
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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O documento “A conver-
são pastoral da comunidade 
paroquial a serviço da missão 
evangelizadora da Igreja” foi 
divulgado pelo Vaticano, na se-
gunda-feira, 20. O texto orienta 
que a paróquia seja um centro 
“propulsor do encontro com 
Cristo” e inove em seus métodos 
conforme a realidade, mas per-
maneça fiel à Tradição da Igreja.

Página 13

Para que o retorno gradual 
da participação presencial dos 
fiéis nas celebrações nas igrejas 
aconteça com segurança du-
rante a pandemia, é necessário 
o cumprimento de uma série de 
medidas preventivas que de-
vem ser seguidas com prudên-
cia e responsabilidade, em vista 
do bem e da saúde de todos. 

Página 12

No domingo, 26, a Igreja ce-
lebra a festa dos pais da Vir-
gem Maria, São Joaquim e 
Sant’Ana. Nesta data, também 
se comemora o dia dos avós, 
que, conforme ressaltou o 
Papa Francisco, em 2013, “são 
importantes na vida da família, 
para comunicar o patrimônio 
de humanidade e de fé”.  Nes-
ta edição, O SÃO PAULO abre 
espaço para as mensagens de 
esperança daqueles que acu-
mulam experiências de vida. 

Página 14

Líderes políticos e religio-
sos de diversos países, entre 
os quais o Papa Francisco, cri-
ticaram o governo da Turquia, 
que, no dia 10, anunciou que 
transformará a Igreja de San-
ta Sofia, em Istambul, em uma 
mesquita. A decisão coloca 
em risco o patrimônio histó-
rico, cultural, arquitetônico e 
religioso do templo, erigido no 
século VI, e famoso por seus 
mosaicos e ícones cristãos. 

Página 15

Os membros da nova diretoria 
da Faculdade de Direito Canôni-
co São Paulo Apóstolo tomaram 
posse dos cargos na segunda- 
-feira, 20, em cerimônia presidi-

da pelo Cardeal Odilo Scherer, 
Arcebispo Metropolitano e Grão- 
-Chanceler da instituição criada 
em 2014.

Página 16 Tarcila do Carmo, 60, com uma das netasIgreja de Santa Sofia, em Istambul, Turquia
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Que o diálogo e a concórdia 
reinem na Igreja e não as 
polarizações
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Encontro com o Pastor
Deus não tem pressa em 
condenar, mas o dia do 
julgamento chegará
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Espiritualidade
Dom Carlos Lema: usar o 
escapulário é sinal de que 
pertencemos a Maria

Página 5

Liturgia e Vida
Padre João Bechara: 
a graça santificante, o 
grande tesouro escondido
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Comportamento
Simone Cabral Fuzaro: voltar 
às aulas presenciais sem  
uma vacina de COVID-19?

Página 7

Vaticano orienta novo 
‘dinamismo missionário’ 
para as paróquias  

Na retomada de missas 
presenciais, piedade, 
cuidado e prudência

Com esperança e 
sabedoria, avós acreditam 
em um futuro melhor

Igreja de Santa Sofia 
transformada em 
mesquita: uma perda 
para a humanidade

Nova diretoria toma posse na Faculdade 
de Direito Canônico São Paulo Apóstolo 

A Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 9, dois projetos 
de lei visando à proteção das 
mulheres vítimas de violência do-
méstica. 

Como já aconteceu em outros 
PLs afins, os defensores do aborto, 

valendo-se de subterfúgios linguís-
ticos, tentaram contemplar tal práti-
ca nos projetos, mas, após pressão 
da Igreja e da sociedade, trechos 
polêmicos foram retirados dos tex-
tos, que agora tramitam no Senado. 

Páginas 8  e 9

Tentam, de novo, ampliar
o aborto no Brasil

Igreja e grupos pró-vida se mantêm em alerta contra as tentativas de aumentar o aborto no País

Padres Everton Fernandes, Ricardo Anacleto e Ediclei Araújo assumem a direção da instituição
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Com a parábola do semeador, 
Jesus explica como se passam as 
coisas no Reino dos Céus (cf. Mt 
13). O Divino Semeador lança 
generosamente a boa semente 
no campo. Os terrenos, porém, 
acolhem a semente em condições 
diversas, de maneira que o fru-
to não será o mesmo em todos 
aqueles que a receberam.

Deus não deixa de oferecer a 
mesma chance de salvação e vida a 
todos, e ninguém deverá culpá-lo  
por não ter tido oportunidades 
para fazer o bem durante a vida. 
O Divino Semeador espera que 
todos sejamos terreno bom, de 
maneira que a semente possa 
render o fruto esperado. Deus 
nos valoriza, como colaboradores 
livres e responsáveis na sua obra.

Deus não desiste de nos ofere-
cer suas graças, mesmo sabendo 
que não as aproveitamos e nem 
sempre correspondemos à sua 
generosidade. Mesmo sabendo 
que muita semente se perde, Ele 
não deixa de semear com largue-

za. Deveríamos estar bem atentos 
para não frustrar a expectativa de 
Deus a nosso respeito.

No mesmo contexto da pará-
bola do semeador, no Evangelho 
de São Mateus, aparece a pará-
bola do Reino de Deus parecido 
com um campo semeado ape-
nas com semente boa, mas onde 
apareceu também a erva ruim, 
ameaçando sufocar o trigo (cf. 
Mt 13,24-30). Os empregados do 
dono do campo se perguntam: 
“Como assim? O campo não foi 
semeado só com semente boa? 
Como se explica que também 
tenha aparecido a erva ruim no 
meio do trigo?” E Jesus, que lan-
ça a boa semente do Evangelho 
do Reino de Deus no campo dos 
corações humanos, responde: 
“Foi o inimigo”. Durante a noite, 
ele foi lá e espalhou a semente de 
planta ruim no meio do trigo.

A pergunta feita tantas vezes 
sobre a origem do mal não tem 
outra resposta: vem do inimigo, 
que introduz a semente da planta 
ruim no terreno que Deus culti-
va com sementes do bem. Como 
aparecem problemas de corrup-
ção no meio de gente honesta? 
Como aparecem as plantas do 
ódio, espinheiros de intrigas e 
calúnias, de violência, vícios e 

imoralidades nos ambientes onde 
deveriam florescer apenas virtu-
des e obras boas? Como se expli-
ca que também apareçam “ervas 
ruins” nos ambientes da Igreja, 
em contraste com tudo o que ela 
prega? É ela mesma corrupta e 
induz à maldade? Por certo não, 
e a resposta de Jesus é curta e di-
reta: obra do inimigo! É ele quem 
semeia essas coisas que não pres-
tam no bom campo de Deus. E o 
faz “de noite”, às escondidas, de 
maneira insidiosa, induzindo as 
pessoas ao erro, como fez com os 
nossos primeiros pais, no paraíso 
terrestre.

A parábola do joio e do tri-
go tem mais alguns ensinamen-
tos. Os empregados do dono do 
campo querem arrancar logo a 
erva ruim, para deixar no campo 
somente o trigo. O patrão, po-
rém, cultivador sábio e paciente, 
responde: “Ainda não, para não 
acabar arrancando também o 
trigo. Deixemos que trigo e joio 
cresçam juntos e, quando chegar 
a colheita, então sim: a erva ruim 
será arrancada e jogada ao fogo e 
o trigo será recolhido no celeiro”. 
O paciente cultivador espera que 
o trigo mostre firmeza e perseve-
rança e produza seu fruto, apesar 
da concorrência do joio. 

Com essa parábola, Jesus ensi-
na que Deus espera a nossa cons-
tância no bem, a não nos deixar-
mos abater e desanimar por causa 
das dificuldades na vivência da fé 
e no seguimento de Jesus, apesar 
das condições adversas que os dis-
cípulos de Jesus devem enfrentar. 
Trigo que é trigo precisa mostrar 
qualidade de virtude e correspon-
der às esperanças do Divino Se-
meador. Não lhe faltarão as graças 
de Deus para isso.

E por qual motivo o Divino 
Semeador é tão paciente e até 
condescendente com o joio? Este 
não está ameaçando sufocar o 
bom trigo? Acontece que a pará-
bola não se refere ao joio propria-
mente dito, mas à humanidade, 
verdadeiro campo de Deus. Nas 
pessoas há sempre joio mistura-
do ao trigo, onde mais, onde me-
nos. E Deus não quer a morte do 
pecador, mas que se converta e 
viva. Espera que o joio se conver-
ta em trigo, com o passar do tem-
po. Nós é que temos pressa para 
fazer o julgamento e condenar. 
Deus não tem pressa de condenar 
ninguém. Da mesma forma, po-
rém, é seguro que o dia do julga-
mento chegará e, então sim, trigo 
e joio serão irremediavelmente 
separados.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

A paciência de Deus
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copi”, da Paróquia São Judas Tadeu, no 
bairro do Tatuapé, na Região Episcopal 
Belém, o Reverendíssimo Padre Vence-
las Quentin Kolela (Quentin Vencelas 
Kolela, A.A.) 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO  
DE ASSISTENTE PAROQUIAL:
Em 01/07/2020, foi nomeado e provisio-
nado Assistente Paroquial, “ad nutum 
episcopi”, da Paróquia São João Batista, no 
bairro Jardim Colonial, na Região Episco-
pal Belém, o Diácono Permanente Senhor 
Carlos Alberto de Paula Ribeiro.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
COORDENADOR PASTORAL NA 
REGIÃO EPISCOPAL IPIRANGA  
Em 29/06/2020, foi nomeado e provisio-

nado, como Coordenador Pastoral “ad 
nutum episcopi” na Região Episcopal Ipi-
ranga, o Reverendíssimo Padre Uilson 
dos Santos.

NOMEAÇÃO E  
PROVISÃO DE REITOR
Em 01/07/2020, foi nomeado e provisio-
nado, como Reitor “ad nutum episcopi” 
do Santuário Sião da Mãe Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, na Região Episcopal Brasi-
lândia, o Reverendíssimo Padre Gustavo 
Hanna Crespo, ISch.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO  
DE VICE-REITOR
Em 01/07/2020, foi nomeado e provisio-
nado, como Vice-Reitor “ad nutum epis-

copi” do Santuário Sião da Mãe Rainha 
e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, na Região Episcopal Brasi-
lândia, o Reverendíssimo Padre Pedro 
Ezequiel Cabello Chaparro, ISch.

CONVÊNIO ENTRE  
A ARQUIDIOCESE DE  
SÃO PAULO E A PIA SOCIEDADE 
DE SÃO PAULO PARA A CURA 
PASTORAL DA PARÓQUIA  
SANTO INÁCIO DE LOIOLA
Em 10 de julho de 2020, foi assinado 
na Cúria Metropolitana de São Paulo, o 
Convênio entre a Arquidiocese de São 
Paulo e a Pia Sociedade de São Paulo para 
a Cura Pastoral da Paróquia Santo Inácio 
de Loiola, no bairro Vila Mariana, na Re-
gião Episcopal Sé. 

