colocar em risco a 
liberdade de expressão

MAS/SP preserva o 
patrimônio da arte sacra 
brasileira há 50 anos
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Dom Jorge Pierozan lê carta de Dom Odilo sobre elevação da Igreja Sant’Ana a basílica menor

No mês em que se comemora 
o jubileu de 125 anos de criação 
da Paróquia Sant’Ana, na zona 
Norte de São Paulo, a sua igreja 
matriz recebeu da Santa Sé o tí-
tulo de basílica menor. O anúncio 
foi feito pelo Cardeal Odilo Sche-
rer, Arcebispo de São Paulo, em 
missa na Catedral da Sé, no do-
mingo, 5. 

A entrega oficial do título e do 
reconhecimento da dignidade 
de basílica menor será feita no 
próximo dia 26, durante a missa 
solene da festa da padroeira da 
Paróquia que dá nome ao bairro. 

Página 3

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Em simpósio, seminaristas compartilham 
vivências da ação missionária da Igreja
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O novo Diretório para a 
Catequese, publicado 
pelo Pontifício Conse-
lho para a Promoção 

da Nova Evangelização, válido 
para a Igreja em todo o mundo e 
apresentado no fim de junho des-
te ano, trata do lugar central e in-
substituível que a Catequese ocu-
pa na missão evangelizadora da 
Igreja. Toda vez que, na História, 
a Igreja tratou de rever e de aper-
feiçoar sua ação evangelizadora, 
isso passou sempre pela renova-
ção da Catequese.

Por aí compreendemos o mo-
tivo pelo qual a Santa Sé preparou 
longamente e, agora, publicou 
esse Diretório, a fim de que sirva 
de base a todas as conferências 
episcopais e dioceses na revisão e 
renovação da Catequese nas suas 
jurisdições próprias. É mais um 
passo importante para dar consis-
tência à “nova evangelização”, da 
qual já estamos tratando há cerca 
de 30 anos na Igreja.

A Catequese, para não ser va-
zia e desviada, precisa estar in-
serida no anúncio e no processo 
de comunicação do desígnio sal-
vador de Deus, revelado à huma-

nidade por meio de Jesus Cristo, 
Filho de Deus que se fez homem, 
“rosto humano de Deus e rosto 
divino do homem”. Deus revelou 
seu amor misericordioso por toda 
pessoa e o desejo de lhe comuni-
car os bens da salvação. Revelan-
do a si mesmo ao homem, Deus 
manifestou também a grande dig-
nidade de cada pessoa e seu cha-
mado, a cada um, a ser seu filho 
querido. Ao mesmo tempo, Jesus 
entregou à comunidade dos dis-
cípulos os dons da salvação, con-
ferindo-lhes a autoridade e a mis-
são de fazê-los chegar a todas as 
pessoas, em todos os tempos e lu-
gares. Nossa Catequese não pode 
deixar de ter essa perene referên-
cia a Jesus Cristo.

Ao mesmo tempo, porém, a 
Catequese interpela a pessoa para 
dar sua resposta de fé pessoal ao 
“mistério da salvação”, que lhe é 
anunciado. A fé pessoal de cada 
uma a insere na comunidade de 
fé, a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja 
crê e nós cremos com ela, e como 
ela crê. Essa resposta de fé nasce do 
encontro pessoal com Jesus Cristo 
e, também, se transforma, insepa-
ravelmente, num encontro pessoal 
com a comunidade dos discípulos 
que creem: a Igreja. Não cremos 
sozinhos, e a participação na fé 
eclesial é uma experiência riquís-
sima, que amplia a compreensão 

daquilo que cremos. Ao mesmo 
tempo, ajuda a expressar melhor 
o testemunho da fé acolhida, que 
se enriquece com o testemunho da 
comunidade crente. Isso é neces-
sário para superar a pretensão de 
uma fé individualista e isolada da 
Igreja que crê, celebra e professa a 
fé com as obras e a vida.

De fato, a transmissão fiel da 
Revelação divina compete à Igre-
ja, no seu conjunto, animada e 
conduzida pelo Espírito Santo. É 
Ele que não deixa a Igreja crente 
se desviar da verdade e a ajuda 
a se renovar constantemente na 
expressão da fé, no testemunho e 
na comunicação dos tesouros da 
fé às novas gerações, aos povos 
e culturas nos contextos sempre 
mutantes da história humana. Es-
tejamos seguros de que também 
este momento, que nós vivemos 
na história da Igreja, está sendo 
misteriosa e sabiamente condu-
zido pelo Espírito Santo. Cabe- 
-nos estar atentos e “ouvir o que o 
Espírito diz à Igreja” (cf. Ap 2). A 
renovação da evangelização e, es-
pecificamente, da Catequese, faz 
parte dessa busca de docilidade 
Àquele que é o divino animador e 
guia da Igreja no cumprimento de 
sua missão na História.

A evangelização tem como fim 
último ajudar o homem a alcançar 
o objetivo final de sua existência: 

a superação do mal e da morte e 
a salvação eterna, que é partici-
pação nos bens de Deus, a come-
çar pela misericórdia e o perdão, 
a felicidade plena na companhia 
de Deus e a vida eterna. Em Je-
sus Cristo, Deus se fez homem 
para que todo ser humano se tor-
ne aquilo que Deus quis para ele, 
quando o chamou à existência (cf. 
nº 30). Desde agora, pela fé, já po-
demos experimentar isso, embora 
ainda de maneira muito inicial 
e incompleta. Somos animados, 
porém, pela esperança da partici-
pação na plenitude da salvação.

A Catequese está a serviço da 
Revelação desse “mistério da von-
tade de Deus” a nosso respeito (cf. 
Ef 1,4-5). Na Criação, esse “de-
sígnio salvador de Deus” já está 
presente, pois Deus não nos fez 
para a morte e para a frustração 
absoluta. Criação e redenção são 
inseparáveis. O desígnio salvador 
de Deus veio sendo revelado ao 
longo de todo o caminhar da hu-
manidade e se manifestou de for-
ma excelsa e definitiva em Jesus 
Cristo, Filho de Deus Salvador. E 
a Catequese faz parte desse pro-
cesso de narrar, “de geração em 
geração”, as grandes obras do Se-
nhor em nosso favor, e de ajudar 
cada pessoa a responder com fé 
a Deus que se lhe manifesta tam-
bém hoje.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Catequese: parte importante 
na missão da Igreja
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No programa “Diálogos de Fé”, no domingo, 5, transmitido ao vivo pela rádio 9 de Julho 
(AM 1.600 kHz) e pelas mídias sociais da Arquidiocese de São Paulo, o Cardeal Scherer 
exortou os internautas a não perder a esperança mesmo diante das dificuldades e afli-
ções em razão da atual pandemia. O Arcebispo enfatizou, ainda, que a reabertura das 
igrejas para o atendimento dos fiéis e a participação presencial nas missas deve ser feita 
com cautela, para se garantir a preservação da saúde de todos. No link a seguir é possí-
vel acessar a íntegra do programa: https://bityli.com/xIlue.

Reprodução da internet

Atos da Cúria
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
VIGÁRIO PAROQUIAL: 
Em 16/03/2020, foi nomeado e provi-
sionado Vigário Paroquial, “ad nutum 
episcopi”, da Paróquia Nossa Senhora 
das Mercês, no bairro Vila das Mercês, 
na Região Episcopal Ipiranga, o Reve-
rendíssimo Frei Santiago Rodriguez 
Garcia-Navas, O. de M.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ADMINISTRADOR PAROQUIAL:
Em 29/06/2020, foi nomeado e provisio-

nado Administrador Paroquial, “ad nu-
tum episcopi”, da Paróquia Santa Cristi-
na, no bairro Parque Bristol, na Região 
Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo 
Padre Rodrigo Felipe da Silva.

POSSE CANÔNICA:
Em 12/04/2020, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial 
da Paróquia Imaculada Conceição, no 
bairro do Ipiranga, na Região Episcopal 
Ipiranga, ao Reverendíssimo Padre Bo-
ris Augustin Nef Ulloa.

A Santa Sé elevou a igreja matriz da 
Paróquia Sant’Ana, na zona Norte de 
São Paulo, à dignidade de basílica me-
nor. O anúncio foi feito no domingo, 
5, pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano de São Pau-
lo, no fim da missa por ele presidida na 
Catedral da Sé.

Construída entre 1896 e 1936, a 
igreja é um dos símbolos do bairro de 
Santana, que nasceu em torno da Pa-
róquia, a qual este ano comemora 125 
anos de criação.

O TÍTULO
De acordo com o decreto Domus 

Ecclesiae (Casa da Igreja), dentre as 
igrejas, existem algumas dotadas de 
uma especial importância para a vida 
litúrgica e pastoral, que podem rece-
ber do Papa o título de “basílica me-
nor”, “mediante o qual vem expresso 
um particular vínculo com a Igreja de 
Roma e com o Sumo Pontífice”, acres-
centa o decreto.  

As basílicas são construções arquite-
tônicas que têm sua origem no Império 
Romano. Nessas edificações, a sociedade 
costumava se reunir para efetuar tran-
sações comerciais, discussões políticas e 
decisões judiciais. Era considerado o lu-
gar dos reis, governantes e juízes.

Quando o Cristianismo se tornou a 
religião oficial do Império, esse estilo de 
construção pública foi adaptado para a 
celebração dos cultos religiosos, espe-
cialmente a Eucaristia. 

NO MUNDO
À medida que os séculos passaram, 

esse modelo arquitetônico inspirou a 
construção de inúmeras igrejas em todo 
o mundo e, assim, o termo basílica foi 
utilizado também para se referir a deter-
minadas igrejas, geralmente grandes ou 
importantes. 

As basílicas são classificadas em dois 
grupos: basílicas maiores, que são apenas 
quatro, situadas em Roma: São Pedro, 
São João de Latrão, Santa Maria Maior 
e São Paulo Extramuros. Já as basílicas 

menores passam de 1,5 mil em todo o 
mundo. Esse título só pode ser concedi-
do pelo Pontífice.

No Brasil, existem 65 basílicas me-
nores. Até então, na cidade de São Paulo, 
havia quatro basílicas, sendo três delas 
no território da Arquidiocese: Basíli-
ca Abacial Nossa Senhora da Assunção 
(Mosteiro de São Bento), Basílica Santís-
simo Sacramento (Paróquia Santa Ifigê-
nia) e Basílica Nossa Senhora do Carmo, 
na Bela Vista. A Basílica Santuário Nossa 
Senhora da Penha, na zona Leste da ca-
pital, pertence à Diocese de São Miguel 
Paulista, criada em 1989.

A NOVA BASÍLICA
Com 54,72 metros de comprimento e 

32 metros de largura, a matriz paroquial 
de Sant’Ana teve sua pedra fundamental 
abençoada em 1º de maio de 1896, por 
Dom Joaquim Arcoverde de Albuquer-
que Cavalcanti, então Bispo da Diocese 
de São Paulo, que, no ano anterior, em 12 
de julho, erigiu canonicamente o territó-
rio da Paróquia Sant’Ana.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, o 
Padre José Roberto Abreu de Mattos, que 

agora passa a ser Reitor da nova basílica, 
destacou que o título de “basílica menor” 
é concedido como reconhecimento da 
dignidade de uma igreja levando-se em 
conta três características: arquitetônica, 
histórica e de devoção popular.

“A Igreja Sant’Ana possui essas três 
características. O conjunto arquitetô-
nico é bonito, deslumbrante, harmo-
nioso e, atualmente, está passando por 
uma grande reforma na parte interior. 
A história desta igreja e da devoção faz 
parte da tradição da Arquidiocese e da 
cidade. A Festa Sant’Ana sempre foi 
uma das principais de São Paulo, com 
grande participação de fiéis”, afirmou 
o Reitor.

FESTA DA PADROEIRA
A cerimônia da entrega do título e do 

reconhecimento da dignidade de basíli-
ca menor à igreja paroquial de Sant’Ana 
acontecerá no próximo dia 26, festa da 
padroeira, em missa presidida pelo Car-
deal Scherer, às 15h.

“No ritmo frenético e, muitas vezes, 
desumano da cidade, as igrejas oferecem 
um oásis de serenidade, onde as pesso-
as podem repousar e saciar sua sede de 
Deus e reencontrar o sentido da vida na 
acolhida da Palavra de Deus, na oração e 
na celebração dos divinos mistérios. Ali, 
reencontram-se também com a comuni-
dade de irmãos, superando sua solidão e 
abandono”, ressaltou Dom Odilo.

Igreja Sant’Ana recebe 
o título de ‘basílica menor’

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Dom Jorge Pierozan, Cardeal Scherer e Padre José Roberto, na missa em que é anunciada que a Igreja Sant’Ana se tornará basílica menor



Quem lesse de relance uma 
manchete como “Movi-
mentos financiados por 
fundações internacionais 

na iminência de conseguir a legalização 
do aborto no Brasil” poderia inicial-
mente externar certo fastio: “Toda essa 
coisa de ‘fundações internacionais’ soa 
a teorias da conspiração...”

A verdade, porém, é que esta atua-
ção, longe de teoria, é um fato confessa-
do: a própria Fundação MacArthur, por 
exemplo, publicou, em 2004, o “Progra-
ma de População e Saúde Reprodutiva 
no Brasil – Lições Aprendidas” (disponí-
vel em inglês na internet), em que admi-
te que “decidiu, em 1988, trabalhar em 
questões de população e saúde reprodu-
tiva no Brasil (...), porque seu ambiente 
político-cultural permitia às ONGs in-
fluenciar a formulação e implementação 
de políticas públicas”. O relatório afirma, 
também, que a fundação “identificou 
algumas ONGs-chave, que poderiam 
valer-se de auxílio estrangeiro”, e que “a 
militância no Brasil concentrou-se (...) 

na criação de um quadro legislativo que 
permita às mulheres obter abortos”. Dele 
consta, ainda, que, entre 1990 e 2002, “a 
MacArthur concedeu, no Brasil, sub-
venções que alcançam o total de mais de 
36 milhões de dólares”.