Atos da Cúria

O Laboratório de Política, Compor-
tamento e Mídia (Labô), da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo  
(PUC-SP), promoveu, no dia 15, uma 
conferência on-line sobre Liturgia e 
Arte, com a participação do Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo e Grão-Chanceler da PUC-SP. A 
atividade foi mediada pela professora 
Wilma Steagall de Tommaso, doutora 
em Ciências da Religião e coordenadora 
do grupo de pesquisa do Labô “A Ima-
gem de Deus: Religião, História e Arte”.

ARTE SACRA E BARROCA NO BRASIL
Wilma Tommaso iniciou o encontro 

rememorando que os portugueses, povo 
de tradição católica e colonizadores do 
Brasil, introduziram no País o barroco, 
“arte fruto da chamada contrarrefor-
ma que resultou no Concílio de Trento 
(1545-1563)”. 

Dom Odilo, por sua vez, complemen-
tou que o barroco surge no contexto do 
Renascimento, uma arte que se inspi-
rou nos clássicos greco-romanos, e que 
seguiu muito das percepções católicas 
sobre o mundo e a realidade da pessoa 
humana. 

O Arcebispo comentou que, após a 
contrarreforma no século XVI, as visões 
da arte mudaram, o que também se apli-
ca ao barroco em relação à fé. No Brasil, 

Arte: canal de conexão com Deus e de transmissão da fé
FLAVIO ROGÉRIO LOPES

osaopaulo@uol.com.br

ao longo do tempo, estabeleceu-se um 
patrimônio artístico da época colonial 
e imperial, como é possível perceber em 
cidades históricas da Bahia, Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro.

MUDANÇAS PÓS-CONCÍLIO 
Com o Concílio Ecumênico Vaticano 

II (1962-1965), houve significativas mu-
danças na liturgia, e, assim, “a nova arte 
sacra tem a denominação de arte litúrgica, 
pois a arte é um serviço litúrgico”, recor-
dou Wilma. 

O Cardeal apontou que a reforma 
litúrgica já está consolidada na Igreja, 
mas não se pode assegurar a existência 
de uma arte pós-conciliar que expresse 
essas mudanças: “Eu diria que ainda es-

tamos em alto-mar, estamos dando pas-
sos, mesmo na arte, muitos experimen-
talismos, não temos uma consolidação 
que se possa definir como uma arte 
litúrgica pós-conciliar”, afirmou, apon-
tando que isso vale tanto para os aspec-
tos arquitetônicos quanto musicais, nas 
artes plásticas e pinturas. 

Wilma comentou que a Bíblia Paupe-
rum – técnica de colocar nas paredes das 
igrejas a Palavra em formas e cores, as 
paredes das igrejas como autorretrato da 
Igreja – é considerada por alguns artistas 
como uma tendência pós-conciliar. Ela 
questionou se o Cardeal Scherer acredita 
que esse estilo de arte é um passo impor-
tante para a nova evangelização.

O Arcebispo de São Paulo disse es-

perar que a arte contribua com o tempo 
presente, continue a falar de maneira não 
discursiva e a ser via de acesso até Deus. “A 
fé fala de coisas bonitas, de coisas elevadas, 
portanto, a arte convida a fazer esse passo 
de uma realidade simbólica, para aquele 
que é a origem de toda a beleza, que, por-
tanto, convida a usufruir, a contemplar, a 
se embelecer da beleza originária. A arte é 
também fundamental para traduzir aquilo 
que a Igreja tem a dizer sobre a nova evan-
gelização”, afirmou. 

A ARTE ENSINA E FALA
O Arcebispo enfatizou que a Igreja 

sempre se utilizou da arte para expressar 
a fé: “A arte na Igreja expressa, antes de 
tudo, sua autocompreensão, aquilo que a 
Igreja crê, espera, aquilo que é a sua com-
preensão de Deus, do mundo, daquilo que 
nós esperamos da vida, dos valores que 
cremos. A arte ensina e fala, é um pouco 
o ‘catecismo dos pobres’”, disse, ao lembrar 
que ao longo da história a Igreja se valeu 
das artes para transmitir a fé também aos 
que não eram letrados.

O Arcebispo lembrou, ainda, que a 
arte em si é didática e permite diferentes 
interpretações daqueles que a contem-
plam, de modo que não existe uma visão 
única. E observou que a arte na Igreja 
ajuda a elevar o coração e a mente a Deus, 
conduz à origem do belo - que é Deus -, 
e às realidades supernaturais, e depura 
sentimentos, atitudes, comportamentos e 
relações humanas.

DECRETO DE PRORROGAÇÃO  
DA NOMEAÇÃO E PROVISÃO  
DE PÁROCO:
Em 01/07/2020, foi prorrogada a nomea-
ção e provisão como Pároco da Paróquia 
Santa Cruz, no bairro Jardim Santa Cruz, 
na Região Episcopal Brasilândia, do Re-
verendíssimo Padre Bernardo (Dermot) 
Daly, SPS, pelo período de 01 (um) ano.
Em 01/07/2020, foi prorrogada a nomea-
ção e provisão como Pároco da Paróquia 
São José, no bairro Jardim Russo, na Re-
gião Episcopal Brasilândia, do Reveren-
díssimo Padre Cilto José Rosembach, 
pelo período de 01 (um) ano.
Em 03/07/2020, foi prorrogada a nome-
ação e provisão como Pároco da Paró-
quia Jesus no Horto das Oliveiras, na 
Vila Isolina Mazzei, na Região Episcopal 
Santana, do Reverendíssimo Frei Ernane 
Pereira Marinho, até 15/02/2021.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO  
DE VIGÁRIO PAROQUIAL: 
Em 01/07/2020, foi nomeado e provisio-
nado Vigário Paroquial, “ad nutum epis-
copi”, da Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, no bairro Sítio Morro Grande, na 
Região Episcopal Brasilândia, o Reveren-
díssimo Padre Raimundo do Nascimen-
to Silva, CCSh.
Em 18/03/2020, foi nomeado e provisio-
nado Vigário Paroquial, da Paróquia 
São Luís Gonzaga, no bairro Cerqueira 
César, na Região Episcopal Sé, o Reve-
rendíssimo Padre Cléber José Gonçal-
ves, SJ, pelo período de 03 (três) anos.
Em 01/07/2020, foi nomeado e provisio-
nado Vigário Paroquial, “ad nutum epis-

Cardeal Scherer fala a participantes de encontro virtual sobre Liturgia e Arte, no dia 15
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No editorial da semana 
anterior, tratamos da 
polarização ideológica 
que vem colocando em 

risco a racionalidade e o bom diá-
logo em torno de políticas e ideias 
no debate público. O ambiente po-
larizado do País, intensificado com 
a pandemia do novo coronavírus, 
infelizmente tem afetado a vida da 
Igreja e justificado críticas irrefleti-
das, que chegam a atingir sacerdo-
tes, bispos e, mesmo, o Papa. 

Abundaram as polêmicas sobre a 
suspensão da celebração de missas 
com participação de fiéis; a recente 
reabertura das igrejas e o retorno 
das celebrações de missas presen-
ciais com público reduzido; e sobre 
os protocolos de higienização das 
igrejas, o que inclui uma forma mais 
segura de recepção da Eucaristia.

A Eucaristia é um bem imen-
surável, contém toda a riqueza da 

Igreja e é absolutamente necessária 
para manter vivas a fé e a comu-
nhão com Deus. Não se pode igno-
rar, subestimar ou minimizar a ne-
cessidade e o sofrimento que a sua 
privação, por longo tempo, pode 
causar às almas. Pensando nisso, 
muitos sacerdotes e fiéis leigos têm 
se esmerado, dispondo de seu tem-
po com generosidade, para fazer 
com que tanto a Eucaristia quanto 
a Palavra cheguem às casas dos fi-
éis, mesmo que virtualmente. E é 
também pensando nisso que mui-
tos sacerdotes se esforçam para, 
neste momento, atender da melhor 
forma possível à necessidade de 
seus fiéis de participar da missa e 
comungar presencialmente.  

Estabelecer e seguir os protoco-
los de segurança não é tarefa fácil, 
pois nem todas as comunidades têm 
condições físicas e econômicas de 
fazê-lo. Muitos sacerdotes são de 

idade avançada, lidam com doenças 
crônicas e comorbidades, e, portan-
to, fazem parte do grupo de risco. 

Outras comunidades, com a 
ajuda dos fiéis, estão procurando 
meios de celebrar as missas com 
público reduzido, em sistema de 
rodízio, de modo que cada fiel pos-
sa participar presencialmente de 
pelo menos uma missa na semana, 
não necessariamente no domingo. 
Sistemas de distribuição prévias de 
tickets e senhas estão sendo imple-
mentados. Aos críticos, acreditem: 
a Igreja está buscando e procuran-
do fazer o melhor.

Assumir essas medidas nada tem 
a ver com uma suposta submissão da 
Igreja ao Estado, mas zelo e respon-
sabilidade com a saúde das pessoas. 
No passado, a Igreja, em tempos de 
pandemia, suspendeu a celebração 
de missas com a presença dos fiéis, 
com a desvantagem de, na ocasião, 

não existir a internet. Entretanto, a 
Igreja, como boa mãe, nunca deixou 
desamparados seus filhos e sempre 
procurou distribuir a eles, de ma-
neira segura e refletida, o Pão da 
Vida e os outros sacramentos, cien-
te de sua missão primeira, que é ser 
canal da graça de Jesus Cristo para a 
salvação das almas. 

A tarefa dos católicos deve ser a 
de incentivar que o diálogo e a con-
córdia reinem dentro da Igreja, para 
que o ambiente polarizado da polí-
tica não adentre nela e a impeça de 
ser sinal de amor e união para uma 
sociedade cada vez mais dividida. 
Num mundo imerso na disputa e 
discórdia, os católicos têm uma ta-
refa de ser luz do mundo e sal da 
terra. Apenas poderão sê-lo, porém, 
se viverem, primeiro, a comunhão 
fraterna entre si e compreenderem 
que a Igreja procura fazer o melhor 
nos tempos em que vivemos. 

Pandemia, polarização e Eucaristia
Editorial

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

Numa conversa, um amigo afir-
mou não ver ajuda alguma da Igreja 
Católica aos milhares de afligidos pela 
pandemia de COVID-19. Ele insistia, 
durante a discussão, que a Igreja se 
limitava a não atrapalhar, retomando 
atividades, evitando aglomerações. No 
entanto, não verificou, nos quatro me-
ses iniciais, qualquer outra ação signi-
ficativa. Nenhuma doação em dinhei-
ro ou investimento. Querido amigo, 
gostaria de pedir-lhe um minuto de 
seu precioso tempo para, juntos, fazer-
mos uma pequena análise que ajude a 
opinar melhor sobre o tema.

Em primeiro lugar, existe uma 
infinidade de entidades católicas que 
estão se dedicando a ajudar as pessoas 
em dificuldade neste tempo de pan-
demia e quarentena – principalmente 
as pessoas mais pobres. A Igreja no 
Brasil, por exemplo, por meio de sua 
ampla rede de fiéis, vem se mobili-
zando mediante a coleta de alimentos, 
roupas, calçados, medicamentos e ofe-
recimento de abrigo e apoio espiritual 
para mais de meio milhão de pessoas. 
Na Região Norte, em resposta a uma 
provocação do Papa Francisco, bispos 
e religiosos apoiam o atendimento à 
saúde de ribeirinhos, superando 45 
mil atendimentos!

Além disso, como ocorreu em 
outras pandemias ou situações emer-
genciais ao longo da história, nesta 

Ama mais quem dá a vida por um amigo
(Jo 15,13). A atual pandemia trou-
xe a angustiante situação, em vários 
países e circunstâncias, de parentes 
não terem sequer o direito de visitar 
ou acompanhar as exéquias de seus 
familiares. Por outro lado, reconhe-
cemos o heroísmo dos profissionais 
da saúde, especialmente enfermei-
ros e técnicos, que passam horas ao 
lado dos enfermos, conscientes dos 
riscos que essa superexposição pode 
acarretar à sua saúde, além das con-
sequências em suas próprias famílias. 
Não é assombroso, portanto, reco-
nhecer que, não fosse por obrigação 
profissional, ou tendo a possibilidade 
de continuar o trabalho em melhores 
condições, tais profissionais escolhes-
sem não se expor ou arriscar a vida!

A Igreja, como organismo vivo, 
terá desempenhos distintos em cada 
região. Além das iniciativas con-
cretas já listadas, contudo, durante 
os quatro meses de pandemia da  
COVID-19, dezenas de religiosos e 
religiosas perderam suas vidas, mui-
tos deles ainda em pleno exercício de 
suas funções clericais. Como ocor-
reu outras vezes na história, leigos 
e religiosos entregam a vida pelos 
doentes. É certo que muito ainda se 
pode e se deve fazer. Talvez, porém, 
não seja a quantidade que determine 
o valor do ato, senão seu significado 
de amor e entrega verdadeiros.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

pandemia há, fundamentalmente, 
três tipos de pessoas que arriscam a 
própria vida para ficar junto com os 
doentes. Percebi esse fato revisitan-
do, por exemplo, o que ocorreu com 
a epidemia de ebola, no continente 
africano. Esses tipos de pessoas são: 
parentes, médicos e/ou agentes da 
saúde, religiosos.

Os primeiros, ligados por laços de 
sangue e afeto, às vezes conscientes 
dos riscos, outras vezes não, decidem 
ficar junto com os doentes até o úl-
timo momento. Os segundos, ligados 
por obrigações profissionais, esco-
lhem manter-se próximos – ou são 

obrigados a isso –, ofertando seus co-
nhecimentos, habilidades e trabalhos 
para favorecer o restabelecimento da 
saúde ou proporcionar uma morte 
digna aos doentes. Por fim, os reli-
giosos, e aqui podemos acrescentar 
os voluntários não ligados a qual-
quer igreja, mas a ONGs nacionais 
ou internacionais, que, deliberada-
mente, ainda que com variados graus 
de consciência, entregam seu tempo 
para acompanhar, auxiliar, mobilizar, 
dar conforto emocional e existencial 
aos enfermos durante a doença.

Ora, não é verdade que “ama 
mais quem dá a vida por um amigo”?  

DENER LUIZ DA SILVA

Opinião

Dener Luiz da Silva é professor de Psicologia na 
Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).
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A festa de Nossa Senhora do 
Carmo nos lembra a devo-
ção do escapulário. Penso 
em Maria Santíssima, em sua 

solicitude, recomendando-nos que carre-
guemos uma prova física do seu carinho 
maternal. É verdade! Nossas mães estão 
sempre atentas às nossas necessidades: 
se não almoçamos direito, elas nos pre-
param um lanche reforçado; se vamos 
viajar, recomendam levar uma blusa ou 
um casaco para o caso de fazer frio... As-
sim também acontece com o escapulário: 
trata-se de um sinal de que pertencemos 
à Nossa Mãe celestial, que está empenha-
da em que percorramos com segurança a 
nossa peregrinação nesta terra até sermos 
recebidos por seu Filho Jesus no Reino do 
Céu. “Devo dizer-vos – comentava São 
João Paulo II – que na minha juventude, 
quando era como vós, Ela me ajudou. 
Não poderia vos dizer em que medida, 
mas penso que foi numa medida imensa. 

Ajudou-me a encontrar a graça própria 
da minha idade, da minha vocação.” E 
acrescentava: “A missão da Virgem, essa 
que se encontra prefigurada e começa no 
Monte Carmelo, na Terra Santa, está liga-
da a uma veste. Esta veste se chama santo 
escapulário. Eu devo muito, nos anos da 
minha juventude, a este escapulário car-
melitano. Que a mãe se mostre sempre 
solícita e se preocupe com a roupa dos 
seus filhos, de que se apresentem bem 
vestidos, é algo encantador”. (São João 
Paulo II, Alocução, 15/01/1989).

No dia 16 de julho de 1251, a San-
tíssima Virgem apareceu a São Simão  
Stock, Superior da Ordem dos Carmeli-
tas, e prometeu graças e bênçãos especiais 
a todos os que usassem o escapulário. 
Durante séculos, os cristãos se refugiam 
nessa proteção de Nossa Senhora. 

A palavra escapulário provém do 
termo latino scapula, que significa “om-
bros”, e indica propriamente uma veste 
que certas ordens religiosas, como os 
Beneditinos, Carmelitas, Cistercienses 
e Dominicanos, usam desde os tempos 
mais remotos, colocado por cima do há-
bito normal, cobrindo os ombros até a 
altura do peito, com o motivo de mani-
festar, por meio de mais esse sinal, a con-
sagração que fazem a Deus. O povo cris-
tão, imitando este costume, começou a  
usá-lo, em menores proporções.

O escapulário que se tornou mais 

popular e conhecido é o da Ordem do 
Carmo, que parece ter servido de modelo 
para todos os outros. É formado por dois 
pedaços de pano de lã, retangulares, de 
cor marrom escuro, unidos por dois cor-
dões. Num pedaço de pano há a figura de 
Nossa Senhora do Carmo e, no outro, a 
do Sagrado Coração de Jesus. Quem re-
cebe o escapulário mediante a cerimônia 
aprovada pela Igreja, realizada pelo sa-
cerdote, poderá usufruir de alguns privi-
légios concedidos em primeiro lugar aos 
Carmelitas e, mais tarde, a todo o povo 
cristão. Sabemos que o escapulário pode 
ser substituído por uma medalha de me-
tal, com as duas imagens nas suas faces: 
Nossa Senhora do Carmo e o Sagrado 
Coração de Jesus.

Dentre as prerrogativas espirituais 
que Nossa Senhora revelou a São Simão 
Stock, no século XIII, está a promessa da 
perseverança final (a salvação) a quem 
morrer usando este escapulário. É preci-
so entender corretamente essa promessa. 
Sabemos que nenhum de nós tem a sua 
perseverança garantida. Por isso, temos 
que pedir constantemente a Deus a nossa 
perseverança na fé e no estado de graça, 
e lutarmos continuamente contra os nos-
sos defeitos e pecados, recorrendo à ora-
ção, à Confissão frequente e à Comunhão 
eucarística. A graça que Nossa Senhora 
concede aos que usam o escapulário e 
morrem com ele é a de se arrependerem 

de todos os pecados que cometeram, 
pois, como Jesus nos adverte, “aquele 
que perseverar até o fim será salvo” (Mt 
24,13).

À primeira promessa da perseverança 
final se acrescenta outra prerrogativa do 
uso do escapulário: o chamado privilégio 
sabatino. Por esse privilégio, Nossa Se-
nhora tirará do Purgatório (se lá estiver) 
e levará para o Céu, no sábado seguinte 
após a morte, a alma da pessoa que usar 
piedosamente o escapulário durante a 
sua vida. 

Evidentemente, não se pode pensar 
no escapulário como uma espécie de 
amuleto da sorte, com a mentalidade 
supersticiosa. É um sinal de pertença à 
Nossa Senhora e ao Sagrado Coração de 
Jesus. É também uma lembrança daqui-
lo que mais interessa: a perseverança na 
fé e na vida cristã e a salvação da nossa 
alma. Trata-se de uma devoção filial a 
Nossa Senhora, da qual diariamente nos 
lembramos ao vestir o escapulário. Todas 
as aprovações do escapulário feitas pelos 
papas nos últimos séculos dão a esta de-
voção um valor inestimável. “Traz sobre 
o teu peito o santo escapulário do Carmo 
– diz São Josemaría –, poucas devoções 
(há muitas e muito boas devoções maria-
nas) estão tão arraigadas entre os fiéis e 
têm tantas bênçãos dos pontífices. Além 
disso, é tão maternal este privilégio saba-
tino” (“Caminho”, nº 500).

DOM CARLOS 
LEMA GARCIA
BISPO AUXILIAR DA 

ARQUIDIOCESE NA 
REGIÃO IPIRANGA E 
VIGÁRIO EPISCOPAL 

PARA A EDUCAÇÃO E A 
UNIVERSIDADE

Espiritualidade

LAPA

O escapulário de Nossa Senhora do Carmo
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Nos dias 11 e 12 foram vivenciadas 
na Paróquia Nossa Senhora da As-
sunção, Setor Pirituba, que está sob os 
cuidados pastorais dos Monges Bene-
ditinos Valombrosanos, as solenidades 
de São Bento e de São João Gualberto.

Em conversa com a Pastoral da 
Comunicação (Pascom) da Região 
Lapa, o Irmão Matias Moraes de Bar-
ros, OSB, lembrou que São Bento dei-
xou como legado uma regra que viria 
a ser seguida por milhares de homens 
e mulheres, monges e monjas que dei-
xam suas casas, famílias, amigos, fama 
e luxo, em busca da vida monástica 
para atingir o cume das bem-aventu-
ranças.

São João Gualberto, fiel seguidor 
de São Bento, fundou uma família 
monástica, a atual Congregação 
Valombrosana da Ordem de São 
Bento. A experiência com o Cris-
to transformou sua vida, por meio 
do perdão sincero que soube dar 
àquele que assassinou um membro 
de sua família. Foi quando ele expe-
rimentou o grande amor de Deus, 

que é todo misericórdia e perdão.
Irmão Matias ressaltou que São 

João Gualberto foi proclamado, em 
1951, patrono dos guardas florestais. 
Em 1956, uma imagem do Santo foi 
doada pelo governo italiano e solene-
mente entronizada no Horto Florestal 
da capital paulista. Em 1957, o Papa 
Pio XII declarou São João Gualberto 
como celeste patrono dos guardas flo-
restais do estado de São Paulo.