Este meticuloso ardil começou a ser 
implantado em nosso País a partir de uma 
“brecha” encontrada no Código Penal, se-
gundo o qual “não se pune” o aborto em 
caso de estupro (art. 128, II). Distorcendo 
esta cláusula para tomá-la como hipótese 
de “aborto legal” (e confundindo, assim, 
uma excludente de punibilidade com uma 
excludente de ilicitude), o movimento 
pró-aborto começou a oferecê-lo publica-
mente: “O primeiro grande avanço”, diz o 
relatório, “ocorreu em 1989, com o estabe-
lecimento do primeiro serviço público de 
fornecimento de aborto nos casos permi-
tidos pela lei (sic)”.

Na sequência, nos governos FHC 
e Lula, o Ministério da Saúde editou  
administrativamente regulamentações 
para dar respaldo jurídico a este “abor-
to legal”. Assim, uma norma técnica de 

1998 dispensava o exame de corpo de 
delito para a obtenção do aborto, bas-
tando um simples Boletim de Ocorrên-
cia (B.O.), obtido unilateralmente, sem 
a apresentação de provas. A MacArthur 
reconhece que tal norma “foi sistemati-
camente atacada no Congresso Nacio-
nal”, mas que “apesar destas críticas, os 
serviços de aborto legal (sic) expandi-
ram de quatro unidades em 1994 para 
73, no fim de 2002”. Em 2004, uma nova 
norma técnica agravou a situação: com 
base numa “presunção de veracidade” 
das alegações da paciente, nem sequer 
seria necessária a lavratura de um B.O.

O golpe seguinte à ampla maioria 
pró-vida se deu com a chamada “Lei Ca-
valo de Troia” (Lei 12.845/13), a qual, a 
pretexto do (bastante louvável) combate 
à violência sexual contras as mulheres,  
acabou por obrigar os hospitais a forne-
cer “atendimento integral”  – termo téc-
nico hermético no qual se compreende 
o aborto – para as vítimas de “qualquer 
forma de atividade sexual não consenti-
da”, mesmo que sem qualquer violência 

física ou psíquica. Com isso, basta que a 
gestante alegue que, em seu íntimo, não 
desejava a relação sexual, para ter ime-
diato acesso ao aborto.

Esta é a situação em que estamos: 
por meio de artimanhas e subterfúgios 
jurídico-linguísticos, o movimento 
abortista conseguiu ampliar enorme-
mente o âmbito do “aborto legal” – e 
hoje só não o há em maior número por-
que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
não tem recursos financeiros para ofe-
recê-lo em larga escala. 

Neste ponto é que entra este edito-
rial – e a sua participação, caro leitor. 
Com o atual cenário de saúde pública, 
o movimento pró-aborto tem apresenta-
do projetos de lei, que, sob a roupagem 
de “medidas excepcionais de proteção 
à mulher”, permitirão desviar recursos 
de combate à pandemia para financiar 
abortos com dinheiro público. Neste 
momento delicado, urge que cada cida-
dão de boa vontade se manifeste a seus 
parlamentares, exigindo a frustração 
deste novo ardil abortista. 

O ‘Covidão’ do aborto
Editorial

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

Fomos todos surpreendidos pela 
pandemia do novo coronavírus. De-
pois de 1918, com a gripe espanhola, 
que dizimou muitas pessoas ao redor 
do mundo, acreditávamos que esta-
ríamos livres de enfermidades viru-
lentas e mortais. No hoje de nossas 
vidas, estamos tentando viver e con-
viver com o vírus, e estamos isolados 
e distantes dos nossos pais, familiares 
e amigos. 

Uma vez ou outra, ouvimos falar 
no retorno de enfermidades consi-
deradas erradicadas: febre amarela, 
sarampo, ebola, zika vírus e outras 
moléstias. Ficamos atentos e preo-
cupados, mas também destemidos, 
porque logo o Ministério da Saúde 
nos alerta de que devemos nos preca-
ver, com as vacinas já existentes. Nos 
primeiros decênios do nosso milê-
nio, sobretudo nos continentes asiá-
tico e africano, e, também, no Orien-
te Médio, o aparecimento de doenças 
respiratórias alertou o mundo para 
uma contaminação maciça da popu-
lação e uma possível disseminação 
mundial. Tudo, porém, a larga escala, 
parecia-nos distante, porque pouco e 
quase nada atingia a nós e aos nossos 
mais próximos. E assim a vida seguia 
seu curso, naturalmente.

Quando, em fevereiro deste ano, 
vimos a disseminação do novo coro-
navírus, por todos os continentes, e 

Viver bem o tempo presente
contremos sentido em prosseguir 
nessa situação em que nos vemos 
imersos.

Podemos propor um itinerário 
para que essa resposta seja assertiva. 
Como vivíamos o nosso tempo antes 
que a pandemia entrasse nas nossas 
vidas? Como aproveitávamos nossos 
momentos com os nossos mais pró-
ximos? Como nos relacionávamos 
com aqueles que compartilhavam o 
mesmo ambiente de trabalho e esco-
lar? Como era e o que marcava nossa 
vida de oração pessoal e comunitá-
ria? Quanto Deus estava presente na 
nossa vida?

Aguardamos, ansiosamente,  uma 
vacina contra o vírus da COVID-19. 
Depende de nós ficarmos vigilantes 
e tomarmos as devidas precauções 
no combate a essa enfermidade mor-
tal, e da ciência encontrar o antídoto 
do coronavírus. Podemos afirmar, 
porém, que o melhor remédio para 
bem viver é conhecer a nós mesmos.

À luz da Sagrada Escritura, esta-
remos sempre diante de Deus, fren-
te à sua grandeza e misericórdia. E 
ouvindo Deus falar, enquanto sabo-
reamos a Divina Palavra, seremos 
inundados de paz, serenidade e con-
forto, para que hoje, mesmo isolados, 
busquemos rezar e pedir o bem por 
nós mesmos, pelos nossos e por toda 
a humanidade.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

a decretação da pandemia, ficamos 
alarmados. O que estamos ouvindo? 
O que vamos falar? O que queremos 
ver? A COVID-19 tomou propor-
ções gigantescas e nos tornou frágeis 
e incapazes. Ao redor do mundo, os 
países tomaram medidas de prote-
ção e contenção. Experimentamos 
de perto algumas medidas de isola-
mento.  E, quanto mais distantes ficá-
vamos uns dos outros, mais nos tor-
návamos fragilizados. Os números 
ficaram cada vez mais assustadores. 
As cifras são de pessoas que foram e 
ainda são contaminadas e de quantas 
foram a óbito.

Diante do medo do contágio, 

diante da angústia dos acontecimen-
tos e frente à fragilidade e impotên-
cia ao enterrar tantos entes queridos, 
uma pergunta surge para aguçar 
nossos sentidos: como viver o tem-
po presente? Talvez a pergunta deva 
ser expressa com uma ênfase maior: 
como viver bem o tempo presente? 
A resposta requer um momento de 
silêncio, para buscarmos, no mais 
íntimo de nós mesmos, um respiro 
e um alento. Diante de tantas inda-
gações sobre o vírus e a pandemia, 
muitos estão dando suas opiniões. 
Essa pergunta, porém, exige de cada 
um de nós uma resposta pessoal, 
profunda e autêntica, para que en-

padRE JosÉ UlissEs lEVa

Opinião

Padre José Ulisses Leva é professor  
de História da Igreja na PUC-SP.
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Visitando os textos bíblicos, 
encontramos uma riqueza de 
comparações que nos ajudam 
a compreender a importância 

da Palavra de Deus. O salmista diz: “Tua 
palavra é lâmpada para os meus pés e luz 
para o meu caminho” (Sl 119). O profeta 
Ezequiel escreve: “Filho do homem, coma 
isso... Eu comi, e pareceu doce como o 
mel para o meu paladar” (Ez 3,1-3).  E o 
livro de Provérbios ensina: “Olhe a formi-
ga, observe os hábitos dela... no verão ela 
reúne sua comida durante a colheita” (Pr 
6,6-8). E Maria, que guardava tudo no seu 
coração (cf. Lc 2,19). Luz para não trope-
çar no caminho, alimento para não ficar 
desnutrido e poder completar a missão, 
armazenar e guardar para repartir. Assim 
é a Palavra.

Ainda mais, a Palavra é comparada à 
chuva e à neve: ambas caem do céu. O pro-

feta Isaías nos diz que ela vem “irrigar e fe-
cundar a terra, e fazê-la germinar e dar se-
mente para o plantio e para a alimentação” 
(Is 55,10). Deixa transparecer que a esta-
ção é o inverno, tempo de noites longas e 
dias curtos, pouca chuva, frio, vegetação 
seca, árvores perdendo suas folhas, e do-
enças oportunistas (hoje, a COVID-19). 
A Palavra vem para transformar tudo isso, 
pois bem sabemos que, depois do rigoroso 
inverno, surge a bela e iluminada prima-
vera. Estamos à espera dessa nova estação, 
porém, estando ainda no inverno, temos 
que espalhar a Palavra como chuva, para 
que do chão sombrio germinem sementes 
que produzam flores e frutos. 

De modo poético, o salmista nos faz 
sonhar: “As colinas se enfeitam de alegria e 
os campos de rebanhos, nossos vales se re-
vestem de trigais, tudo canta de alegria” (Sl 
65). Isso também nos remete, faz lembrar 
dos nossos rios voadores que se formam 
na grande Amazônia, cruzam a região 
Norte, batem na Cordilheira dos Andes, 
desviam rumo ao sul e levam chuva para 
quase todo o Brasil. Assim é a Palavra.

Falando para os seus e para nós, Jesus 
conta uma bela parábola para mostrar 
a força da semente, a força da Palavra. 
Conta-a a partir do chão do seu povo. A 
semente é espalhada no caminho, entre 
pedras, nos espinhos e na terra boa. É o 

que sobrou para o camponês pobre. As 
melhores terras eram de propriedade dos 
grandes fazendeiros que produziam enor-
mes quantidades de trigo para o mercado 
greco-romano. Para os pequenos, sobrou 
a terra pior, na beira das estradas, cheias de 
pedras, próxima às cercas dos fazendeiros, 
cercas, às vezes, feitas de espinhos.

As sementes lançadas na terra tiveram 
dificuldades em criar raízes. As primeiras 
caíram à beira do caminho, não criaram 
raízes e os pássaros as comeram. A Palavra 
nem foi acolhida, não criou raízes, voou 
longe com os pássaros. Outra parte caiu 
em terreno rochoso, aquele que tem fina 
camada de terra e pedras embaixo, que re-
têm a umidade do ar e o calor do sol. O 
primeiro aquecimento, em vez de fazê-las 
crescer, acabou por queimá-las. É o entu-
siasmo inicial, um fogo de palha que não 
tem consistência, grita “hosana” e logo um 
grito mais forte, “crucifica-o”. O coração 
de pedra não permite à Palavra produzir 
raízes. Parte das sementes caiu no meio 
dos espinhos. Foi permitida que a semente 
germinasse e crescesse, mas os espinhos 
as sufocaram antes de amadurecer. Isso 
lembra a parábola em que o espinheiro se 
prontificou a ser o rei das árvores da terra 
(cf. Jz 9,15). Parte das sementes caiu em 
terra boa e produziu acima do esperado. 

O semeador é otimista, vai vencendo 

obstáculos e não se cansa de semear, pois 
sabe que a semente é a melhor que tem. 
Ele não desanima quando se depara com 
pessoas que têm o coração de pedra ou se 
comportam como espinheiros que aba-
fam o que vem de Deus. O Papa Francisco 
diz que, quando um cristão não vive uma 
forte adesão a Jesus, “logo ele perde o en-
tusiasmo e deixa de estar seguro do que 
transmite, falta-lhe força e paixão. E uma 
pessoa que não está convencida, entusias-
mada, confiante, enamorada, não conven-
ce ninguém”. 

O bom semeador procura se aperfeiço-
ar, crescer no aprendizado, na espiritualida-
de, na  amizade com Deus, para ter melho-
res condições de tirar pedras e espinhos do 
chão da vida do nosso povo. Nossa missão 
de semeadores é lançar a melhor semente, 
retirar pedras e espinhos da vida do povo, 
ouvindo sempre os gemidos da criação. 

Nos dias em que vivemos, não convém 
aglomerar pessoas, mas seja oportuno 
para espalhar sementes, em especial nos 
pequenos grupos junto com os de casa, e 
depois que tudo passar, com os de fora que 
se encontram nas pastorais, pequenas co-
munidades e grupos afins.   

Que o Cristo, como semente de trigo 
que caiu na terra, mas germinou e produ-
ziu em abundância, nos alimente e nos en-
coraje nesta missão.

DOM JOSé 
BENEDITO 
CARDOSO

BISPO AUXILIAR 
DA ARQUIDIOCESE 

NA REGIÃO LAPA

Espiritualidade

BELÉM

A semente caiu em terra boa
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Na festa do padroeiro da Paróquia São 
Pedro Apóstolo, na Vila Oratório, em 29 
de junho, Dom Luiz Carlos Dias, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Be-
lém, presidiu missa na igreja matriz, com 
a participação de um pequeno grupo de 
fiéis. Houve transmissão pelas mídias so-
ciais, com mais de 1,3 mil visualizações. 

No começo da missa, o Bispo disse 
que todos devem se nutrir pelo exemplo 
dos apóstolos. Na homilia, falou aos fiéis 
sobre a força de Deus: “É com a força de 
Deus que passamos pelas dificuldades to-
das. É com a força de Deus que nós vamos 

superando tudo aquilo que se interpõe em 
nossas vidas”.

Dom Luiz também explicou que, ao 
celebrarem São Pedro e São Paulo, os ca-
tólicos olham para os fundamentos da fé e 
veem a força salvadora de Jesus, que tam-
bém se manifestou nestes dois apóstolos, 
Pedro e Paulo. Ele também exortou os fiéis 
a se deixarem conduzir por Deus, para que 
sejam edificados a exemplo dos apóstolos. 