No dia 12, na missa pela manhã, 
Dom Robson Medeiros Alves, OSB, 
ressaltou, na homilia, a entrega total 
e profunda de São João Gualberto em 
largar tudo com radicalidade evangé-
lica, recordou a dimensão do perdão 
e refletiu sobre como as pessoas são 
fracas espiritualmente e ficam presas a 
pequenas coisas. Ressaltou, ainda, que 
o perdão é como um remédio espiri-
tual e social, que liberta, transforma e 
restaura. 

Outra missa aconteceu à tarde. 
Nela, o irmão do Mosteiro de São João 
Gualberto, Dom Lucas José Lindoso, 
OSB, emitiu publicamente os votos 
solenes e recebeu a solene consagração 
monacal, sendo, assim, incorporado 
oficialmente à comunidade monástica.

[LAPA] Por meio da iniciativa “Dom 
José em Rede”, no dia 14, o Bispo Au-
xiliar da Região Lapa refletiu sobre São 
Camilo Lellis, o padroeiro dos enfer-
meiros, dos doentes e dos hospitais, 
celebrado naquela data. Dom José 
Benedito pediu um minuto de silên-
cio e oração pelos enfermos, agentes 
da Pastoral da Saúde, profissionais da 
área da Saúde e por todos já falecidos, 
e rezou para que, pela intercessão de 
São Camilo, todos sejam abençoados 
e protegidos.

(por Benigno Naveira)

[LAPA] Todos os sábados, às 17h, a 
Comunidade Santo Antônio da Vila 
Clarice, da Paróquia Santa Terezinha, 
Setor Pastoral Pirituba, realiza o “Terço 
da Batalha”, por meio das redes sociais. 
A coordenação é de Agnaldo e Elaine 
Rizzo. 

(por Benigno Naveira)

[LAPA] No sábado, 18, aconteceu na 
Paróquia São José, no Jardim Monte 
Alegre, Setor Pirituba, o encontro “Talk 
Cristão”,  por meio das redes sociais. Na 
ocasião, a psicóloga Tereza Marcondes 
refletiu sobre o tema “Ansiedade e de-
pressão”.

(por Benigno Naveira)

[LAPA] A Paróquia Santa Luzia, na Vila 
Jaguari, e a Área Pastoral Nossa Senho-
ra Aparecida, do Conjunto Habitacional 
Turístico, no Setor Pastoral Pirituba, reali-
zaram, nos dias 11 e 17, on-line, a “Quer-
messe em casa”. O Padre Pedro Geraldo 
dos Santos, Pároco, agradeceu a todos os 
que participaram das atividades. 

(por Celia Lima)

Monges celebram as memórias litúrgicas 
dos Santos João Gualberto e Bento

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO

Arquivo paroquial

Missa acontece na Paróquia Nossa Senhora da Assunção



Sé

BELéM

Saudável

Vi
da AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

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

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

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

ATENDIMENTO 
GRATUITO
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nico; aparelho de barbear descartável; 
sabonetes; papel interfolhado (reciclá-
vel, duas dobras com mil); guardana-
pos (18cm x 22cm); copos descartáveis 
(300ml); talheres descartáveis de refei-
ção (faquinha e garfo) e saco de lixo 
preto (100 litros ou 200 litros).

A entrega dos itens pode ser feita 
na sede do Arsenal da Esperança (Rua 
Doutor Almeida Lima, 900 - Brás). Tam-
bém são aceitas doações financeiras: 
Banco Santander
Agência: 0144 – Conta: 13-003147-6
Associação Assindes Sermig  
CNPJ: 62.459.409/0001-28.

No domingo, 19, Dom Luiz Carlos 
Dias, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Belém, presidiu missa na Área 

[BELÉM] Na quinta-feira, 16, foi celebrada 
a padroeira da Paróquia Nossa Senhora do 
Carmo, na Vila Alpina. Ao longo do dia, acon-
teceram cinco celebrações eucarísticas, pre-
sididas pelo Padre Eduardo Aparecido Araú-
jo, Pároco (foto). As missas foram transmitidas 
pelas mídias sociais da Paróquia e, também, 
acompanhadas presencialmente por fiéis, 
respeitando-se o distanciamento social. No 
dia anterior, o terceiro do tríduo preparatório, 
Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Belém, presidiu missa na 
igreja matriz, concelebrada pelo Pároco. 

(por Fernando Arthur)

[SÉ] No dia 14, a Pastoral do Menor na Re-
gião Sé realizou mais uma reunião virtual 
com as agentes das Paróquias Nossa Senhora 
da Conceição – Santa Ifigênia, Nossa Senhora 
da Paz, Nossa Senhora da Consolação e Santa 
Cecília. Também participou a Coordenadora 
Regional, Irmã Josefa Ferreira de Medeiros. 
Na ocasião, foi informado que os grupos da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição – San-
ta Ifigênia e da Igreja Nossa Senhora do Rosá-
rio dos Homens Pretos realizaram doação de 
cestas básicas a famílias carentes da região.

(por Pastoral do Menor)

[BELÉM] Na sexta-feira, 17, por iniciativa da 
Coordenação e Secretaria de Pastoral da Re-
gião Belém, realizou-se o primeiro encontro 
on-line das secretárias paroquiais, conduzido 
pelo Padre Marcelo Maróstica Quadro, Coor-
denador Regional de Pastoral; e por Giane 
Flavigna, Secretária de Pastoral da Região. 
Participaram os secretários e secretárias dos 
Setores Belém, Carrão-Formosa e Tatuapé. 
Ao todo, estiveram presentes 32 secretários 
de 24 paróquias. A notícia completa pode ser 
lida neste link: https://cutt.ly/kaS6PeD.

(por Padre Marcelo Maróstica Quadro)

[BELÉM] Nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19, a co-
munidade de fiéis da Paróquia Nossa Senhora 
de Lourdes realizou a Festa Italiana “Mamma 
Lourdes 2020”. Houve apresentações musicais 
de Fred Rovella, e venda, no sistemas delivery 
ou take-away, de comidas típicas italianas. A 
renda da festa será revertida em prol do Cen-
tro Social Comunitário Padre José e, também, 
para a manutenção das atividades paroquiais. 

(por Marcos Mathias)

Família, ciência e fé 
em tempos de COVID-19

PASTORAL FAMILIAR DA REGIÃO SÉ

A reunião mensal da Pastoral Fa-
miliar da Região Sé, no dia 15, abor-
dou o tema “Ciência e fé em tempos de  
COVID-19”, com reflexões conduzidas 
pela psicóloga Ana Luiza Dias Berzotti  
e os cardiologistas Sergio Lomelino e 
Fernando Arruda, todos agentes da 
Pastoral.

Na reunião, refletiu-se sobre o mo-
mento atual da pandemia e a visão 
construída de que fé e ciência estão em 

lados opostos, mas que estas, de fato, 
devem estar aliadas para o enfrenta-
mento de todos os males.

Houve uma ampla discussão sobre a 
oportunidade de ressignificar as fontes 
de segurança. Também foram compar-
tilhadas experiências de fé, destacando 
que algumas famílias passaram a orar 
juntas, a conviver e perceber o valor de 
todos. Falou-se, ainda, sobre como o 
medo modificou as reações dentro das 
famílias, como essa convivência de iso-
lamento social intensificou a presença 

em casa e promoveu, em muitos lares, o 
aumento das agressões, dos vícios, dos 
conflitos e das separações.

Entre as conclusões do encontro, 
destacou-se que a Pastoral Familiar será 
muito solicitada nos meses vindou-
ros, a fim de levar uma mensagem de 
esperança, fé e reconciliação. Também 
se comentou que a esperança estará na 
solidez da Igreja, una e santa, que se le-
vanta mais uma vez para reerguer uma 
parte da humanidade que se perdeu na 
pandemia e até mesmo antes dela.

Toda ajuda faz a diferença no Arsenal da Esperança
Em 29 de junho, o Arsenal da Espe-

rança encerrou um período de 96 dias 
de quarentena, durante o qual centenas 
de homens em situação de rua pude-
ram permanecer em isolamento social, 
graças à ajuda de pessoas, empresas e 
grupos que permitiram, por exemplo, 
que fossem preparadas e servidas 200 
mil refeições. 

O serviço de acolhida continua e 
a necessidade de doações também, de 
itens como alimentos não perecíveis; 
máscaras e luvas descartáveis (tama-
nho G); álcool líquido (70%); detergen-
te comum; desinfetante; papel higiê-

Festa da padroeira da Área Pastoral Nossa Senhora do Carmo

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO

Pastoral Nossa Senhora do Carmo, no 
encerramento da festa da padroeira. A 
celebração, acompanhada por alguns 
fiéis presencialmente e por cerca de 700 
pessoas pelas redes sociais, foi concele-
brada pelo Padre Rodrigo Freitas, Admi-

nistrador da Área Pastoral. 
Na homilia, o Bispo 

exortou os fiéis a escutar e 
acolher a Palavra de Deus, 
ainda que não possam ir 
à missa presencialmente. 
Mencionando o Evange-
lho do dia (Mt 13,24-43), 
lembrou que a salvação do 
mundo é a generosidade 
de Deus. “Não resistamos 

ao amor de Deus. O mundo precisa de 
pessoas de virtude, pessoas que vivem 
como Jesus”, disse Dom Luiz, afirman-
do que os cristãos devem levar algo 
bom à sociedade, animados pelo Espí-
rito de Jesus. 

Dom Luiz também recordou a his-
tória de Nossa Senhora do Carmo e do 
escapulário. “Que esta festa e a Palavra 
de Deus que ouvimos hoje nos animem 
e que percebamos coisas profundas em 
nossas vidas, mistérios mais profundos, 
sem nos esquecer de que somos amados 
por Nosso Senhor. Cada um de nós aqui 
é uma boa semente na terra”, afirmou. 

No final da celebração, Dom Luiz 
rezou diante da imagem de Nossa Se-
nhora do Carmo, e, em seguida, o Pa-
dre Rodrigo Freitas agradeceu a todos 
os que participaram da festa e colabo-
raram com ela, externando o desejo de 
que a Área Pastoral se torne uma paró-
quia em breve. O Bispo exortou os fi-
éis a rezar pela edificação da paróquia 
e, também, pediu orações por ele, pelo 
Padre Rodrigo e pelo Cardeal Scherer, 
Arcebispo Metropolitano, para que 
possam trabalhar cada vez mais com 
ânimo e amor. 

Dom Luiz Carlos Dias e Padre Rodrigo Freitas junto à imagem de Nossa Senhora do Carmo

Pascom da Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Giane Falavigna

Bruno Bonfim
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Em intrigante procedimento judiciário 
aforado em São Paulo, resultou decidida-
mente que a expressão “Deus é Amor” não 
pode ser considerada uma marca. Vale di-
zer, não seria possível a alguma pessoa jurí-
dica de qualquer natureza obter o copyright 
dessa expressão. Mesmo não conhecendo o 
inteiro teor da decisão que, seguramente, 
será apreciada pelas instâncias judiciárias 
superiores, já podem ser trazidos alguns 
subsídios ao tema.

Consta que certa instituição religiosa 
do segmento evangélico obteve no Instituto 
Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI) 
o uso da expressão “Deus é Amor” como de-
signativo jurídico. E que distinta entidade, do 
mesmo movimento religioso, deliberou criar 
outra denominação, utilizando-se da mesma 
expressão das Escrituras Sagradas para a res-
pectiva identificação.   

Com efeito, a expressão consiste na mais 
sintética e precisa definição de Deus. E, se-
guramente, o Discípulo Amado a apreendeu 
diretamente do Senhor, nos colóquios em que 
auscultava o coração de Jesus diretamente do 
peito em que reclinava sua cabeça.

E, assim como não se pode tomar o nome 
de Deus em vão, como ordena o segundo pre-
ceito do Decálogo, também ninguém pode 
registrá-lo em qualquer instância humana. 
Somente o coração da pessoa, na medida em 
que se torna semelhante ao coração Dele, será 
o lugar de registro, não tanto da definição, 
que é bem mais uma categoria de pensamen-
to, mas do animus com o qual capta o que se 
espera daquele que aloja esse sentir e, conse-
quentemente, esse pensar e agir mediante o 
amor que Deus irradia em favor de todos e 
do qual, não poucas vezes, estes se recusam 
a desfrutar.  

Suponhamos, porém, que alguém tenha 
logrado registrar em certa repartição buro-
crática essa firma. Sim. Deus passaria a ser de 
propriedade daquele que obteve a carta pa-
tente na qual se garante a utilização exclusiva 
da marca. 

Sem que se cuide da discussão jurídica, 
pelas razões expostas no início, ressalta à evi-
dência que o ato do registro não retira de ne-
nhum de nós o direito de, como sacerdotes, 
profetas e reis que somos por múnus decor-
rente dessa mesma definição – Deus é Amor 
– e, por assim dizer, a propriedade intelectual, 
anímica, desse inesgotável Amor que supera 
todo e qualquer amor. Tudo passará, afirma o 
apóstolo que é o Patrono de nossa cidade, do 
nosso Estado e deste jornal, menos o amor. 

E os rios de água viva que manam direta-
mente do coração desse Deus de Amor serão 
capazes de lavar todo o sofrimento e toda a dor 
que, nestes dias, tantos e tantos estão sentindo.

O Amor do Deus que é Amor espera que, 
decididamente, como se todos fôssemos um 
só, caminhemos no rumo da Civilização do 
Amor, na qual a existência mesma suprimirá 
todas as marcas, todas as firmas, todas as de-
finições, toda a lágrima, toda a enfermidade 
e todo o luto.

 Wagner Balera é professor titular de Direitos Humanos 
na Faculdade de Direito da PUC-SP

Deus é Amor
WAGNER BALERA

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Inicia-se uma nova fase deste 
momento tão diferente que estamos 
vivendo: a perspectiva do retorno às 
aulas presenciais!

Isso já acontece em alguns luga-
res do País e se anuncia para o dia 8 
de setembro também em São Paulo. 
Essa retomada vem mexendo com 
quase todas as famílias!

Depois de tantos meses viven-
do em clima de medo, aprendendo 
estratégias e procedimentos para 
proteção de todos os familiares, 
mudando hábitos e rotinas, aproxi-
ma-se o momento em que algumas 
atividades, que antes nos eram cor-
riqueiras, voltem a acontecer. 

Embora haja um clima de desejo 
de retomar a vida, há também no ar 
uma grande preocupação: será que 
nossos filhos estarão em segurança 
voltando à escola antes da existência 
de uma vacina? 

Certamente, essa será uma de-
cisão a ser tomada por cada famí-
lia com muito critério e prudência. 
Gostaria apenas de ajudá-los com 
algumas considerações que podem 
ser importantes para tal decisão.

Em primeiro lugar, devemos cui-
dar para não tomar decisões impul-
sionados pelo sentimento de medo, 
que não é um bom conselheiro. Ten-
tem buscar informações sobre como 
será organizado esse retorno, os 
procedimentos de segurança que as 
escolas vão adotar, quais são os peri-
gos reais de acordo com a idade dos 
filhos, enfim, conhecer a realidade 
dos fatos ajuda a tomar uma decisão 
mais acertada. 

Depois disso, considerem com 
cuidado alguns pontos, dentre eles:
1.  Condições emocionais: como es-

tão nossos filhos em decorrência 
deste período prolongado de con-
finamento? Crianças precisam de 
espaço, de brincadeiras, de co-
legas para brincar. Adolescentes 
precisam de vínculos com iguais, 
de certa autonomia em relação à 
família, de experiências em que 
sintam autoconfiança. Enfim, 
para se desenvolverem de modo 
adequado, necessitam de vivên-
cias diferentes. Isso está sendo de 
algum modo garantido neste mo-
mento? A saúde emocional é tão 
importante quanto a saúde física 
e, de acordo com a circunstância 
vivida por cada família, é preciso 
considerar qual será o menor pre-
juízo.

2.  Interesse e atenção nas aulas  
on-line: dependendo da faixa etá-
ria dos filhos, os recursos digitais 
não são tão eficazes para garantir 
a aprendizagem e as vivências que 
são necessárias ao bom desen-
volvimento. Se eles não voltarem 
à escola, permanecerão em casa 
confinados e precisarão ir a par-
ques, praças etc., acabando por 
se relacionar com outras pessoas 
e lugares que não sabemos como 
estão cuidados.

3.  Rotina: seu dia a dia de estudos 
e atividades está organizado de 
modo que percebam a impor-
tância de aprender? Por meio da 
rotina, do que estipulamos como 
prioridades, ensinamos valores 
aos nossos filhos e, também, to-
dos nós exercitamos virtudes. 

Neste período de confinamento, 
como isso tem sido feito? 
Precisamos lembrar que a vida 

continua e que, cedo ou tarde, co-
lheremos os benefícios e os prejuízos 
do modo como estamos vivendo este 
período que acabou se prolongando 
por praticamente meio ano. Para os 
filhos pequenos e adolescentes, seis 
meses é muito tempo – significa uma 
fatia considerável do tempo de vida 
deles. As experiências vividas nes-
te período marcarão suas vidas, e é 
bom que sejam marcas positivas – 
que aprendam virtudes no convívio 
familiar, que desenvolvam hábitos 
de estudo em casa, que cresçam em 
capacidade de servir ao ambiente fa-
miliar. Se assim for, quando retorna-
rem ao ambiente escolar, certamente, 
conseguirão aprender rapidamente o 
conteúdo que estiver faltando.

Caso contrário, será um tempo 
de ócio prolongado demais para 
trazer aprendizagens positivas – po-
dem criar maus hábitos em relação 
ao sono, aprender muitas brincadei-
ras impróprias à idade, perder muito 
tempo com coisas pouco edificantes 
e, o pior, voltar à escola desprepa-
rados para retomar as atividades e 
aprender aqueles conteúdos que, a 
distância, ficaram prejudicados. 

Qualquer que seja a decisão, é 
muito importante que cada família 
tenha consciência das implicações 
que trará ao processo de aprendi-
zagem dos filhos, para poder atuar 
de modo adequado e minimizar os 
prejuízos. 

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é 
fonoaudióloga e educadora. Mantém o site 

www.simonefuzaro.com.br

Aulas presenciais – voltar ou não voltar?

[IPIRANGA] No dia 14, foram comemorados os 91 anos 
de criação da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no 
Bosque da Saúde, com missa presidida pelo Padre Uilson dos 
Santos, Pároco, transmitida pelas redes sociais. Neste tempo de 
pandemia, têm acontecido atividades de evangelização e cele-
brações pelas plataformas on-line, assim como momentos for-

mativos, como a série “Queremos Saber”, com uma linguagem 
jovial, transmitida pelo Instagram @psantateresinhabosque e 
conduzida pelos seminaristas Cleyton Pontes e Afonso Santos, 
além das “Sextas Bíblicas”, pelo Facebook, com o Padre Chris-
topher Velasco, Vigário Paroquial.

(por Karen Eufrosino)

Pascom da Paróquia Santa Teresinha
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Em meio à pandemia do novo coro-
navírus, a Câmara dos Deputados apro-
vou, no dia 9, dois projetos de lei (PLs): 
o 1444/2020 – que assegura menor prazo 
para que se viabilize a proteção às mu-
lheres e seus dependentes vítimas de vio-
lência doméstica – e o 1552/2020 – que 
garante a essas mulheres acolhimento 
institucional de curta duração, com cus-
tos cobertos pelo poder público. Os PLs 
ainda serão apreciados no Senado. 

Alguns pontos das redações originais 
abriam margem para brechas jurídicas 
que permitiriam a ampliação da prática 
do aborto no Brasil, embora este termo 
não estivesse diretamente mencionado 
nos textos. 

EUFEMISMOS E SUBTERFúGIOS
Ao PL 1444/2020 foi apensado (colo-

cado para tramitar conjuntamente) o PL 
1458/2020, em cujo texto original cons-
tava que o atendimento às mulheres víti-
mas de violência também contemplaria 
os “serviços de saúde sexual e reproduti-
va”; e se previa o “acesso a equipamentos 
de proteção individual para mulheres e 
atendimento diferenciado para os casos 
de violência doméstica e abuso sexual”. 
Após a contestação dos movimentos 
pró-vida e de organismos da Igreja, estes 
trechos foram retirados do projeto de lei. 

De acordo com o advogado Miguel 
da Costa Carvalho Vidigal, diretor da 
União dos Juristas Católicos de São Pau-

lo (Ujucasp), em nenhum dos projetos 
de lei estes termos estavam detalhados. 
“Eram leis que no título tinham interes-
ses louváveis e importantes para a socie-
dade, mas que no seu texto, além da de-
fesa desses interesses, possuíam brechas 
que poderiam ser utilizadas posterior-
mente em decisões judiciais para a libe-
ração do aborto. Infelizmente, sabemos 
que os maiores passos para a liberação 
do aborto no Brasil foram feitos no âm-
bito do Judiciário, que, por meio de um 
ativismo judicial escancarado, acabou 
deturpando textos de lei e criando com-
preensões diferentes para o regramento 
decidido quando da aprovação da legis-
lação”, explicou ao O SÃO PAULO.

Para Andreia Medrado, professora e 
pesquisadora em Biopolítica, os defenso-
res do aborto têm se valido de um jogo 
semântico para apresentá-lo em projetos 
de lei, sem utilizar a palavra, a fim de evi-
tar contestações.  