Ao final da celebração, Dom Luiz mo-
tivou que os fiéis rezem pelo Papa, os bis-
pos e os sacerdotes. Por fim, abençoou as 
chaves dos participantes da missa. (FA)

Dom Luiz Carlos preside missa na festa de Santa Isabel Rainha
FERNANDO ARTHUR

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO

No sábado, 4, Dom Luiz Carlos Dias, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém, pre-
sidiu missa na Paróquia Santa Isabel Rainha, por 
ocasião da festa da padroeira.  

No início da celebração, o Padre Marcelo Jor-
dan, Pároco, saudou os fiéis que participavam 
da missa presencialmente e aqueles que a acom-
panhavam pelo facebook da Paróquia. Também 
pediu que Santa Isabel Rainha rogue sempre pelo 
ministério episcopal de Dom Luiz.

O Bispo lembrou que Santa Isabel Rainha é 

um exemplo de vida atual para todos. Na homilia, 
recordou a biografia da Santa e destacou a impor-
tância que ela tem para a fé católica, aquela comu-
nidade de fé e o bairro Vila Santa Isabel.

Ainda na homilia, Dom Luiz falou sobre a 
pandemia do novo coronavírus, reforçando que é 
preciso redobrar os cuidados para preservar a pró-
pria saúde e a das outras pessoas. Também disse 
que este é um tempo para refletir e rever estilos de 
vida, objetivos, e um tempo no qual Deus quer es-
tar, cuidar e agir com todos, e fazer com que redes-
cubram coisas e valores que estavam esquecidos.

Ao final da celebração, Dom Luiz rezou diante 
da imagem de Santa Isabel Rainha. 

No dia 1º, Dom Luiz Carlos Dias participou de uma live conduzida pelo Padre Tarcísio Mesquita 
pelo facebook da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Entre os assuntos tratados, estive-
ram as atuais recomendações de distanciamento social, a pandemia do novo coronavírus, a 
atenção da Igreja aos mais pobres e os problemas políticos do País. A íntegra da live pode 
ser vista no link a seguir: https://bityli.com/8nRkl.                                              (por Fernando Arthr)

‘é com a força de Deus que 
passamos pelas dificuldades todas’

Dom Luiz Carlos incensa a imagem de Santa Isabel Rainha, no sábado, 4

Pascom da Paróquia Santa Isabel Rainha

Reprodução da internet
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A Pastoral Social da Paróquia Santíssimo 
Sacramento, no Setor Pastoral Paraíso, distri-
buiu, em 24 de junho, 284 cestas básicas com-

[SÉ] Em 29 de junho, foram retomadas as atividades presen-
ciais na Cúria da Região Sé. No dia 1º, Dom Eduardo Vieira dos 
Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé, presidiu 
missa, concelebrada pelo Padre José Edivaldo Melo, Ecôno-
mo Regional, com a participação dos colaboradores da Cúria.  

(por Centro de Pastoral da Região Sé)

[SÉ] Padres e leigos atuantes no Setor Pastoral Catedral re-
alizaram uma reunião on-line, em 29 de junho, com a par-
ticipação de Dom Eduardo Vieira dos Santos, para tratar da 
retomada das atividades nas secretarias paroquiais, seguindo 
protocolos de segurança sanitária.

(por Paulo Fernandes)

[SÉ] Em reunião on-line, em 30 de junho, os párocos das 
paróquias do Setor Paraíso falaram sobre as orientações e 
aplicação do protocolo de retomada das atividades, na Cúria 
e os expedientes paroquiais, e dos impactos da pandemia na 
manutenção financeira das paróquias. 

(por Pascom da Paróquia Santo Inácio de Loyola)

[SÉ] Por ocasião dos 50 anos do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), uma programação especial será apresentada 
no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora do Rosário 
de Pompeia, entre os dias 10 e 12 de julho. Os detalhes com-
pletos do Encontrão do Jubileu do ECC podem ser vistos em 
www.regiaose.org.br.

(por Centro de Pastoral da Região Sé)

[SÉ] A Paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários 
realizará nos dias 11, 12, 25 e 26, sempre às 16h, um bingo  
on-line. Interessados em participar devem se informar pelo fa-
cebook da Paróquia ou pelo e-mail nsaf.pascom@gmail.com.

[IPIRANGA] A Paróquia Santa Teresinha do Menino 
Jesus, Setor Pastoral Imigrantes, realiza em seu facebook, 
todas as sextas-feiras, às 20h, a live “sexta bíblica”, com o 
Padre Christopher Velasco, Vigário Paroquial. Cada encon-
tro conta com uma temática formativa da Bíblia, abor-
dando estudos sobres os Evangelhos, interpretações e 
reflexões. No último encontro, no dia 3, o assunto foi “Os 
Evangelhos Sinóticos”.  

(por Pascom da Paróquia  Santa Teresinha do Menino Jesus)

[SÉ] No dia 1º, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação, 
o Padre Paulo Flávio da Silva Bodas, Capelão da Aeronáutica 
e Colaborador na Paróquia, comemorou os 41 anos de sua 
ordenação sacerdotal, com missa por ele presidida e concele-
brada pelo Padre José Roberto Pereira, Pároco. 

(por Pascom paroquial)

[SÉ] Na noite do sábado, 4, a Paróquia Nossa Senhora da 
Consolação realizou a Festa Junina em Casa. Pelo sistema  
drive-thru, as pessoas que fizeram seus pedidos pelo telefone 
retiravam as encomendas de comidas e bebidas típicas no dia 
da festa. Alguns músicos de comunidade fizeram apresenta-
ções, transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Paróquia.

(por Pascom paroquial) 

Paróquia no Setor Paraíso viabiliza
a doação de 284 cestas básicas

POR PASCOM DA PARÓQUIA SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Com mobilização de fiéis, Paróquia Santíssimo Sacramento, Setor Paraíso, tem feito doação de alimentos a famílias carentes

Pascom paroquial

Carlos Eduardo Santana

Pascom paroquial

Pascom da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus

CENTRO SOCIAL LEÃO XIII
CNPJ: 60.980.364/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
ATIVO  Saldo Anterior Saldo Atual
   2018 2019
ATIVO CIRCULANTE  789.258,70 780.991,44
CAIXA  449,07 0,00
 B A N C O S  1.138,12 12,00
 APLICAÇÕES  783.604,46 779.324,71
 C O N V Ê N I O S  0,00 0,00
 O U T R O S  C R E D I T O S  
 DEPOSITO   JUDICIAL  0,00 0,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS  0,00 500,00
 CREDITOS   DIVERSOS  4.067,05 1.154,73
 ANTECIPAÇÕES  0,00 0,00

ATIVO NAO CIRCULANTE  2.065.654,72 2.271.181,38
 Imobilizado  2.412.792,97 2.650.131,52
 DEPRECIAÇÃO  -347.138,25 -378.950,14
TOTAL DO ATIVO  2.728.269,46 3.052.172,82

PASSIVO  Saldo Anterior   Saldo Atual 
   2018 2019
PASSIVO CIRCULANTE  211.710,94   277.083,46 
 Obrigações tributárias  4.145,96   20.264,32 
 Antecipação de convenio   -     -   
 Salários a pagar   144.903,93   170.892,86 
 Obrigações sociais   33.544,82   79.810,74 
 Contas a pagar   9.075,99   6.115,54 
 Honorários contábeis  -     -   
 Aluguel a pagar   -     -   
 Seguros a pagar    3.193,90   -   
 Férias e 13o salários   16.846,34   -   

PATRIMONIO SOCIAL   2.643.202,48   2.775.089,36 
 Superavit Acumulado   2.289.863,92   2.643.202,48 
	 Défictt	do	Exercicio	 	 	-				 	-			
	 Superávit	do	Exercício	 		 353.338,56		 	131.886,88	
TOTAL DO PASSIVO  2.728.269,46   3.052.172,82 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

GESTAO ADMINISTRATIVA  
 RECEITAS   177.197,14  C
 CUSTOS C/ PESSOAL   53.233,26  D
 ENCARGOS SOCIAIS   22.632,27  D
 OUTROS CUSTOS   88.664,81  D
 GESTAO ADMINISTRATIVA Total:   12.666,80  C
CEI  LEAO XIII UNID. 6  
 RECEITAS   1.635.301,36  C
 CUSTOS C/ PESSOAL   804.653,07  D
 ENCARGOS SOCIAIS   312.629,38  D
 OUTROS CUSTOS   459.181,61  D
 CEI  LEAO XIII UNID. 6  Total:  58.837,30  C
NCI  UNIDADE  7  
 RECEITAS   475.713,89  C
 CUSTOS C/ PESSOAL   232.416,84  D
 ENCARGOS SOCIAIS   81.286,54  D
 OUTROS CUSTOS   189.713,03  D
 NCI  UNIDADE 7 Total:   27.702,52  D
CEI  BIQUINHA  UNID 2  
 RECEITAS   2.258.094,42  C
 CUSTOS C/ PESSOAL   1.209.239,22  D
 ENCARGOS SOCIAIS   412.329,20  D
 OUTROS CUSTOS   557.048,98  D
 CEI  BIQUINHA  UNID 2  Total:  79.477,02  C
CCA  UNIDADE 4  
 RECEITAS   531.525,09  C
 CUSTOS C/ PESSOAL  226.015,17 D
 ENCARGOS SOCIAIS  78.682,49 D
 OUTROS CUSTOS   218.219,15  D
 CCA  UNIDADE 4 Total:   8.608,28  C
SUPERáVIT DO EXERCÍCIO  131.886,88 C

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2019   
 
 Presidente Técnico Contábil  
 Marlon Lelis de Oliveira Paulo Roberto Casciello  
 CPF: 042.207.558-29  TC CRC: 1SP264092/O-5

pletas e kits de higiene para as famílias carentes.
Foram entregues quase 5 mil quilos de alimentos, 

incluindo 1.420 litros de leite, 284 litros de óleo, 568 
unidades de molho de tomate, 284 itens extras, 568 
pacotes de bolacha, 568 sabonetes, 568 cremes den-
tais, 284 litros de água sanitária, 284 detergentes, 568 
barras de sabão, 1.136 rolos de papel higiênico, 320 
cobertores e 320 máscaras de proteção de tecido. 

Mês a mês, a quantidade de cestas doadas tem au-
mentado: 60 em fevereiro, 97 em março, 170 em abril, 
250 em maio e agora 284. A cada entrega das cestas, 
têm sido distribuídas senhas para o mês seguinte. 

Em abril e maio, o Instituto do Grupo Pão de Açú-
car doou cem cestas, mas no mês passado todas as 
doações foram obtidas pela Pastoral Social da Paró-
quia. Para tal, foram montados postos de coleta dos 
itens no Supermercado Yayá e na secretaria paroquial. 
Também houve negociação com o Pão de Açúcar para 
a compra a preços mais baratos. 

Ao final, o sentimento de todos os que organiza-
ram as doações é de gratidão aos paroquianos, clientes 
de supermercados, institutos e às demais pessoas que 
doaram alimentos, produtos de higiene, tecidos para 
confecção de máscaras, máscaras prontas ou colabo-
raram de alguma outra forma para que a iniciativa se 
concretizasse.



LAPA

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
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O Papa Francisco nos tem alertado contra três perigos 
que, a seus olhos, constituem as maiores ameaças à vida cris-
tã na atualidade. As advertências contra essas três tentações 
se encontram principalmente nas exortações apostólicas 
Evangelii gaudium (EG) e Gaudete et exsultate (GE), porém 
são recorrentes em todo o ensinamento de Francisco e fo-
ram igualmente recolhidas na Carta Placuit Deo (PD), da 
Congregação para a Doutrina da Fé. 

Esses perigos espirituais são a tentação neopelagiana, a 
tentação gnóstica e a ideologização da fé. Essas três ame-
aças estão íntima e logicamente relacionadas, como vere-
mos a seguir.

A atitude neopelagiana: o pelagianismo é uma antiga 
heresia. Seu autor, Pelágio, negava o pecado original e seus 
efeitos negativos sobre a condição humana; ensinava que 
está no livre-arbítrio do homem salvar-se por suas próprias 
forças, sem a necessidade do auxílio sobrenatural de Deus, a 
graça. O pelagianismo exerceu no Ocidente cristão o mesmo 
papel do arianismo no Oriente: uma tentativa de destruir o 
que há de propriamente sobrenatural no Cristianismo. En-
quanto o arianismo fazia isso pela negação da divindade de 
Jesus, o pelagianismo o fazia negando a necessidade da graça.

O neopelagianismo criticado por Francisco é menos 
uma falsa doutrina do que uma atitude viciosa. Em nossos 
dias, não mais contesta teoricamente a necessidade da graça. 
Entretanto, prega que se vive como se a graça não existisse 
ou não se precisasse dela. Constrói sua vida espiritual basea-
da em suas próprias forças. O paroxismo desse fenômeno é 
encontrado em certos jovens que, perplexos com os proble-
mas internos da Igreja e com a hostilidade que ela sofre do 
mundo, pretendem salvá-la. Essa pretensão, todavia, desco-
nhece o que a Igreja tem de sobrenatural e de mistério. Trata-
se da inversão completa das relações que deve haver entre a 
Igreja e seus filhos: a Igreja não precisa que eu a salve, eu é 
que preciso dela para me salvar. Uma Igreja que precisasse 
ser salva pelos homens não mereceria ser salva.