“A questão da ‘saúde integral da mu-
lher’, por exemplo: ela é muito mais uma 
armadilha que um desejo genuíno de pro-
teção à mulher. É claro que todos querem 
a saúde de homem, mulher e crianças. 
Contudo, quando vamos ler – e isso deve 
ser feito – a expressão à luz dos documen-
tos normativos do Ministério da Saúde, 
nas normas técnicas, dos próprios docu-
mentos produzidos pela agenda da defesa 
do aborto, fica perceptível que ‘saúde da 
mulher’, ‘saúde integral da mulher’ é um 
eufemismo para o oferecimento de servi-
ços, entre eles o aborto. Assim, na ânsia 
legítima de defender a mulher, defender 

a saúde genuína, muitas pessoas, inclusi-
ve parlamentares, caem nas armadilhas 
semânticas dos que querem promover a 
cultura da morte”, afirmou Andreia. 

‘ABORTODUTO’
Nos dois projetos de lei aprovados na 

Câmara se prevê que uma das possibili-
dades de se impedir o contato do agressor 
com a mulher é que ela permaneça tem-
porariamente em centros de atendimento 
integral, que podem ser abrigos ou outros 
imóveis, custeados pelo poder público, 
por meio de verbas extraordinárias do 
Fundo Nacional de Segurança Pública, 
enquanto durar a situação de emergência 
causada pelo novo coronavírus.

“A expressão ‘atendimento integral 
em casos de violência’, que parece ser 
algo bom, é um termo definido em uma 
norma técnica do Ministério da Saúde no 
ano de 2004. Nele se encontra o seguinte 
texto: ‘O encaminhamento para o abor-
to em casos de gravidez resultante por 
estupro ou, por analogia, por qualquer 
outra forma de violência sexual’. Assim, 
ao enviar recursos a esses centros que 
promovem o aborto e ao encaminhar as 
mulheres já fragilizadas por violências 
que possam ter recebido, o que se estará 
fazendo é exatamente o financiamento e 
a promoção do aborto”, alertou Vidigal. 

Para Lenise Garcia, doutora em Micro-
biologia e presidente do Movimento Bra-
sil sem Aborto, caso haja a interpretação 
adequada dos projetos de lei, não há riscos 
de que esses locais de abrigo se transfor-
mem em centros para a prática de abortos, 
“mas pode haver pessoas que queiram ter 
esse procedimento. Entretanto, seria um 
aborto clandestino, como acontece, infe-
lizmente, em tantas outras circunstâncias, 
dado que esses lugares não contam com 
instalações hospitalares”. 

Esses pontos do projeto de lei foram 
considerados pelos grupos pró-vida 
como uma reedição daquilo que ficou 
conhecido como “Abortoduto”, o projeto 
de lei 7371/2014, que, sob o argumento 
de financiar projetos de combate à vio-
lência contra a mulher, também per-
mitiria custear, com dinheiro público, 
consultórios médicos para a prática de 
abortos em todo o País. Após resistência 
da sociedade, esse PL não avançou. 

NOS PEQUENOS DETALHES
Os movimentos pró-vida também 

têm se mobilizado para que a redação dos 

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

PLs explicite que nenhum dos recursos 
possam ser aplicados para a promoção 
do aborto. A preocupação se deve prin-
cipalmente pelo fato de a Lei 12.845/2013 
ter relativizado o conceito de violência 
sexual, entendendo-a como qualquer re-
lação não consentida, bastando, asssim, 
que a mulher declare que foi vítima de 
tal relacionamento para poder acessar os 
serviços de aborto em caso de estupro.

Para Lenise Garcia, leis que garantam 
proteção às mulheres vítimas de violên-
cia são importantes, desde que não deem 
margem para facilitar o aborto. A dou-
tora em Microbiologia observou, ainda, 
que não se deve superdimensionar a 
aplicação da Lei 12.845/2013.

“Essa lei diz em seu Artigo 2º: ‘Con-
sidera-se violência sexual, para os efeitos 
desta lei, qualquer forma de atividade 
sexual não consentida’; assim, penso que 
não devemos sugerir que se expanda 
essa interpretação, como se essa lei tives-
se o condão de modificar o Código Pe-
nal, inclusive porque este, no artigo 128 
(que traz os casos em que não se pune o 
aborto), fala especificamente em estupro, 
e não em violência sexual. Se outras pes-
soas, favoráveis à legalização do aborto, 
querem distorcer esse sentido, temos que 
nos opor a essa distorção”, ponderou. 

Vidigal ressaltou que a sociedade 
deve se manter atenta para que o aborto 
não seja relativizado e ampliado no País. 
“O Código Penal continua criminalizan-
do o aborto, muito embora despenalize 
certas práticas abortivas, e esses exclu-
dentes de punibilidade fazem alguns 
chamarem tais procedimentos de ‘aborto 
legal’, ou seja, sem crime. Contudo, qual-
quer lei que pretenda violar o direito à 
vida no Brasil deveria ser considerada 
‘ipso facto’ inconstitucional, mas infeliz-
mente não é assim”, comentou. 

UMA FALSA SOLUÇÃO
Lenise Garcia ressaltou que “a crian-

ça no ventre da mãe tem o seu direito, 
que não pode ser suplantado por um su-
posto direito dela [mãe]”. A doutora em 
Microbiologia citou também dados do 
livro “Abortos forçados”, do qual é coau-
tora, os quais indicam que, na maioria 
das vezes, a mulher é induzida ou mes-
mo forçada a tal prática. “O aborto não 
é uma solução para mulheres que so-
freram violência. Na verdade, o próprio 
aborto é, com frequência, uma violência 
contra a mulher”, concluiu. 

Projetos de lei 
trazem subterfúgios 

para favorecer a 
prática do aborto
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A Bíblia, o magistério da Igreja e os papas, ao longo da 
história, ressaltam que a vida humana é sagrada, um 
dom divino, desde a concepção. Por isso, dizer não ao 
aborto é um compromisso do cristão. 

NA BÍBLIA
“Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te 
conheci; antes que saísses do seio, eu te consagrei.” (Jr 1,5)

“Desde que nasci fui entregue a ti; desde o ventre ma-
terno és o meu Deus.” (Sl 22,10)

NA DIDAQUÊ
(A doutrina dos apóstolos, seguida pelos primeiros cris-
tãos)
“Não matarás a criança mediante aborto, nem mata-
rás o recém-nascido.” (Capítulo II)

NO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA
“A vida deve ser protegida com o máximo cuidado 
desde a concepção. O aborto e o infanticídio são cri-
mes nefandos.” (§2271)

“A cooperação formal para um aborto constitui 
uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena 
canônica de excomunhão este delito contra a vida 
humana. ‘Quem provoca aborto, seguindo-se o 
efeito, incorre em excomunhão latae sententiae’ 
‘pelo próprio fato de cometer o delito’ e nas condi-
ções previstas pelo Direito.” (§2272)

PRÁTICA CONDENADA PELOS PAPAS
“Devemos, uma vez mais, declarar que é absolutamente 
de excluir, como via legítima para a regulação dos nas-
cimentos, a interrupção direta do processo generativo 
já iniciado, e, sobretudo, o aborto querido diretamente 
e procurado, mesmo por razões terapêuticas.”

São Paulo VI, em 1968, encíclica Humanae vitae, 14 

“Talvez este fenômeno linguístico [‘interrupção 
da gravidez’] seja já, em si mesmo, sintoma de um 
mal-estar das consciências. Mas nenhuma palavra 
basta para alterar a realidade das coisas: o aborto 
provocado é a morte deliberada e direta, indepen-
dentemente da forma como venha realizada, de um 
ser humano na fase inicial da sua existência, que 
vai da concepção ao nascimento.”

São João Paulo II, em 1995, encíclica Evangelium vitae, 58

“Não só a situação de pobreza provoca ainda altas ta-
xas de mortalidade infantil em muitas regiões, mas 
perduram também, em várias partes do mundo, prá-
ticas de controle demográfico por parte dos governos, 
que muitas vezes difundem a contracepção e chegam 
mesmo a impor o aborto. Nos países economicamen-
te mais desenvolvidos, são muito difusas as legisla-
ções contrárias à vida, condicionando já o costume e a 
práxis e contribuindo para divulgar uma mentalidade 
antinatalista que muitas vezes se procura transmitir a 
outros Estados como se fosse um progresso cultural.”

Papa Bento XVI, em 2009, encíclica Caritas in veritate

“Entre estes seres frágeis, de que a Igreja quer cuidar 
com predileção, estão também os nascituros, os mais 
inermes e inocentes de todos, a quem hoje se quer ne-
gar a dignidade humana para poder fazer deles o que 
apetece, tirando-lhes a vida e promovendo legislações 
para que ninguém o possa impedir.”

Papa Francisco, no Twitter, em 2019, no Dia do Nascituro

PARA QUE NÃO 
RESTEM DúVIDAS!

No início de junho, em razão da tramitação 
dos PLs 1552/2020 e 1444/2020 na Câmara (leia 
mais na página 8), a Comissão em Defesa da Vida 
do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) apresentou uma sínte-
se do avanço de legislações que atentam contra a 
vida do nascituro. 

De acordo com o texto assinado por Dom 
Eduardo Malaspina, Bispo Auxiliar de São Carlos 
(SP) e Referencial da Comissão; Padre Berardo 
Graz, médico e Coordenador da Comissão; e Ro-
berto Vertamatti, Secretário da Comissão, desde 
os anos 1990 as fundações Rockefeller e Ford têm 
financiado em todo o mundo a “cultura da mor-
te” e incentivado que outras também o façam. No 
Brasil, de modo especial, a Fundação McArthur, 
conforme relatório publicado em 2002, custeou 
estudos de vários líderes do movimento a favor 
do aborto, incluindo alguns médicos, que passa-
ram a pedir na Justiça alvarás sempre que encon-
trassem a gestação de um “bebê defeituoso”. 

Em 2004, no governo Lula (PT), o Ministério 
da Saúde publicou uma norma técnica na qual 
constava que a gestante que pretendesse realizar 
um aborto em caso de estupro não necessitaria 
mais provar ter sido vítima de tal ato, nem apre-
sentar um boletim de ocorrência: bastaria sua pa-
lavra, que deveria ser aceita pelos médicos. 

Em 2005, o Executivo apresentou à Câmara 
um projeto de lei para revogar todos os disposi-
tivos do Código Penal que tipificavam qualquer 
forma de aborto, a fim de descriminalizá-lo, mas 
o projeto foi reprovado em 2007. 

No ano de 2012, o Ministério da Saúde, já no 
governo Dilma Rousseff (PT), tentou implemen-
tar a “política de redução de danos”, pela qual se 
permitiria a abertura de consultórios médicos 
para ensinar às gestantes a praticar abortos em 
casa, mas após resistência da opinião pública, a 
medida não avançou. 