A tentação gnóstica: o gnosticismo, talvez a pior here-
sia de todos os tempos, acompanha a Igreja desde Simão, o 
Mago (cf. At 8,8-24). Foi denunciado por São Paulo Apósto-
lo (cf. 1Tm 4,1-5) e São João Evangelista (cf. 1Jo 4,1-6). Santo 
Irineu de Lião, no século II, o chamou simplesmente de “a 
Heresia”. Sua malignidade especial vem de seu caráter cap-
cioso, pelo qual, como alerta Francisco, “disfarça-se de ver-
dade católica” (GE, 35) ou, no dizer de Santo Irineu, “parece 
mais verdadeiro que a própria verdade”. O gnosticismo pro-
mete o encontro com Deus por meio de um conhecimento 
salvador que o homem encontraria, para além da lógica e da 
razão, no interior de si mesmo. Trata-se de um pseudomisti-
cismo em que o indivíduo, buscando aderir a Deus, na ver-
dade consegue apenas se inebriar de si mesmo, ao contrário 
da autêntica mística cristã, em que o homem se une a Deus 
pela caridade sobrenatural e pelo dom espiritual da sabedo-
ria. Na medida em que dispensa a graça, o gnosticismo pode 
ser visto como uma forma sofisticada de pelagianismo, par-
ticularmente sedutora para aqueles interessados numa vida 
espiritual mais profunda.

A ideologização da fé: se a atitude neopelagiana na vida 
contemplativa acaba conduzindo ao gnosticismo, a ideolo-
gização da fé é o neopelagianismo em ação. O Cristianismo 
é reduzido a mero pretexto retórico para agir no mundo ou 
mesmo a um instrumento de manipulação das consciências 
e aquisição de poder. As exigências da vida cristã são assim 
prostituídas a conveniências políticas e a paixões partidárias, 
quando, na reta razão das coisas, a política é que deveria se 
subordinar à ordem moral, sem se comprometer a identida-
de cristã nas disputas ideológicas.

Rodrigo R. Pedroso é advogado, graduado pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP) e com mestrado em Filosofia pela mesma 

universidade. É procurador da USP, atualmente atuando como assessor especial 
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Três advertências 
de Francisco

RODRIGO R. PEDROSO

Em artigo anterior, tratamos da questão da dificuldade 
de equacionar o trabalho profissional e o trabalho familiar, 
especialmente neste momento de home-office constante. 

Pensando em resgatar o aspecto dignificante do tra-
balho, em que ele tem o status de possibilidade criativa 
e transformadora do homem e da sociedade, em que o 
serviço aos demais ganha importância e significado, e o 
valor material que ele gera recebe o status de resultado 
e não de objetivo, vamos analisar as pequenas atitudes 
do dia a dia que podem colaborar com esse propósito. 
1.  É importante identificar o motivo que nos leva ao 

trabalho profissional. O que nos leva a dividir o tem-
po entre o trabalho familiar e o profissional? Qual o 
propósito, o que aprendemos e ensinamos, o quanto 
crescemos com isso? Diante dessa clareza, é bom re-
vermos aquele discurso tão presente nas relações entre 
pais e filhos: “O papai e/ou a mamãe precisa trabalhar 
para comprar roupinha e brinquedo para você”. Com 
essa fala, estamos exatamente mostrando à criança que 
o objetivo do trabalho é o salário, quando na verdade 
isso deveria ser o resultado.

2.  Cuidar de delimitar com clareza para a criança quan-
do o trabalho profissional que está sendo realizado em 
casa comporta a presença dela e quando não – por 
exemplo, em uma reunião on-line. Nesse momen-
to, a criança pode ser orientada a não interromper, e 
outro recurso deve ser oferecido em caso de necessi-
dade: um adulto ou irmão mais velho que possa aten-
dê-la ou, em caso de muita necessidade, uma batida 
na porta para que o adulto identifique a urgência. É 
importante “treinarmos” com os filhos a percep-
ção de que existem momentos em que só podemos 
ser interrompidos se houver extrema necessidade. 
Lembre-se: treinar. Sim, a aprendizagem se faz com 
treino, a atitude de aprender a esperar precisa ser trei-
nada. Não podemos esperar que a criança “saiba” que 
se trata de um momento importante no trabalho. É 
preciso deixar isso claro usando os recursos necessá-
rios à compreensão, de acordo com a idade. Por exem-

plo: fechar a porta e colocar um desenho que lembre o 
combinado de não entrar; avisar sempre antes de ini-
ciar e logo quando a reunião terminar, dar uma tarefa 
para que a criança realize enquanto você está ocupa-
do(a). Enfim, muitos podem ser os recursos – o im-
portante é o combinado estar claro e bem delimitado. 

3.  Quando se trata do trabalho familiar, que envolve os cui-
dados com a casa, deve-se atribuir tarefas aos filhos, es-
timulando-os a realizá-las com dedicação. O exemplo é 
fundamental: se fazemos nossas atividades reclamando, 
sem capricho, com tom de obrigação, certamente não 
estimularemos os filhos a fazê-las bem e perceberem 
que são importantes. É preciso que percebam que o re-
sultado delas, embora não seja financeiro, é afetivo e ex-
tremamente importante para o ambiente familiar sadio. 
Crianças adoram desafios e tendem a se alegrar quan-
do incluídas nas atividades de casa: tirar o pó enquanto 
um adulto varre, esfregar uma bacia de meias enquan-
to o adulto coloca a roupa para lavar, ajudar a esticar 
o lençol da própria cama ou arrumá-la sozinha, de-
pendendo da idade, ou ajudar numa receita culinária. 
Desse modo, vamos despertando-os para a importân-
cia de servir, de contribuir com a casa e com os pais. 

4.  Vivemos um momento de estresse, e, portanto, va-
mos ser complacentes conosco mesmos. Refletir so-
bre esses aspectos tão importantes da vida e que fa-
zem parte da formação de nossos filhos é um passo 
muito positivo, mas nem sempre conseguiremos agir 
adequadamente, de acordo com nosso propósito. Es-
taremos cansados, irritados, ocupando nossa mente 
com problemas, e certamente algumas vezes nossa 
conduta não será como tínhamos planejado. Sem 
problema: a tranquilidade é fundamental. Afinal, essa 
é a vida – nem sempre agimos como pretendíamos. 
O importante é que, quando temos clareza do objeti-
vo, sabemos para onde voltar depois do erro, e reco-
meçamos.  A aprendizagem é um processo, e ensinar 
aos filhos que todos erramos também é uma rique-
za para a vida! Em caso de erro, sorria e recomece!

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é fonoaudióloga e  
educadora. Mantém o site: www.simonefuzaro.com.br

Vamos ensinar às crianças 
o verdadeiro valor do trabalho?

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUzARO

Formado por agentes pastorais de diferentes pa-
róquias da Região Lapa, o Grupo de Ação Social, 
articulado pelo Núcleo Regional Lapa da Caritas 
Arquidiocesana, realizou uma ação solidária em prol 
dos indígenas que vivem no Jaraguá. 

Foram arrecadados 120kg de alimentos, 15 ces-
tas básicas, 50 cobertores, 12 litros de água sanitária, 
12 litros de desinfetante, além de sabonetes, papel 
higiênico e brinquedos, que foram entregues pelos 
agentes Mônica e Jairo Fadel na aldeia Tekoá Itaku-
pe, da cacique Geni.

Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Lapa, parabenizou a todos 
os que participaram desse gesto solidário e pediu a 
Deus que abençoe a cada um deles e suas famílias.  

Em conversa com a Pastoral da Comunicação da 
Região Lapa, Maria Izabel Rangel de Souza Oliveira, 
voluntária que acompanha aquela comunidade in-
dígena, lembrou que, em 21 de junho, aconteceu um 
incêndio na aldeia Tekoá Itakupe, onde moram 60 
índios das etnias Guarani, Mbyá e Pataxó. Como o 

Solidariedade aos indígenas no Jaraguá
BENIGNO NAVEIRA

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO

local é de difícil acesso, mesmo com a ajuda do Cor-
po de Bombeiros, as chamas só foram apagadas pe-
los próprios membros da comunidade. 

O incêndio destruiu o reservatório de captação 
de água e uma parte do cemitério. Voluntários arre-
cadaram R$ 4.500, destinados à compra do material 
necessário para refazer o reservatório, e a Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) religou esse sistema.

A tribo precisa de ajuda e os interessados em co-
laborar podem ligar para Maria Izabel, pelo telefone 
(11) 98384-5171.

Indígenas na aldeia Tekoá Itakupe, no bairro do Jaraguá

Mônica Fadel
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PL 2630/20, o risco para a
liberdade de expressão

O Projeto de Lei (PL) 2630/20, 
que prevê a criação da Lei Brasilei-
ra de Liberdade, Responsabilidade 
e Transparência na Internet, popu-
larmente conhecido como “PL das 
Fake News”, chega para tramitação 
na Câmara, após ser aprovado pelo 
Senado em 30 de junho, com alguns 
itens polêmicos relativos à garantia 
da liberdade de expressão mediante 
as medidas para evitar a dissemi-
nação de falsas informações pelas 
redes sociais e aplicativos de men-
sagem. 

Alguns pontos controversos do 
texto original não foram incluídos 
na redação final, como aqueles que 
previam alterações no Código Pe-
nal para punir os disseminadores 
de fake news. As principais críticas 
eram que as avaliações se dariam de 

O qUE Há DE 
PERIGOSO NO TExTO 
APROVADO NO SENADO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

modo subjetivo e poderiam levar à 
injusta criminalização dos usuários 
das redes. 

Outros tópicos do PL aprova-
do no Senado devem gerar de-
bates ao longo da tramitação na 
Câmara, como os apresentados a 
seguir.

IDENTIFICAÇÃO DE USUáRIOS

Na redação final do PL 2630/20, 
foi retirado o item que previa a 
obrigatoriedade de que o usuário 
fornecesse um documento de iden-
tificação e um número de celular 
para criar uma conta. Essa identifi-
cação, porém, será necessária quan-
do houver denúncia de desrespeito 
ao que constar na futura lei; indícios 
de que a conta é automatizada, sem 
ser identificada como tal; indícios 
de que seja falsa; ou se uma ordem 
judicial exigir tal documentação. 

Provedores de redes sociais e de ser-
viços de mensagem deverão, ainda, 
desenvolver medidas técnicas para 
detectar fraudes  no  cadastro  e  o 
uso  de contas em  desacordo com a 
legislação, conforme consta no arti-
go 7º do projeto de lei. 

Pelo artigo 8º, prevê-se que os 
serviços de mensagem vincula-
dos  a  números  de  celulares serão 
obrigados  a  suspender  as  contas  
desabilitadas  pelas  operadoras  de  
telefonia, independentemente da 
motivação. 

“Para ilustrar, se alguém dei-
xa de pagar a conta de telefone 
por alguns meses e a operadora 
bloqueia a linha telefônica, isso 
seria informado à plataforma de 
rede social e a pessoa perderia 
sua conta nessa rede, por exem-
plo, de WhatsApp, apesar de po-
der usar internet Wi-Fi”, detalhou 
ao O SÃO PAULO Rafael Medei-

ros, CEO da Comunicação Aber-
ta, consultoria de comunicação e 
marketing digital. 

Medeiros avalia que, com essa 
medida, haverá também o compli-
cador do compartilhamento dos 
dados de uma pessoa entre as ope-
radoras e as plataformas, algo que a 
Lei Geral de Proteção de Dados não 
permite.  

Esse item do PL 2630 também 
é criticado pela Coalizão Direitos 
na Rede, formada por organiza-
ções da sociedade civil, ativistas e 
acadêmicos em defesa da internet 
livre e aberta no Brasil, que enten-
de que, assim, foi mantida “a prá-
tica da identificação para um con-
tingente significativo de usuários, 
sobretudo a partir de simples de-
núncias que poderão ser recebidas 
pelas plataformas – o que permite 
o abuso e massificação deste pro-
cedimento”.

Arte: Sergio Ricciuto Conte
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ARMAzENAMENTO 
E ENCAMINHAMENTO 
DE CONTEúDOS

O PL também prevê que os servi-
ços de mensagem e as plataformas de 
redes sociais devem armazenar por 
três meses os registros de mensagens 
encaminhadas em massa, sendo 
esse encaminhamento entendi-
do como aquele em que uma 
mesma mensagem é enviada 
por mais de cinco usuários, 
em intervalos de até 15 dias, 
para grupos de conversa, lis-
ta de transmissão e outros 
mecanismos que congregam 
múltiplos usuários. Tal arma-
zenamento não será obrigatório 
se a mensagem chegar a menos 
de mil pessoas. 

Para a Coalizão Direitos na Rede, 
essa rastreabilidade sujeitará muitas 
pessoas a requerimentos abusivos 
de informações pessoais e as deixará 
expostas ao mau uso dos dados: “Te-
rão seus dados guardados obrigato-
riamente pelos aplicativos todas as 
pessoas que, por razões legítimas ou 
involuntárias, participem das cadeias 
de compartilhamento de conteúdos, 
como jornalistas, pesquisadores, 
parlamentares e quaisquer cidadãos 
que, eventualmente, repassem uma 
postagem a fim de denunciá-la. Caso 
haja um processo judicial envolven-
do esses conteúdos, caberá às pes-
soas envolvidas o dever de explicar, 
a posteriori, sua não relação com as 
indústrias de disseminação de desin-
formação que o PL pretende atingir. 
Trata-se de grave violação ao princí-
pio da presunção de inocência”. 

A redação aprovada no Senado 
limita o encaminhamento simultâ-
neo de uma mesma mensagem para 
até cinco pessoas ou grupos, um 
controle que, no entender do advo-
gado Acacio Miranda, especialista 
em Direito Constitucional e Penal, 
é indevido. 

“Não compete ao poder públi-
co determinar quantas mensagens 
você pode ou não passar adiante. 
Isso já está na autorregulação do 
sistema. Eventuais interferências 
em funções que seriam propria-
mente da iniciativa privada e não do 
poder público, é melhor que sejam 

enxugadas no PL na Câmara”, 
disse o advogado à repor-
tagem. 

Os provedores tam-
bém deverão instituir me-

canismos para verificar o 
consentimento prévio dos 

usuários para inclusão em 
grupos de mensagens e listas 

de transmissões, e, no caso de 
conteúdos patrocinados, deve 

ser garantido ao usuário dispo-
sitivos para não receber mais as 

mensagens, caso assim deseje, sen-
do que todos os conteúdos impul-
sionados e publicitários deverão ser 
devidamente identificados.