Naquele mesmo ano, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) julgou procedente a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 
54 (ADPF, 54), e desde então quem pratica o 
aborto de feto anencefálico não é punido. Esse 
excludente de punibilidade também vale para os 
casos de aborto em razão de risco de vida para 
a gestante ou quando a gestação é resultante de 
um estupro. 

Em 2013, entrou em vigor a Lei 12.845/2013, 
chamada de “lei cavalo de troia”, que em seu Ar-
tigo 2º redefiniu o estupro e a violência sexual 
como “qualquer forma de atividade sexual não 
consentida”, e não mais como um ato sexual no 
qual devesse ter havido violência física. 

“Juntando a norma técnica do governo Lula, 
a ‘lei cavalo de troia’ e uma lei prevendo gran-
de dotação orçamentária para projetos contra a 
violência da mulher em geral, como agora toda 
relação sexual não consentida seria violência no 
mesmo nível do estupro, estariam virtualmente 
aprovados os recursos para promover iniciativas 
em favor do aborto sempre que pudesse se alegar, 
sem necessidade de provas, uma relação sexual 
não consentida ou desejada”, pontua o texto da 
Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul 1 
da CNBB.

Em 2014, foi apresentado o PL 7371/2014, 
que se tornou conhecido como “Projeto do Abor-
toduto”. Oficialmente, a proposta seria a de cus-
tear o treinamento e comprar equipamentos de 
combate à violência contra as mulheres. Não ha-
via, porém, detalhamento sobre quais seriam tais 
equipamentos. Movimentos pró-vida mobiliza-
ram-se para que fosse explicitado no PL que “ne-
nhum dos recursos especificados no projeto a ser 
aprovado poderia ser aplicado em equipamentos, 
serviços ou atividades que envolvessem, direta 
ou indiretamente, o aborto provocado”. Diante 
da falta de entendimento para a redação final do 
projeto de lei, o “Abortoduto” saiu da pauta do le-
gislativo em fevereiro de 2017. (DG)

Cronograma das políticas 
abortistas no Brasil

Grande adesão à Marcha pela Vida, em 2019, comprova que a sociedade brasileira é contrária ao aborto 

Luciney Martins/O SÃO PAULO - set.2019



Você Pergunta

A Lúcia, de São Bernardo do Campo 
(SP), tem a seguinte dúvida: “Quem come-
te suicídio tem a salvação? Seu gesto será 
perdoado por Deus?”

Lúcia, o suicídio sempre foi reprova-
do severamente pela Igreja. Para a Igreja, 
firmada na Palavra de Deus, a vida é dom 

divino e, por isso mesmo, sagrado. Só a 
Deus cabe tirá-la. Tanto é assim que, por 
séculos, a Igreja encarou o suicídio como 
um pecado grave, um pecado mortal. Ao 
suicida foi negado o direito às celebrações 
fúnebres e às missas de 7º e 30º dia e de um 
ano de falecimento.

Com o avanço das ciências do psi-
quismo humano, porém, a Igreja pre-
cisou rever sua postura em relação ao 

suicídio. Diante do natural instinto de 
conservação, o suicídio passou a ser con-
siderado fruto de uma situação de dese-
quilíbrio mental.

Psicologicamente, o suicida não pode 
estar bem com Deus, consigo mesmo e 
com o próximo. Então, por que colocar 
limites na misericórdia de Deus? Por que 
condenar a um segundo inferno depois 
da morte alguém que em vida já estava 

num inferno tão angustiante, a ponto de 
se matar?

Esta consideração, minha irmã, me le-
vou, no meu ministério de padre, a tratar 
com misericórdia os suicidas e orar por 
eles. E, se alguém ainda julga alguém con-
denado ao inferno por ter-se suicidado, 
entenda que por razão alguma devemos 
colocar limites à misericórdia de Deus. Fi-
que com Deus, minha irmã, Lúcia.

Há salvação para quem comete suicídio?
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br
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É tempo de fé, partilha e 
novos aprendizados!

NAyÁ FERNANDES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Muitas pessoas têm compartilhado 
como o período de isolamento ajuda a 
modificar rotinas preestabelecidas e pro-
picia aprendizados com os familiares, bem 
como o crescimento da fé e a vivência de 
momentos de espiritualidade em família 
ou mesmo em relação a atividades simples 
do dia a dia, como a limpeza da casa.

UNIÃO E FÉ!
Andréia Ferreira, 34, conta que os mo-

mentos de oração em família surgiram 
como uma forma de reunir amigos distan-
tes e até mesmo os próprios irmãos. “Co-
meçamos a rezar e fazer lives junto com 
os familiares.  Na minha família, temos o 
hábito de nos reunir para tocar violão e 
cantar, mas, com a pandemia, isso ficou 
mais difícil. Então, em vez de cantar ou-
tros tipos de música, decidimos fazer uma 
live com cantos católicos, e foi muito bom, 
pois conseguimos unir a família e amigos 
para rezar”, afirmou.

Mãe de dois meninos, Andréia ex-
plicou à reportagem que são momentos 
muito importantes para todos, idosos e 
crianças, pois proporcionam a esperança e 
o conforto de que tudo irá passar.

“É uma forma de aprofundar a fé e nos 
mantermos unidos”, completou. Além dis-
so, os dois filhos da Andréia, com 10 e 5 
anos, entraram em contato com a oração 
de forma mais intensa e aprenderam, com 
a mãe, a recorrer à proteção divina em 
momentos de dificuldade. 

“No dia em que o ciclone passou por 
aqui [o ciclone bomba, que atingiu tam-
bém a cidade de Ubiratã (PR), no fim do 
mês de junho], comecei a rezar e eles logo 
me acompanharam”, contou Andréia.

SOLIDARIEDADE E PARTILHA
A experiência de Fernanda Etlinger, 40, 

mãe de Leila, 9, e Lucas, 4, é uma realidade 
que aconteceu com muitas famílias e de-
monstra solidariedade e bom senso. Maria 
Duzolina, conhecida como Naná, come-
çou a trabalhar com a família em 2011 e 
retornou em 2015, quando o segundo fi-
lho do casal nasceu. Desde 2018, porém, 
presta um serviço de organização e limpe-

za da casa duas vezes por semana e babá 
das crianças em algumas horas do dia.

Assim que os primeiros casos de  
COVID-19 começaram a ser divulgados 
no Brasil, Fernanda disse que ficou em dú-
vida, mas, a partir do dia 16 de março, a 
família decidiu ficar em casa, antes mesmo 
do anúncio oficial dos governos.

“Meu marido é gerente de projetos 
na Arcos Dourados e eu sou empreen-
dedora, tenho uma startup de busca e 
recomendação de escolas. No mesmo dia 
em que decidimos ficar em casa, avisei à 
Maria que fizesse o mesmo”, contou Fer-
nanda, que, mesmo sabendo que ela e a 
família não são do grupo de risco, deci-
diu pelo isolamento por ter consciência 
de que  podem ser transmissores do vírus 
para outras pessoas.

Mesmo tendo muitas dificuldades 
com a organização da casa, a família de-
cidiu dispensar Maria e continuar pagan-
do, ao menos parcialmente, o salário dela. 
A empreendedora falou também sobre 
momentos de dificuldade e que é preciso 
muita paciência e união para que todos fi-
quem bem durante este período.

“Eu, com minha empresa parada fa-
zendo freelas pra conseguir dinheiro; meu 
marido, com redução de salário e com o 
medo de ser demitido; Leila, impaciente 
com aulas on-line; e Lucas, entediado no 
limite em casa”, afirmou.

Além disso, a família resolveu mudar 
de casa para conseguir acertar as contas. 
“Mesmo com todas as dificuldades, em 
nenhum momento pensamos em cortar 
o pagamento da Naná, mas tivemos que 
reduzir 25%, na mesma proporção de re-
dução de salário do meu marido. Sempre 
fomos honestos com ela e sempre nos aju-
damos. O mínimo que poderíamos fazer é 
ajudar como podemos, mantendo um pa-
gamento mensal para que ela, assim como 
nós, suporte este momento”, continuou.

Com a ausência de Maria, Fernanda 
disse que a família continuou, ainda mais, 
uma prática que já tinha: a de comparti-
lhar as tarefas, ou seja, todos dão sua con-
tribuição, como for possível. “Criamos 
uma rotina de faxina e dividimos as tare-
fas: banheiros são meus, louça e aspirador 
do marido, pano nos móveis e chão são 
meus e as crianças ajudam arrumando 

suas coisas, limpando os vidros, que nós 
achamos lindos, mesmo sabendo que de-
pois que eles limpam, ficam ainda mais 
sujos”, brincou Fernanda.

Para ela, se for necessário, vai conti-
nuar fazendo os trabalhos domésticos 
e vê este momento de pandemia como 
aprendizado. “Da mesma forma que me 
aproximei dos meus filhos, estando com 
eles todo dia e toda hora no mesmo lugar, 
também sinto o peso de ser tanta coisa ao 
mesmo tempo... mulher, mãe, olhar a casa, 
trabalhar”, continuou Fernanda.

FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR
Evelyn de Lima Vaz, 26, é filha de Jor-

ge Vaz e Fatima Nogueira de Lima Vaz e 
irmã de Peterson de Lima Vaz. Ela estava 
fazendo intercâmbio na Irlanda quando 
viu crescer as notícias sobre casos de CO-
VID-19 no Brasil. Embora estivesse vi-
vendo uma experiência fantástica naquele 
país, com o aprendizado da nova língua, 
trabalho, lugares e pessoas novas, Evelyn 
decidiu voltar ao Brasil em junho.

“Estava na Irlanda havia nove meses. 
Tive muitos problemas no começo, para 
me adequar à nova vida, mas, com o pas-
sar dos meses, tudo foi se tornando mais 
leve e se encaminhando bem. Quando me 
perguntam como foi, sempre digo que foi 
a mais fantástica experiência da minha 
vida e que eu sei que não acabou”, contou à 
reportagem do O SÃO PAULO.

A jovem voltou para São Paulo no dia 
10 de junho. “Fiquei extremamente pre-
ocupada com meus pais e decidi voltar 
para ficar perto deles neste momento. Não 
me perdoaria se algo acontecesse e eu es-
tivesse longe. Eles são o único e exclusivo 
motivo de eu ter voltado e aqui estamos 
tomando todo o cuidado, na medida do 
possível, pois temos que nos deslocar”, 
contou Evelyn. 

O momento com a família está sendo, 
para Evelyn, um tempo de partilha e diá-
logo. “Converso com meus pais sobre tudo 
o que planejo para meu futuro e escuto o 
que eles têm para me dizer. Aprendi a ser 
mais que uma filha para eles, aprendi a 
ser amiga também, para que eles possam 
compartilhar o que sentem. Assim, a qua-
rentena está sendo para a nossa família 
um tempo de parceria entre pais e filha.”