De acordo com o artigo 18 do PL 
2630/20, “os provedores de redes so-
ciais devem requerer dos anuncian-
tes e responsáveis pelas contas que 
impulsionam conteúdos que confir-
mem sua identificação, inclusive por 
meio da apresentação de documento 

de identidade válido”. 

COMO IDENTIFICAR 
UM ROBô?

Contas que funcionem automati-
camente – as chamadas ‘contas-robôs’ 
– poderão ser excluídas pelas plata-
formas e caberá às empresas viabilizar 
medidas para identificar aquelas que 
apresentem movimentação incompa-
tível com a capacidade humana.

“Os critérios não estão suficiente-
mente claros e existe uma complexi-
dade técnica enorme, especialmente 
nos casos de deepfake [tecnologia 
que usa inteligência artificial para 
criar especialmente vídeos falsos]. 
Novas técnicas de fraude com robôs 
são criadas cada vez mais rapida-
mente e simulam o compor-
tamento humano, de modo 
que os sistemas antifraude 
precisam ser atualizados cons-
tantemente. Os sistemas antifraude 
não conseguem ter um nível de pre-
cisão de 100% para discernir seres 
humanos e robôs. Esse é o desafio en-
frentado diariamente pelos maiores 
especialistas técnicos em Segurança 
da Informação no mundo. Então, por 
mais que a lei defina o banimento au-

tomático, isso não é possível de 
fazer com 100% de exatidão, e 
seres humanos serão preju-
dicados ao serem confun-
didos com robôs”, analisou 
Medeiros. 

QUANDO UM 
CONTEúDO PODERá 
SER EXCLUÍDO?

Imediatamente e sem no-
tificar os usuários, as platafor-
mas poderão excluir conteú-
dos que gerem dano imediato 
de difícil reparação; que atentem 
à segurança da informação ou do 
usuário; que levem a grave compro-
metimento da usabilidade da apli-
cação; bem como aqueles de incita-
ção à violência; indução ao suicídio 
ou à pedofilia e deepfake. No entan-
to, deve ser garantido ao usuário o 
direito de recorrer da decisão. 

“Embora seja algo válido, o pro-
blema é a forma por meio da qual 
isso será exercido. Parece-me que a 
intenção do legislador era banir os 
divulgadores de fakes, os usuários 
comprados, de forma a dar maior 
transparência à rede, mas a ques-
tão é que não foram determinados 
critérios para que isso seja feito e a 
quem caberá o exercício disso”, co-
mentou Miranda. 

AGENTES POLÍTICOS 
PROIBIDOS DE BLOQUEAR 

USUáRIOS

Pela atual redação do 
PL, agentes políticos e ór-

gãos públicos serão impe-
didos de bloquear usuários 

em suas redes sociais. No entanto, 
quem exerce mandato ou tenha car-
go público poderá criar uma conta 
identificada como de uso pessoal, 
na qual terá liberdade para restrin-
gir o acesso de usuários e moderar 
os comentários. 

“Isso é uma forma de perpetuar 
injustiças. Os excessos cometidos 
devem ser punidos com os rigores 

da lei. Se eu, como agente público, 
não posso apagar uma mensagem 
que foi postada na minha rede so-
cial, ficarei exposto a um eventual 
excesso, a uma eventual injustiça  
ad aeternum, e não acho que isso 
seja condizente com o nosso siste-
ma. E isso pode ser utilizado por ad-
versários políticos futuramente, de 
modo que deixa de ser uma ferra-
menta de debate, de transparência, 
e se torna uma ferramenta de ataque 
bastante eficaz”, avaliou Miranda. 

CONSELHO DE TRANSPARêNCIA 
E RESPONSABILIDADE

O PL estabelece a criação do 
Conselho de Transparência e Res-
ponsabilidade na Internet, que terá 
a missão de supervisionar as redes 
sociais e os aplicativos de mensa-
gem, além de definir diretrizes para 
a autorregulação e um código de 
conduta para o setor, bem como 
avaliar os relatórios trimestrais das 
plataformas e analisar os procedi-
mentos de moderação.

As empresas de redes sociais e 
de serviços de mensagem poderão 
criar uma instituição autorregula-
dora, que precisará ser certificada 
pelo Conselho de Transparência e 
Responsabilidade na Internet.

Para Medeiros, a melhor forma 
de se combater as fake news e toda 
desinformação é com “boa informa-
ção, liberdade de expressão para um 
diálogo plural e educação para ana-
lisar os fatos e a realidade em busca 
da verdade. Acredito que o proje-
to de lei poderia se concentrar em 
uma dimensão educativa de formar 
e conscientizar a população sobre a 
verificação de informações e fontes 
que promoveriam uma capacidade 
de análise dos cidadãos. Isso daria 
mais trabalho, mas me parece ser 
mais efetivo no tempo”. 

LEIA TAMBéM

Como evitar as fake news sem colo-
car em risco a liberdade de expressão
https://bityli.com/e7kxv



Você Pergunta

Desta vez, respondo à pergunta de 
uma senhora que pediu que não fosse 
identificada. “Padre, sou batizada, fiz a 
primeira Comunhão, Crisma e me casei 
na Igreja. Meu casamento, porém, não 
deu certo. Fui traída. Há oito anos, Pa-
dre, estou com uma pessoa muito boa 
e ele também é divorciado. Não somos 
casados nem no civil nem no religioso. 

Disseram-me que não posso comungar. 
É verdade?”

Minha irmã, quem lhe disse que tanto 
você quanto seu companheiro estão im-
pedidos de comungar está correto. Não 
podem mesmo, porque o juramento so-
lene que cada um de vocês fez diante do 
altar, por ocasião da primeira união, foi 
para sempre. Jesus foi muito claro quan-
do disse que o homem não pode separar 
o que Deus uniu.

Agora, minha irmã, tenho duas coisas 

a dizer: primeiramente, vocês dois conti-
nuam filhos amados de Deus e da Igreja, e 
são convidados a construir um lar cristão, 
a conduzir os filhos nos caminhos de Deus 
e a se encontrar com Deus na oração, na 
missa, na vida em comunidade, nos peque-
nos e pobres com quem Jesus se identifica.

Em segundo lugar, acho que vocês 
dois devem fazer o possível para verificar 
se o primeiro casamento que tiveram não 
pode ser considerado nulo. Existe um 
processo no Tribunal Eclesiástico que se 

chama “verificação de nulidade matri-
monial”. Vocês entram com um processo 
e, se for verificada a nulidade do primeiro 
casamento, poderão se casar e, aí sim, re-
ceber Jesus na Santa Comunhão. 

Procure o pároco da igreja que vocês 
frequentam para se informar melhor. Vou 
torcer para que vocês consigam chegar ao 
casamento na Igreja. Se não conseguirem, 
lembrem-se: confiem na misericórdia de 
Deus, que não deixa de nos amar por nada 
neste mundo. Deus abençoe vocês!

‘Não casamos e meu companheiro é divorciado. Posso comungar?’
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br
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REORDENAMENTO INSTITUCIONAL
O artigo 3º do ECA indica que à criança e ao adoles-

cente deve ser assegurada “todas as oportunidades e fa-
cilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liber-
dade e de dignidade”.

Para que que isso fosse efetivamente garantido, foi ne-
cessário um reordenamento institucional, que envolveu, 
por exemplo, a criação das varas da infância e juventude 
no sistema de Justiça, delegacias especializadas, conselhos 
municipais, estaduais e federal e os conselhos tutelares, 
que permitem um acompanhamento mais próximo da 
garantia de direitos dos menores e a averiguação de de-
núncias. Além disso, os antigos orfanatos, por vezes com 
centenas de crianças e adolescentes, deram lugar a abrigos, 
com até 20 menores, e as casas-lar, com até dez atendidos.  

ECA: 30 anos de um novo olhar 
para as crianças e os adolescentes
LEGISLAçãO RECONHECE OS 
MENORES DE IDADE COMO 
SUJEITOS DE DIREITO NO BRASIL

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Até o início de 1990, a principal preocupação do Es-
tado brasileiro em relação às crianças e adolescentes era 
que não se tornassem um problema para a sociedade. O 
Código de Menores, então vigente, dispunha sobre “a as-
sistência, proteção e vigilância a menores de até 18 anos de 
idade que se encontrem em situação irregular”. 

Parte da sociedade, porém, desejava um novo olhar 
para as crianças e os adolescentes, o que resultou na re-
dação do artigo 227 da Constituição de 1988, que indica 
os deveres da família, da sociedade e do Estado com a 
garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. 
A Constituição abriu o caminho para a publicação, em 
13 de julho de 1990, da Lei 8.069, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). 

“Antes, crianças e adolescentes eram tratados 
como objetos de intervenção dos adultos e do Estado 
e não como sujeitos de direitos. Com o Estatuto, hou-
ve uma mudança da doutrina da situação irregular 
para a doutrina da situação integral. Assim, quem está 
em uma situação irregular quando a criança é aban-
donada, quando é vítima de violência ou de explora-
ção é a família, o Estado e toda a sociedade que não a 
protegeu corretamente”, explicou ao O SÃO PAULO 
o advogado Ariel de Castro Alves, ex-conselheiro do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Conanda). 

PARTICIPAÇÃO DA IGREJA
A mobilização para que o menor de idade fosse reco-

nhecido como sujeito de direito e em condição de desen-
volvimento teve o apoio da Igreja Católica. Em 1987, o 
assunto foi tratado na Campanha da Fraternidade, com 
o lema “Quem acolhe o menor a mim acolhe”, e a própria 
redação do ECA teve a colaboração de católicos, como a 
assistente social Ruth Pistori e a Irmã Maria do Rosário, 
pioneiras da Pastoral do Menor, juntamente com Dom 
Luciano Mendes de Almeida, que presidiu a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entre 1987 e 
1995. 

“A realidade exigia que a Igreja, junto com a sociedade 
civil, se manifestasse diante da invasão de direitos, descaso 
com as crianças e seu abandono”, recordou Sueli Camargo, 
coordenadora da Pastoral do Menor na Arquidiocese de 
São Paulo. 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
O ECA também estabelece a aplicação de seis medidas 

socioeducativas para os adolescentes entre 12 e 18 anos 
que cometam ato infracional: advertência, reparação de 
dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assis-
tida, semiliberdade e internação, esta última a mais priva-
tiva de liberdade. 

Em setembro de 2019, conforme dados do Conselho 
Nacional do Ministério Público, mais de 18 mil adolescen-
tes estavam em privação de liberdade.

“Temos essa aplicação muito extensiva por parte do 
Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público, da in-
ternação em casos que não seriam necessários. Isso se 
explica pela falta de programas qualificados de medidas 
de meio aberto de liberdade assistida e de prestação de 
serviços à comunidade, e em razão dessa mentalida-
de dos juízes de que precisam proteger a comunidade, 
mantendo os adolescentes afastados do convívio so-
cial, o que, não raramente, faz com que eles tenham até 
mais envolvimento na criminalidade, pois conviverão 
em unidades com outros adolescentes, que, por vezes, 
são reincidentes ou cometeram crimes mais graves”, 
afirmou Alves. 

AVANÇOS E DESAFIOS
Em 30 anos de história, o ECA impulsionou avanços 

na atenção a crianças e adolescentes, mensurados por in-
dicadores como a redução da mortalidade infantil, que 
antes do Estatuto era de 50 mortes a cada mil nascidos, e 
hoje está em 15 para cada mil.  

No entanto, os desafios persistem. Em 2018, um le-
vantamento da Fundação Abrinq indicou que, no Brasil, 
46% dos menores com até 14 anos viviam em famílias em 
condição de pobreza ou miséria, 4,1% das crianças de 0 a 5 
anos estavam desnutridas e mais de 1,3 milhão de pessoas 
entre 6 e 17 anos estavam fora da escola. 

“O Estatuto apresenta toda a direção para que seja im-
plementada uma política pública devida, mas vemos que 
isso ocorre precariamente, porque requer investimento do 
poder público. Nenhuma política pública se faz sem re-
curso; assim, a criança e o adolescente precisam ser vis-
tos como prioridade absoluta também no orçamento dos 
municípios”, enfatizou Sueli.

Já Ariel de Castro Alves avalia que um dos pro-
blemas é a forma como o recurso público é aplicado. 
“Enquanto um adolescente custa para a Fundação Casa 
cerca de R$ 10 mil por mês na privação de liberdade, o 
Estado repassa às entidades que atuam com outras me-
didas socioeducativas uma renda per capita de R$ 500, 
o que dificulta pagar os técnicos de forma adequada, 
como assistentes sociais, psicólogos, advogados, peda-
gogos e educadores sociais”, lamentou.

ECA é a garantia legal para o respeito à dignidade de 
crianças e adolescentes no Brasil

Crianças em caminhada pela aprovação do ECA, em 1990

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Arquivo/O SÃO PAULO
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Não há dúvidas de que a população 
mais pobre é a que mais sofre com os 
impactos da pandemia de COVID-19. 
Essa situação se agrava ainda mais quan-
do cresce a quantidade de famílias que 
passam por necessidades econômicas 
em decorrência da paralisação de muitas 
atividades. 

O aumento do desemprego formal e 
informal, a suspensão dos contratos de 
trabalho, a redução de jornadas e salários 
e a dificuldade para obter a ajuda emer-
gencial do Governo Federal: tudo isso 
impacta diretamente os lares brasileiros 
e exige maior sensibilidade das comu-
nidades e organizações para identificar 
as pessoas que precisam de uma ajuda 
concreta. 

FAMÍLIAS NECESSITADAS
Inês Regina Vieira, presidente do 

Conselho Metropolitano de São Paulo 
da Sociedade São Vicente de Paulo, res-
saltou ao O SÃO PAULO que essa reali-
dade tem sido percebida nas 196 confe-
rências vicentinas que realizam serviços 
de solidariedade e assistência às famílias 
na Arquidiocese de São Paulo. 

Ela relatou que, além das famílias 
em situação de extrema vulnerabilida-
de social que o grupo costuma atender, 
tem crescido a quantidade de pessoas 
que procuram alguma forma de ajuda, 
pessoas que tinham certa estabilidade e, 
de repente, se veem sem condições de 
arcar com as despesas básicas de suas 
famílias, como pagar contas e comprar 
mantimentos. 

CUIDADO INTEGRAL
A vicentina destacou, ainda, que 

muitas dessas famílias, por nunca terem 
passado por situação semelhante, sentem 
certo constrangimento em pedir ajuda ou 

até mesmo não sabem onde obtê-la. “É 
preciso ter bastante sensibilidade. Muitas 
vezes, são os vizinhos que acabam nos 
ajudando a chegar a essas pessoas que es-
tão precisando”, afirmou Inês.

Nesse sentido, a percepção dos mem-
bros da comunidade é essencial para que 
os párocos possam identificar as famílias 
que sofrem mais com a crise e, assim, se 
fazerem próximos delas. “O cuidado tem 
que ser integral. Não se trata apenas de 
assistencialismo, mas de uma atenção 
humana e espiritual, isto é, da promoção 
das famílias”, afirmou a vicentina. 

PERCEBER O OUTRO
Inês também destacou a importância 

de as pessoas cultivarem a atenção para 
com os mais próximos, interessando- 
-se sinceramente em saber como estão. 
“Uma das formas é estar atento para 
perceber se houve alguma mudança no 
comportamento ou na fisionomia dessas 
pessoas, perguntar se elas estão bem e, 
quando há abertura, se precisam de algo”, 
afirmou. 

Ela aconselhou pequenos “gestos de 
delicadeza”. “Por exemplo, quando en-
contrar uma promoção de algum produ-

to no supermercado, comprar duas uni-
dades e oferecer a esse vizinho ou amigo. 
Ou, então, quando for fazer compras, 
dizer a essa pessoa: ‘Já que eu estou indo 
às compras, você não quer que eu lhe tra-
ga algo? Assim, você não precisa sair de 
casa’”, sugeriu. 

NA SIMPLICIDADE 
Na Comunidade Bom Pastor, que 

pertence à Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, na Região Episcopal Brasilândia, 
Maria Fernandes da Silva busca olhar 
para as diferentes realidades do bairro 
em que mora, no Jardim Brasília. 

Foi assim que ela percebeu que uma 
amiga de comunidade, em decorrência 
da pandemia, perdeu os poucos traba-
lhos que vinha fazendo e começava a 
passar necessidade e, então, decidiu unir 
forças e pedir ajuda aos outros membros, 
que colaboraram com doações. 

Maria contou que sua amiga sentiu 
vergonha em pedir ajuda, porém, mes-
mo assim, ela acreditou no significado 
da palavra partilha: “Nós fazemos a força 
quando nos juntamos”, refletiu. 

Ela disse acreditar em “uma igreja 
viva, em que conhecemos um ao outro”, 

A solidariedade 
pode estar na porta ao lado

FERNANDO GERONAzzO 
E JENNIFFER SILVA 

osaopaulo@uol.com.br

NúMEROS DA CRISE
De acordo com a Pesquisa Nacio-

nal por Amostra de Domicílios (Pnad) 
COVID-19, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no perí-
odo entre dezembro de 2019 e maio 
de 2020, 3,98 milhões de trabalhado-
res informais perderam sua principal 
fonte de renda. Sem acesso à rede 
de proteção social dos trabalhadores 
com carteira assinada, os informais 
estão mais expostos aos efeitos das 
crises. 

A situação, no entanto, também 
não é favorável para os trabalhadores 
formais. Segundo o mesmo levan-
tamento, 1,99 milhão de trabalha-
dores com carteira assinada ficaram 
desocupados e mais da metade da 
população brasileira em idade para 
trabalhar estava sem ocupação até a 
segunda semana de junho.

Muitos desses desempregados 
ainda enfrentam dificuldades para re-
ceber suas indenizações trabalhistas, 
uma vez que as empresas alegam não 
ter recursos no momento, o que obri-
ga os trabalhadores a recorrer à Jus-
tiça para ter seus direitos garantidos. 

Os trabalhadores que perde-
ram o emprego em plena pandemia 
também relatam dificuldades para 
conseguir dar entrada no seguro-de-
semprego. Com o fechamento das 
superintendências regionais do tra-
balho, os desempregados estão ten-
do que fazer o pedido on-line. Entre 
as queixas, está a impossibilidade de 
concluir o pedido no site e aplicativo 
“Carteira de Trabalho Digital” e de ob-
ter informações pela Central 158.

REDUÇÃO DA RENDA
Até mesmo as famílias que não 

sofrem com o desemprego sentem o 
impacto da perda de renda, causada 
pela suspensão temporária dos con-
tratos de trabalho ou pela redução 
das jornadas, com a consequente 
diminuição de salário. Um levanta-
mento feito por pesquisadores do 
Instituto Brasileiro de Economia, da 
Fundação Getúlio Vargas, aponta que, 
em função da redução de salário por 
causa da pandemia, 3,8% das famílias 
acabaram atrasando o pagamento 
de contas, enquanto 9,1% ficaram 
inadimplentes por terem perdido o 
emprego. Em maio, a Pnad COVID-19 
constatou que 27,9% da população 
ocupada (ou 18,3 milhões de pesso-
as) trabalhou menos do que a sua jor-
nada habitual. 

Efeito similar foi observado no 
rendimento efetivo dos trabalhado-
res (R$ 1.899), que ficou 18,1% abaixo 
do rendimento habitual (R$ 2.320). 
Em maio, 38,7% dos domicílios do 
País receberam algum auxílio mone-
tário do Governo relacionado à pan-
demia, no valor médio de R$ 847.

De acordo com a Caixa Econômi-
ca Federal, 1,9 milhão de pessoas que 
se cadastraram para obter o Auxílio 
Emergencial estão com o pedido em 
análise para saber se são aptas a re-
ceber o benefício. Deste total, 1,2 mi-
lhão estão em primeira análise e 700 
mil estão em reanálise. 

(Com informações de IBGE 
e O Estado de S. Paulo)

para que as boas obras 
continuem a acontecer. 
Maria enfatizou que essa 
ação foi possível graças à 
generosidade e confiança 
dos demais fiéis da comu-
nidade. 

“Se cada um partilha 
um pouco daquilo que 
tem, percebemos que é 
muito diante das dificul-
dades e conseguimos aten-
der muitas famílias. Temos 
percebido muitas pessoas 
promovendo essa rede de 
solidariedade por meio de 
grupos de WhatsApp para 
arrecadar doações”, com-
pletou a vicentina Inês, en-
fatizando que, se ainda não 
há cura para o coronavírus 
nem para a crise econômi-
ca, há, porém, por meio do 
amor ao próximo. 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Ter sensibilidade com a condição de vida do próximo e auxiliá-lo está ao alcance de todos
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Quem passa pela Avenida Tiraden-
tes, na zona Norte da capital, logo avista 
o imponente prédio do Mosteiro da Luz, 
única edificação colonial do século XVIII 
em São Paulo a preservar seus elementos, 
materiais e estrutura originais, em pleno 
uso e atividade. Em suas dependências, 
encontra-se o Museu de Arte Sacra de 
São Paulo (MAS/SP), que, no dia 29 de 
junho, completou 50 anos de atividades, 
preservando, ao longo desse período, a 
arte sacra do catolicismo representativa 
dos últimos cinco séculos. 

O MAS/SP surgiu da parceria entre o 
Governo do Estado e a Cúria Metropoli-
tana, tendo sido o Cardeal Agnelo Rossi, 
então Arcebispo de São Paulo, um dos 
principais incentivadores de sua criação. 
Seu acervo, composto por milhares de 
peças, é resultado da junção da coleção 
da Cúria e de obras do governo paulista. 
O local, que recebe anualmente 65 mil 
visitantes, é uma das principais institui-
ções culturais brasileiras voltadas ao es-
tudo, conservação, restauro e exposição 
de objetos relacionados às artes sacra e 
barroca. 

ARQUITETURA COLONIAL 
Fundado em 1774, o Mosteiro da 

Luz é um convento de recolhimento das 
monjas enclausuradas da Ordem das 
Concepcionistas da Imaculada Con-
ceição. O prédio é tombado nas esferas 
federal, estadual e municipal e é consi-
derado um dos mais importantes e bem 
conservados exemplares da arquitetura 
colonial brasileira do século XVIII.

O local tem sua origem na capela em 
homenagem a Nossa Senhora da Luz. 
O próprio Santo Antônio de Sant’Anna 
Galvão projetou o edifício e trabalhou 
como pedreiro e supervisor durante a 
sua construção, concluindo-o parcial-
mente em 1788. Morto em 1822, seu 
corpo lá está sepultado. 

Nos anos seguintes, ampliações fo-
ram feitas, incorporando a antiga Capela 
da Luz.  A construção foi concluída ape-
nas nas primeiras décadas do século XIX 
e, para que o visitante possa conhecer a 
técnica utilizada, o museu mantém uma 
sala em taipa de pilão, que permite ver 
as paredes originais com espessura de 
1,05m, testemunho de como eram ergui-
das as edificações no século XVIII.

CUIDADO COM O PATRIMôNIO 
O MAS/SP, além de possuir um am-

plo conjunto de peças sacras e barrocas, 
conta com uma numerosa coleção de 
altares, oratórios, prataria e ourivesaria 
religiosas, joias, mobiliário, pinturas, fo-
tografias, majoritariamente produzidos 
entre os séculos XVI e XX. Por sua limi-
tada área expositiva, o MAS/SP consegue 
exibir de 14% a 20% de seu conjunto, o 
que faz de forma rotativa, para trazer aos 
visitantes o maior recorte possível de seu 

numeroso acervo, que contém obras de 
artistas como Aleijadinho e Frei Agosti-
nho de Jesus. 

“O barroco marcou a nossa cultura 
por séculos, devido à colonização por-
tuguesa. Essa mentalidade é ainda muito 
forte e cara ao nosso povo. A nova arte 
sacra tem a denominação de arte litúr-
gica, pois a arte é um serviço litúrgico. 
Artistas e arquitetos que desejam prestar 
serviço à Igreja têm que estar cientes des-
sa importante demanda e ter a formação 
necessária para executar seus trabalhos” 
reiterou ao O SÃO PAULO a pesquisa-
dora e doutora em Ciências da Religião, 
Wilma Steagall De Tommaso, que tam-
bém atua como professora no MAS/SP.

Wilma destacou, ainda, que a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), desde 1964, no seu primeiro 
Encontro Nacional de Liturgia, prevê 
iniciativas para a arte sacra, tanto que, 
em 1971, a CNBB publicou o Documen-
to Base sobre a Arte Sacra, como respos-
ta ao proposto pela renovação litúrgica 
do Concílio Vaticano II, que apresentou 
um caminho à Igreja no Brasil para o 
cuidado do patrimônio arquitetônico e 
artístico.

ARTE SACRA LITúRGICA 
Segundo a pesquisadora, na Igreja 

vem acontecendo um progresso na com-
preensão do que significa a arte litúrgica, 
e os artistas estão atualizando seus pro-
jetos iconográficos e arquitetônicos nas 
igrejas no Brasil. A CNBB, por meio da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Li-

turgia, tem promovido encontros, semi-
nários, palestras e lançado livros com o 
objetivo de “esclarecer e formar artistas e 
arquitetos que prestam serviço na cons-
trução e embelezamento das igrejas”. 

“A arte sacra como serviço litúrgi-
co deve ser simbólica. Essa dimensão, 
às vezes, é de difícil compreensão, pois 
desde o Renascimento a arte passou a 
ser naturalista, ou seja, imita a natureza. 
O barroco dá ênfase aos sentimentos e 
emoções, leva ao devocionismo, por isso 
é arte religiosa, ou seja, retrata um tema 
religioso, mas não é arte litúrgica. No 
primeiro milênio, tivemos a arte paleo-
cristã, a bizantina, a românica, que eram 
simbólicas”, concluiu.  

Segundo Wilma, a arte litúrgica con-
temporânea se inspira na do primeiro 
milênio, época em que, nos mosaicos 
e afrescos, eram retratadas as Sagradas 
Escrituras em formas e cores, como é o 
caso do Santuário Nacional de Apareci-
da, projetado pelo artista Claudio Pastro, 
falecido em 2016, considerado o princi-
pal artista sacro brasileiro de seu tempo. 
“Essa é a melhor forma de catequese”, 
concluiu a professora.

JUBILEU DE 50 ANOS 
O museu está temporariamente fe-

chado devido à pandemia do novo coro-
navírus.  No entanto, segundo José Car-
los Marçal de Barros, diretor-executivo 
do MAS/SP, toda a programação come-
morativa do jubileu não será cancelada, 
mas adiada para 2021. 

“Nós havíamos programado uma 

exposição que iria reunir o que temos 
de melhor no acervo, principalmente 
da arte barroca. Também dezenas de 
colecionadores particulares se dispu-
seram a emprestar peças das suas co-
leções pessoais. Nenhum espaço seria 
poupado nessa exposição”, disse Marçal 
à reportagem.

Por ocasião do jubileu de ouro, o 
museu lançou seu perfil na plataforma 
Google Arts & Culture, sendo a primeira 
e maior coleção de arte sacra das Améri-
cas no ambiente virtual.

PROJETOS FUTUROS 
Marçal destacou, também, projetos 

que foram interrompidos devido à pan-
demia, como a iniciativa “Arte Sacra para 
Ver e Sentir”. Como os visitantes não po-
dem tocar nas peças originais, o museu 
pensou em uma forma de as pessoas sen-
tirem as obras de arte, principalmente os 
deficientes visuais. 

“Nós fizemos réplicas de 100 peças 
do museu que, juntas, representam uma 
parte do acervo muito expressivo. Elas 
são feitas em 3D, da melhor tecnologia 
atual, e foram policromadas exatamente 
como as originais”, concluiu. 

A exposição iniciou sua passagem 
pelo interior paulista e pretende continu-
ar após a pandemia. Segundo o diretor, 
outra expectativa é expandir a parceria 
com o Metrô de São Paulo, para levar o 
projeto “Arte Sacra para Ver e Sentir” nas 
estações. O MAS/SP já possui uma sala 
na estação Tiradentes, onde ocorrem ex-
posições temporárias.

Há 50 anos, Museu de Arte Sacra de 
São Paulo preserva o sagrado

FLAVIO ROGéRIO LOPES
osaopaulo@uol.com.br

Prédio do Museu de Arte Sacra é considerado um dos mais bem conservados exemplares da arquitetura colonial brasileira do século XVIII

Fotos: Arquivo MAS/SP
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Em 2019, houve um total de 
6.666 abortos na Irlanda, segundo 
dados divulgados pelo governo do 
país em 30 de junho. O número 
é maior que o dobro do ano an-
terior, quando foram registrados 
2.879 abortos.

Em 25 de março de 2018, a 
população irlandesa votou em re-
ferendo acerca de uma emenda à 
Constituição, que permitiria que 
o aborto fosse legalizado no país. 
Anteriormente, o aborto era per-
mitido apenas nos casos em que a 
vida da mãe estivesse em risco. Ao 
todo, 66,4% da população votou a 

Dom Diarmuid Martin, Ar-
cebispo de Dublin, na Irlanda, 
criticou o limite de 50 pessoas, 
determinado pelo governo, para 
a celebração das missas no país. 

O Arcebispo lamentou que 
o governo irlandês não conside-
rou que o limite de pessoas por 
missa deveria ser proporcional 
ao tamanho das igrejas: “O novo 
procedimento no país vizinho, a 
Irlanda do Norte, é de que o nú-
mero deve ser calculado sobre 
a base da proporcionalidade ao 
tamanho de cada igreja, enquan-
to que na República da Irlanda, 
todavia, há um limite geral de 50 
pessoas”. 

Segundo o Prelado, o limite 
de 50 pessoas é facilmente respei-
tado nas missas feriais, porém, 
nas missas dominicais, muitas 
pessoas são impedidas de assistir 
às celebrações, apesar de muitas 
igrejas comportarem um maior 

número de fiéis, com respeito a 
todas as normas sanitárias. 

“É estranho que, em uma 
igreja com a capacidade de 1,5 
mil pessoas, que foi escrupulo-
samente adaptada para se con-
formar ao distanciamento social 
com claras indicações sobre o 
movimento e interação das pes-
soas dentro do templo, apenas 50 
pessoas podem estar presentes, 
quando todos vemos situações 
em que grandes lojas estão lota-
das”, continuou o Prelado. 

As missas abertas ao pú-
blico foram retomadas em 29 
de junho, depois de meses de 
suspensão para evitar a proli-
feração do novo coronavírus, 
como ocorreu na Irlanda do 
Norte e na Inglaterra. Entre-
tanto, as igrejas na Irlanda 
permaneceram abertas para 
a oração privada e pessoal, o 
que não aconteceu na Irlan-

da do Norte, onde os templos 
abriram apenas em meados de 
maio. (GCR)

Fontes: Crux Now e CNA

A Conferência Episcopal Peruana (CEP) lançou, no dia 
1º, a campanha de solidariedade “Respira Peru, porque o 
oxigênio é vida”, em resposta à grave crise no fornecimento 
de cilindros de oxigênio que o país vem enfrentando devi-
do à pandemia do novo coronavírus. A campanha reúne, 
também, o Grupo Educativo Usil e a Sociedade Nacional 
de Indústrias.

A escassez de cilindros tem levado a cenas dramáticas em 
algumas ruas do país: pessoas fazem fila diante de hospitais 
com cilindros para poder tratar seus parentes internados. “A 
crise que atravessamos hoje requer mais oxigênio: antes da 
pandemia, o Peru consumia 48 toneladas de oxigênio. Hoje, 
não são menos de 150”, escreveram os bispos do país, em 
nota divulgada pela CEP.

Devido à crise, o preço de cada cilindro mais do que 
quadruplicou. Antes da pandemia, cada cilindro custava 
aproximadamente 75 dólares americanos. Hoje, o valor va-
ria de 500 a 1.950 dólares. Muitos peruanos se endividam 
para salvar parentes.

A campanha procura levantar fundos para a aquisição 
de oxigênio para todos os pacientes com o novo coronaví-
rus no Peru. Para alcançar o objetivo, no sábado, 11, das 14h 
às 18h, os principais canais de televisão do país veicularão a 
campanha e pedirão doações. 

Acerca do valor a ser arrecadado, Dom Miguel Cabrejos 
Vidarte, Arcebispo de Trujillo e Presidente da CEP, afirmou 
que a meta é atingir toda a população que precisa de oxigê-
nio: “32 milhões de dólares? Não! 32 milhões de peruanos! 
Na verdade, todos nós podemos colaborar, porque não há 
ninguém tão pobre que não tenha algo para dar, nem há 
ninguém tão rico que não tenha algo para receber”. (GCR)

Fontes: Vatican News e Agência Fides

Arcebispo de Dublin critica limites 
impostos para celebrar missas

Bispos lançam campanha para 
comprar cilindros de oxigênio 
aos pacientes com COVID-19

PeruIrlanda
Conferência Episcopal Peruana

Vatican Media

População peruana em fila para comprar cilindros de oxigênio

Manifestantes pró-vida denunciam avanço de políticas abortistas na Irlanda

GUSTAVO CATANIA RAMOS
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Um ano após plebiscito, 
país tem recorde em 
número de abortos

favor de mudança no texto cons-
titucional. Depois do referendo, 
o Artigo 40.3.3. da Constituição 
passou a ter a seguinte redação: “A 
lei poderá fazer provisões e regu-
lar a interrupção da gravidez”.

A partir da mudança no texto 
constitucional, em 13 de dezem-
bro de 2018, o Parlamento decre-
tou uma lei que permite o aborto 
em qualquer caso, até a 12ª sema-
na de gravidez. 

A lei passou a vigorar no dia 1º 
de janeiro de 2019 e logo no pri-
meiro mês foram registrados 625 
abortos, o maior número entre os 
12 meses daquele ano. Dos 6.666 
abortos de 2019, apenas 24 foram 
registrados como risco à vida ou 

à saúde da mãe. No total, 6.542 
se enquadraram na categoria de 
“abortos prematuros”, quando o 
procedimento é realizado dentro 
das 12 primeiras semanas de gra-
videz sem a necessidade de qual-
quer justificativa.

“Aqueles que adotam, em rela-
ção a esses números, uma atitude 
de dizer que ‘nada de importante 
aconteceu, tudo está ocorrendo 
conforme o planejado’, estão des-
valorizando a perda de vidas cau-
sadas pela recente introdução do 
aborto aqui”, disse Maeve O’Han-
lon, porta-voz da Campanha Pró- 
-Vida no país. “De fato, podemos 
virar nossos olhos da verdade da-
quilo que agora é sancionado pela 
lei e vesti-la com palavras como 
‘escolha’, mas isso não mudará em 
nada a profunda injustiça daquilo 
que a nova lei permite”, continuou.

Médicos que realizam abortos 
na Irlanda recebem do Estado 450 
euros por procedimento, o que 
equivale a R$ 3 mil. Esse número 
é “mais que o dobro do que os mé-
dicos receberiam se cuidassem da 
mãe e do bebê durante a gravidez. 
Essa é a chocante realidade daqui-
lo que agora é permitido na Irlan-
da: tudo em nome do progresso”, 
criticou a porta-voz.

Fontes: CNA e Gov.ie
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Um clamor para que a paz e a se-
gurança possam reinar no mundo e 
para que os povos possam se unir no 
combate à pandemia de COVID-19. 
O Papa Francisco renovou esse ape-
lo no domingo, 5, após a oração do 
Angelus, pedindo um “cessar-fogo” 
global.

Ele elogiou a resolução da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), 
aprovada no fim de junho, que pre-
dispõe medidas para enfrentar a 
pandemia. “É louvável o pedido de 
um cessar-fogo global e imediato, 
que permitiria a paz e a segurança 
indispensáveis para fornecer a assis-
tência humanitária tão urgentemen-
te necessária”, afirmou o Pontífice.

“Desejo que essa decisão seja 
colocada em prática efetiva e tem-
pestivamente para o bem de tantas 
pessoas que estão sofrendo. Possa 
essa resolução do Conselho de Se-
gurança [da ONU] tornar-se um 
primeiro passo corajoso para um 
futuro de paz”, concluiu. O Papa já 
havia apoiado essa iniciativa em ou-
tras ocasiões.

Novo apelo por um ‘cessar-fogo’
durante a pandemia

O Papa Francisco gravou uma bre-
ve mensagem sobre o Brasil, divulga-
da na quinta-feira, 2, no evento “Para 
Cada Vida”, que prestou uma home-
nagem às vítimas da COVID-19, com 
iluminação e projeções no Cristo Re-
dentor, no Rio de Janeiro.

O vídeo traz algumas falas do 

Papa, em português, durante sua vi-
sita ao Brasil, em 2013, por ocasião 
da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ). “Aprendi que, para ter acesso 
ao povo brasileiro, é preciso ingres-
sar pelo portal do seu imenso cora-
ção. Nesta hora, os braços do Papa se 
alargam para abraçar a inteira nação 

brasileira, na sua complexa riqueza 
humana, cultural e religiosa”, dizia a 
gravação.

Ao fim do vídeo, ele aparece em 
imagem mais atual dizendo sentir 
“saudades do Brasil” e concede sua 
bênção apostólica, pedindo a interces-
são de Nossa Senhora Aparecida. (FD)

A intenção de oração do Papa Francisco 
neste mês de julho é dedicada às famílias, 
“para que sejam acompanhadas com amor, 
respeito e conselho e, em especial, sejam 
protegidas pelos Estados”.

No chamado “Vídeo do Papa”, divulga-
do mensalmente com base nas intenções 
apresentadas no início do ano, Francisco 
recorda: “A Igreja tem que animar e estar ao 
lado das famílias, ajudando-as a descobrir 
caminhos que lhes permitam superar todas 
as dificuldades”.

Entre essas dificuldades, ele menciona o 
“ritmo da vida e o estresse”, além do fato de 
que “às vezes, os pais se esquecem de brin-
car com os filhos”. Neste mês, portanto, ele 
rezará “para que as famílias de hoje sejam 
acompanhadas” pela Igreja e por seus go-
vernos. (FD)

Transformada em uma tradição do seu 
pontificado, a celebração que recorda o 
aniversário da viagem do Papa Francisco 
à ilha de Lampedusa, em 2013, será nes-
te ano celebrada na capela da Casa Santa 
Marta, na quarta-feira, 8. Comparecerão 
apenas os funcionários da seção destinada 
ao cuidado dos migrantes do Dicastério 
para o Serviço do Desenvolvimento Hu-
mano Integral.

A viagem do Papa à ilha italiana foi a 
primeira de seu pontificado. Ele recordou 
a dor dos migrantes e refugiados que mor-
rem no mar Mediterrâneo em embarcações 
improvisadas, vítimas do tráfico humano, 
da pobreza e da violência em seus países de 
origem e da falta de uma maior colabora-
ção entre as nações europeias na reelabora-
ção de sua política migratória. (FD)

Famílias são intenção 
de oração de julho

Celebração da 
viagem a Lampedusa 
com migrantes será 
privada

Papa diz sentir ‘saudades do Brasil’ e envia sua bênção

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

CESSAR-FOGO GLOBAL
O chamado “cessar-fogo” é uma 

suspensão de conflitos armados entre 
duas ou mais partes. Historicamen-
te, não seria a primeira vez que isso 
aconteceria numa pandemia. Durante 
a epidemia da peste negra, no século 
XIV, nações europeias interromperam 
confrontos que já duravam décadas 
como, por exemplo, a Guerra dos 100 
Anos entre França e Inglaterra.

No caso atual, 170 países assinaram 
a resolução em 24 de junho, pedindo 
um cessar-fogo global. A iniciativa foi 

formalmente apresentada pela Malásia, 
mas a proposta já havia sido lançada 
pelo secretário-geral da ONU, António 
Guterres, em março deste ano, quando 
a COVID-19 se espalhou pelo mundo.

O texto aprovado diz que o obje-
tivo é “concentrar os esforços para 
salvar vidas e aliviar a devastação eco-
nômica e social de nossos povos”. Os 
países signatários, incluindo o Brasil, 
entre membros do Conselho de Segu-
rança e observadores, unir-se-ão em 
esforços diplomáticos para que a reso-
lução tenha efeito concreto. 

Vatican Media



O Barco Hospital Papa Francis-
co está em plena atividade duran-
te a pandemia e, atualmente, tem 
como base a cidade de Óbidos, no 
Pará. O projeto, que foi inaugurado 
em agosto de 2019 e está prestes a 
completar um ano, mantém-se de-
vido a doações de pequenas e gran-
des empresas. Desde a inauguração 
foram 13 expedições e quase 45 mil 
pessoas atendidas.

De acordo com dados da as-
sessoria de imprensa da Associa-
ção e Fraternidade São Francisco 
de Assis na Providência de Deus, 
responsável pela gestão do Bar-
co, foram doados R$ 400 mil pela 
Alcoa, empresa líder no setor de 
bauxita, para ações de combate à 
COVID-19.

Já a Marfrig, uma das maio-
res empresas de carne bovina do 
mundo, doou para a associação 
R$ 1 milhão em recursos durante 
a pandemia. A Bauducco, do ramo 
alimentício, faz doações regulares 
de seus produtos para distribuição 
nas comunidades locais. 

Todas as doações são destina-
das à manutenção dos atendimen-

tos no Barco Hospital, bem como à 
Santa Casa de Óbidos e à assistên-
cia às comunidades.

DIA A DIA NA MISSÃO
Frei Joel Souza, 38, está na Fra-

ternidade São Francisco de Assis 
na Providência de Deus há 21 anos. 
Sua missão é desenvolvida no Bar-
co Hospital Papa Francisco.

Desde que começou a funcio-
nar, em agosto do ano passado, o 
Barco realizava duas expedições 
por mês. 

“Devido à pandemia do coro-
navírus, o Barco Hospital teve que 
encerrar as expedições durante os 
meses de março e abril e voltou a 
atuar nos meses de maio e junho. 
Hoje, totaliza 44.720 atendimen-
tos”, explicou Frei Souza.

Em virtude da impossibilidade 
de enviar os voluntários médicos 
dos hospitais da Região Sudeste 
àquela área durante a pandemia, o 
Barco tem feito um trabalho de as-
sistência à população ribeirinha, 
com a distribuição de alimentos, 
consultas clínicas e testes rápidos 
de coronavírus em pacientes com 
síndrome gripal. “Vários casos 
positivos foram confirmados e os 
pacientes encaminhados à Unida-

de Básica de Saúde (UBS) local e 
orientados segundo os protocolos 
para a COVID-19. Nas últimas 
semanas, em parceria com o go-
verno do estado do Pará, o Barco 
Hospital Papa Francisco parti-
cipou da Clínica Itinerante, nas 
cidades de Santarém, Almeirim, 
Prainha, Monte Alegre, Alenquer, 
Curuá, Óbidos, Oriximiná, Faro, 
Terra Santa, Juruti e Porto de 
Moz”, disse.

À reportagem do O SÃO PAU-
LO, Frei Souza afirmou que “o Bar-
co Hospital Papa Francisco é um 
‘hospital em saída’ e, neste momen-
to de pandemia, tornou-se ainda 
mais necessário por entrar na luta 
contra esse vírus, que vem atrapa-
lhando a vida dos seres humanos. 
Sendo assim, organizamo-nos por 
meio de protocolo clínico para que, 
em conjunto com as secretarias de 
saúde locais, possamos dar apoio 
e diagnóstico ao povo ribeirinho, 
que também vem sendo afetado. 
Estamos firmes e fortes por essa 
causa, enfrentando e sendo a voz 
de nosso povo amazônico”.

Para mais informações e acom-
panhamento das notícias sobre o 
Barco Hospital Papa Francisco, siga:  
@associacaolarsaofrancisco.

15º DOMINGO DO TEMPO COMUM
12 DE JULHO DE 2020

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Liturgia e Vida
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Na parábola do semeador, Nosso Senhor re-
corda a necessidade que temos de “dar frutos”. 
Fomos feitos para ser espiritualmente “fecun-
dos”: ter vida santa, amar a Deus e ao próximo, 
servir os demais, perdoar as ofensas e ajudar 
outros a conhecer o Senhor. Cristo compara as 
almas – ou os estágios da vida de uma pessoa 
– à terra, que pode ser boa ou ruim. E a Pala-
vra de Deus é comparada a uma semente que, 
sendo lançada por toda parte, precisa apenas 
encontrar um chão fértil.

O primeiro defeito do solo é ouvir a Palavra 
“de má vontade”. Como semente lançada pelo 
caminho que logo se perde, assim são os que 
não se interessam por Deus, pelos mandamen-
tos e por buscar a salvação eterna. Trata-se de 
pessoas mundanas, como Herodes, que queria 
ver Jesus por mera e irreverente curiosidade, 
sem desejo da verdade.

O segundo defeito é a superficialidade. 
Como uma semente que brota em terreno pe-
dregoso e raso – e, portanto, não tem raízes –, 
assim são os que chegam a vislumbrar algo a 
mais no Evangelho, mas logo desistem. Vivem 
sempre no condicional: “Eu gostaria de ter 
mais fé”, “Eu queria ajudar mais o próximo”... 
Contudo, porque não estão dispostos a “com-
plicar” a própria vida, são inconstantes. Não 
se esforçam para ter vida de oração, nem que-
rem fazer renúncias por Deus e pelo próximo. 
Jamais chegam a “entrar de cabeça” em nada, 
pois querem conciliar seus ideais com a “facili-
dade” e a comodidade. 

O terceiro defeito é o apego às coisas deste 
mundo. Pode incluir pessoas que deram bons 
passos no amor a Deus, buscam o Senhor, 
descobriram o sabor da oração e chegaram a 
se aprofundar na doutrina cristã… Homens e 
mulheres que, de fora, são considerados “mui-
to católicos”; receberam graças especiais do 
Senhor; fazem o bem ao próximo; ajudam na 
paróquia; têm um amor sincero a Jesus… Este 
defeito pode pertencer a pessoas “ótimas” e 
“acima da média”, que, no entanto, vivem como 
se fossem passar a eternidade neste mundo. 

A saúde, a segurança econômica, as ambi-
ções profissionais e outras aspirações honestas 
prevalecem sobre o desejo de amar a Deus. 
Por isso, não chegam a dizer “sim” a uma vo-
cação de maior entrega ou, tendo-o dito, não a 
abraçam até as últimas consequências. Não se 
abrem totalmente à vida no Matrimônio. Não 
se comprometem a aproximar mais pessoas da 
fé. Não chegam a ajudar economicamente os 
pobres e a Igreja como poderiam. Talvez sob 
a escusa da “prudência” e da “moderação”, re-
nunciam a ter intimidade com o Senhor.

Por fim, há também a “boa terra”! Essa pro-
duzirá frutos! No entanto, para que ninguém 
se acomode, o Senhor avisa que a quantidade 
de frutos varia: “Um dá cem, outro sessenta 
e outro trinta”. De acordo com a capacidade 
dada por Deus e, de acordo com a generosida-
de de cada um, sempre é possível amar mais, 
servir mais, fazer mais apostolado… O Senhor 
lança a semente com largueza em todos os so-
los; quem se abrir generosamente colherá ge-
nerosamente!

‘O semeador saiu 
para semear…’

Barco Hospital Papa Francisco
realiza quase 45 mil atendimentos

NAyá FERNANDES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Após interromper expedições em março e abril por causa da pandemia, Barco Hospital volta a atender comunidades ribeirinhas

Fotos: Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus
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www.osaopaulo.org.br
Diariamente, no site do jornal O 
SÃO PAULO, você pode acessar 
notícias sobre a Igreja e a socie-
dade em São Paulo, no Brasil e no 
mundo. A seguir, algumas notícias 
e artigos publicados nos últimos 
sete dias.

Cardeal Pell: ‘A Igreja não é um negó-
cio, mas isso não justifica ineficiência 
ou corrupção’
https://bityli.com/N5NsF

Anunciando o Evangelho na prisão – 
testemunho do cristão Petr Jasek, que 
esteve preso por 445 dias no Sudão 
do Sul
https://bityli.com/NZtQY

Campanha do Agasalho 2020: Agasa-
lhe seu irmão com a solidariedade
https://bityli.com/5SEmu

Dom Luiz Fernando fala a seminaris-
tas da Arquidiocese sobre a ação da 
Igreja em Moçambique
https://bityli.com/bAcjH

Cardeal Hummes: a verdadeira 
missão nasce do encontro pessoal 
com Cristo
https://bityli.com/q0Vfu

O lar está subvalorizado
https://bityli.com/gZ9XZ

Reprodução da internet

Mercartornet

O Seminário Arquidiocesano Ima-
culada Conceição promoveu, entre os 
dias 2 e 4, o primeiro Simpósio Missio-
nário. A iniciativa, realizada pelas pla-
taformas digitais, ocorreu no lugar da 
missão anual de férias dos seminaristas, 
que, este ano, não pôde acontecer devido 
à pandemia do novo coronavírus.

O simpósio contou com videocon-
ferências, grupos de estudo e partilha 
de experiências missionárias. Os semi-
naristas acompanharam as atividades a 
partir de cada uma das quatro casas de 
formação da Arquidiocese. Após cada 
conferência, os estudantes se reuniam 
em grupos para aprofundar os temas e 
compartilhavam suas reflexões em um 
plenário virtual, com a participação do 
Arcebispo de São Paulo, o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer. 

Padre Adeildo Machado, Reitor do 
Seminário Propedêutico Nossa Senhora 
da Assunção, um dos organizadores da 
atividade, explicou ao O SÃO PAULO 
que o simpósio, proposto por Dom Odi-
lo, foi muito produtivo, “pois os semina-
ristas puderam ter uma visão ampla so-
bre a preocupação missionária da Igreja”. 

A IGREJA é MISSIONáRIA 
O simpósio foi aberto com uma con-

ferência de Dom Odilo, que falou sobre 
o tema da centralidade da missão para a 
fé cristã, recordando que a Igreja existe 
para continuar a missão de Jesus Cristo 
e, por isso, o anúncio do Evangelho faz 
parte da sua essência. “Sem ser missio-
nária, ela não é a Igreja que Jesus Cristo 
quis, e perde a sua razão de ser e a sua 
vitalidade”, reforçou.

O Arcebispo recordou, ainda, 
como a Igreja realizou sua missão ao 
longo da história, enfatizando que os 
momentos de crise na vida eclesial 
sempre foram ocasiões para que hou-
vesse um novo impulso missionário. 
Dom Odilo também chamou a aten-
ção para documentos pontifícios pos-
teriores ao Concílio Vaticano II que 
tratam do tema missionário. 

Dentre esses documentos, o Carde-
al destacou a exortação apostólica pós- 
-sinodal Evangelii nuntiandi, de São 
Paulo VI (1975), que manifesta a preo-

cupação da Igreja em ser fiel à missão de 
evangelizar e preservar a pureza do mis-
tério da fé. Outro documento ressaltado 
foi a encíclica Redemptoris missio, de São 
João Paulo II (1990), que logo no início 
enfatiza que a missão é uma realidade 
perene da Igreja e jamais deve cessar. 

ALEGRIA DO EVANGELHO
Na sexta-feira, 3, o Cardeal Cláudio 

Hummes, Arcebispo Emérito de São 
Paulo, Prefeito Emérito da Congregação 
para o Clero e Presidente da Comissão 
Episcopal para a Amazônia, da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), falou sobre “O apelo missioná-
rio do Papa Francisco”.

Dom Cláudio deu destaque à exor-
tação apostólica Evangelii gaudium, do 
Papa Francisco (2013), considerada “o 
grande programa do pontificado de 
Francisco”. Ele explicou que, nesse do-
cumento, “o Papa insiste na necessidade 
de transformar toda a Igreja em missio-
nária” e enfatizou que todos têm direito 
a ouvir o Evangelho, sobretudo aqueles 
que vivem nas periferias geográficas e 
existenciais. 

TESTEMUNHOS MISSIONáRIOS
Na tarde da quinta-feira, 2, os se-

minaristas ouviram o testemunho de 
Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo da 
Diocese de Pemba, em Moçambique. 
Ele falou da realidade desafiadora da-
quela região do norte do país africano 
e ressaltou o quanto a cooperação mis-
sionária da Igreja no Brasil, especial-
mente das dioceses do estado de São 
Paulo, tem sido importante com o en-
vio de missionários e na formação de 
lideranças.

Dom Luiz recordou aos futuros pa-
dres que, para ser missionário em qual-
quer lugar, é essencial compreender as 
necessidades concretas do local para o 
qual se vai e estar disposto a ser surpre-
endido por Deus. E enfatizou: “Sem a 
oração, não vamos para frente. A oração 
é o combustível da nossa missão”.

Além do Bispo de Pemba, os semi-
naristas também ouviram testemunhos 
dos Padres Fabiano de Souza Pereira, 
Luiz Carlos Ferreira Tose Filho e Er-
nandes Alves da Silva Júnior, do clero da 
Arquidiocese, que viveram experiências 
missionárias na Região Norte do Brasil.

CAMINHO SINODAL
A última conferência do simpósio, 

no sábado, 4, foi feita pelo Padre José Ar-
naldo Juliano, teólogo e perito do sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. Ele abor-
dou a preocupação missionária da Ar-
quidiocese. Para isso, destacou os dados 
do levantamento da realidade religiosa e 
pastoral, realizado em 2018. 

“Para qualquer atitude pastoral e 
evangelizadora em nossa Arquidioce-
se, não podemos ignorar os dados e, a 
partir dessa pesquisa, podemos come-
çar a estruturar a ação missionária na 
Igreja em São Paulo”, salientou o perito, 
reforçando o objetivo central do sínodo 
arquidiocesano como “caminho de co-
munhão, conversão e renovação missio-
nária”.

ANúNCIO E MISERICÓRDIA
Para o seminarista Álvaro Moreira 

Gonçalves, 26, que acabou de concluir 
os estudos de Teologia, o simpósio foi 
uma oportunidade de parar e refletir 
com profundidade sobre a dimensão 
missionária da formação.  

Para o jovem, marcou bastante a re-
flexão durante o evento sobre a intrín-
seca relação da missão da Igreja com a 
missão do próprio Cristo e o aspecto de 
que a ação evangelizadora consiste na 
unidade entre a pregação e as obras de 
misericórdia. 

“Precisamos estar próximos do povo 
e servir não apenas durante a missão de 
férias, mas em todas as nossas atividades 
pastorais cotidianas”, ressaltou o semina-
rista.  

Para Gustavo da Silva Vieira, 22, 
que está no primeiro ano de Teologia, 
o evento permitiu que os seminaristas 
tomem cada vez mais consciência do 
vasto campo de missão que existe na 
cidade e “valorizem ainda mais as ati-
vidades pastorais que realizam nas co-
munidades”. 

Assim como outros seminaristas, 
Vieira acredita que a iniciativa do sim-
pósio poderá ser repetida em outras 
ocasiões, independentemente da reali-
zação da missão de férias, pois enriquece 
o processo formativo. 

As reportagens completas sobre o 
simpósio podem ser acessadas pelo site: 
www.osaopaulo.org.br.  

(Colaborou: João Fouto)

Seminaristas da Arquidiocese
participam de simpósio missionário

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Videoconferências do Simpósio Missionário são acompanhadas por seminaristas da Arquidiocese nas quatro casas de formação