Fernanda Etlinger, com os filhos e o esposo, 
mantém o salário de Maria Duzolina, fun-
cionária da família, que não tem ido à casa 
por causa do isolamento social; Andréia 
Ferreira está ainda mais próxima dos filhos 
na quarentena; e Evelyn Vaz (ao centro na 
imagem acima) retornou da Irlanda para 
conviver com os pais
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“A Igreja precisa de vocês, do entusias-
mo, da criatividade e da alegria que os ca-
racterizam!”, expressou o Papa Francisco 
aos 3 milhões de pessoas que acompanha-
vam a missa de envio da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) de 2013, realizada em 
julho daquele ano no Rio de Janeiro. Os 
jovens que ouviam o Santo Padre foram 
encorajados a testemunhar o amor e a mi-
sericórdia de Deus, sem ignorar as parti-
cularidades próprias da idade, para assim, 
percorrerem o caminho de evangelização 
e anúncio da sua Palavra.

Tal mensagem se torna ainda mais 
relevante diante da atual pandemia de  
COVID-19, uma vez que as pessoas de 
mais idade precisam resguardar a saúde, 
mantendo-se afastadas por esse período 
específico de suas atividades pastorais.

Diante dessa realidade, muitos jovens 
deram sequência ou intensificaram sua 
missão na Igreja, fato este que remete à 
mensagem do Papa Francisco em seu 
encontro mais recente com a juventude 
mundial, na JMJ do Panamá, ocorrida em 
2019.

“Vós, queridos jovens, não sois o fu-
turo, porque é normal dizer que os jovens 
são o futuro. São o presente, vocês, jovens, 
são o agora de Deus. Ele convoca-vos e 
chama-vos, nas vossas comunidades e ci-
dades, para irdes à procura dos avós, dos 
mais velhos; para vos erguerdes de pé e, 
juntamente com eles, tomar a palavra e 
realizar o sonho com que o Senhor vos so-
nhou”, disse o Pontífice.

INSPIRADOS NO PROJETO DE JESUS
Os exemplos deixados por Santa Te-

resa de Calcutá, São Francisco de Assis e 

Santa Dulce dos Pobres e por Dom Lucia-
no Mendes de Almeida, Dom Paulo Eva-
risto Arns e Padre Júlio Lancellotti são ins-
piração para que Felipe Castelhano Pais, 
21, da Paróquia Santa Rita de Cássia, no 
Setor Pastoral Belém, da Região Episcopal 
Belém, realize suas atividades pastorais.

O jovem, que cursa o quarto semestre 
da Faculdade de Direito, é o responsável 
pela arrecadação de mantimentos para a 
população em situação de rua, imigrantes 
e famílias carentes na região do território 
paroquial, em uma ação idealizada pelo 
grupo de jovens do qual é coordenador. 
Ministro Extraordinário da Sagrada Co-
munhão, ele leva a Eucaristia a aproxi-
madamente 50 enfermos neste tempo de 
pandemia, e preside a celebração da Pala-
vra em diversas casas da Missão Belém. 

A cada fim de semana, 2 mil lanches 
são levados a essas pessoas nos bairros da 

Mooca, Belém, Brás, Pari, Vila Guilherme, 
Vila Maria e Armênia. É feita ainda a en-
trega de cerca de 400 cestas básicas. Antes 
da pandemia, as doações eram realizadas 
uma vez por mês. 

“Em tempos de pandemia, devemos 
ser ainda mais luzes na vida de todos, 
principalmente dos desfavorecidos (...) É 
um convite para fazermos também nós, 
jovens, como somos, essa escolha, isso é 
o nosso agora! Imediato! Dessa forma, 
não podemos viver uma fé apenas cultu-
ral, mas sim de convicção, de mudança de 
vida.”

‘ESTAR A SERVIÇO’
Na Paróquia Santa Terezinha do Me-

nino Jesus, no Setor Pastoral Tucuruvi, da 
Região Episcopal Santana, Danilo Garcia 
atuou dos 14 aos 21 anos no grupo de co-
roinhas. Hoje, aos 29, serve a comunidade 

paroquial nas pastorais da Liturgia, Juven-
tude e Comunicação.

Estudante de Arquitetura, ele contou 
que, durante o período das missas sem a 
presença de fiéis, os jovens permaneceram 
unidos por meio de encontros virtuais, 
que trataram de música, saúde emocional 
e, sobretudo, da compreensão de toda a 
Paróquia para a necessidade de valorizar 
as igrejas domésticas neste momento.

Com a reabertura gradual dos espaços 
religiosos, ele tem contribuído para que os 
protocolos de segurança sejam realizados 
na Paróquia, como a medição da tempera-
tura e higienização do templo para as três 
missas dominicais.

Danilo salientou que a maior atuação 
da juventude na Paróquia é, também, re-
sultado do compromisso semeado entre 
os membros do grupo: “Estamos sempre 
junto com as pastorais sociais, liturgia, 
catequese. Brincamos que não somos só 
para carregar cadeiras, mas estamos dis-
poníveis a ajudar todos os que precisam”. 

“Como devoto de Santa Terezinha e de 
São Francisco, vejo que a juventude deve 
sempre estar a serviço, e que isso ajude 
essa mesma juventude a entender a sua 
vocação”, afirmou.

Na mesma Paróquia, Caroline Souza 
Gonçalves, 25, há um ano integra o grupo 
de jovens, e, diante da pandemia, também 
tem auxiliado para que as missas presen-
ciais ocorram. Ela reiterou não ser novida-
de a participação e o interesse dos jovens, 
mas a nova dinâmica paroquial eviden-
ciou o envolvimento e o compromisso da 
juventude: “Essa pandemia pôde impul-
sionar novas orientações. Foi uma forma 
de estarmos reclusos e aprofundarmos 
tudo o que temos feito e obter novas ideias 
para trabalhar diante de tudo isso. Nada é 
em vão, e Deus não deixa nada nem nin-
guém de fora”.

‘SER INSTRUMENTO DE DEUS’
Na Paróquia São João Clímaco, no 

Setor Anchieta da Região Episcopal Ipi-
ranga, Lucas Diniz, 25, relembrou que, 
por não fazer parte do grupo de risco da 
COVID-19, sua colaboração na animação 
e como acólito nas missas aconteceu com 
naturalidade. Ele realçou que este período 
fez com que as comunidades se reinven-
tassem. 

Já a estudante de Pedagogia Nayara 
Oliveira, 23, contou à reportagem que par-
ticipa da Paróquia desde a infância. Ela já 
foi coroinha, ajudou a fundar o grupo de 
jovens Manancial, há seis anos, e hoje atua 
na Pastoral da Liturgia e acólitos. 

Nayara se dispôs a colaborar com os 
protocolos de segurança, sendo uma das 
responsáveis pela higienização da igreja e 
animação das missas.

Nayara rememorou o trecho da músi-
ca “Oferta”, do Missionário Shalom: “Que-
ro ofertar minha vida, gastar os meus dias, 
minha juventude, por amor”, para explicar 
que seu desejo “sempre foi e sempre será 
ser instrumento de Deus para a evange-
lização. É de extrema felicidade e impor-
tância, para mim, poder ser instrumento 
de Deus e ajudar o Evangelho a chegar a 
todas as pessoas”, concluiu.

Jovens: ‘O agora de Deus’DURANTE A PANDEMIA 
DE COVID-19, MUITOS 
JOVENS TêM ATUADO 
NOS SERVIçOS 
PASTORAIS, CARITATIVOS 
E LITúRGICOS, PARA 
PRESERVAR A SAúDE DAS 
PESSOAS DE MAIS IDADE 
E CONTINUAR A MISSãO 
EVANGELIzADORA E 
PROFéTICA DA IGREJA

JENNIFFER SILVA
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Entre as ações dos jovens da Paróquia Santa Rita de Cássia está a arrecadação e distribuição de alimentos a pessoas em situação de rua

Jovens também estão envolvidos nas transmissões de missas e atividades formativas pela internet

Grupo de Jovens da Paróquia Santa Rita de Cássia Reprodução
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Aos poucos, os católicos retornam às 
celebrações presenciais das missas, se-
guindo uma série de cuidados e recomen-
dações sanitárias, com o objetivo de evitar 
que a participação nos santos mistérios 
seja ocasião de risco para a disseminação 
do novo coronavírus. Além da organiza-
ção e do empenho das paróquias, é preci-
so que cada pessoa assuma o seu compro-
misso de segui-los e respeitá-los. 

Em maio, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou 
uma série de orientações litúrgicas e pas-
torais, que estão sendo usadas como re-
ferência pelas dioceses.  

Padre Tiago Gurgel, Capelão da San-
ta Casa de Misericórdia de São Paulo, 
que, antes de ser ordenado sacerdote, 
exerceu e lecionou Medicina, enfatizou 
ao O SÃO PAULO que todos precisam 
se conscientizar de que esses cuidados 
preventivos são necessários, uma vez que 
a pandemia não acabou e ainda não há 
uma vacina.

HIGIENE DAS MÃOS
Esse é um cuidado essencial no com-

bate ao novo coronavírus. Ao tocar em 
uma superfície contaminada, além do 
risco de contaminar a si mesmo, há a 
possibilidade de transmitir o vírus a ou-
tras pessoas. Por isso, é importante que, 
ao entrar na igreja, a pessoa higienize 
as mãos, mesmo que já as tenha lavado 
antes de sair de casa. De igual modo,  
deve-se evitar tocar o rosto, sobretudo as 
áreas próximas da boca, nariz e olhos.

Essa higienização deve ser repetida 
cada vez que se toca em alguma super-
fície ou objeto e, especialmente, antes da 
comunhão. 

DISTANCIAMENTO
Assim como em outros locais públi-

cos, o distanciamento entre as pessoas 
deve ser seguido nas igrejas, havendo 
uma distância de, no mínimo, 1,5 metro 
umas das outras.

Embora a regra de distanciamento 
não se aplique a pessoas da mesma famí-
lia, Padre Tiago destacou que é preciso 
que o distanciamento em relação a outra 
pessoa que ocupar o banco seja mantido. 
Por isso, se houver mais de duas pessoas 
da mesma família, é melhor que somente 
essas pessoas ocupem esse banco. 

No presbitério, espaço da igreja onde 
ficam o celebrante, os ministros e coroi-
nhas, o distanciamento deve ser respei-
tado, permanecendo no local somente o 
número necessário de pessoas. Também 
deve ser evitada a procissão de entrada 
pelo corredor da igreja. “Quanto menor 
for a proximidade física entre as pessoas 
é melhor”, reforçou o Sacerdote. 

MÁSCARA 
Assim como a higiene das mãos, a 

máscara tem o objetivo de proteger a 

Prudência e responsabilidade devem marcar 
as missas presenciais durante a pandemia

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

própria pessoa e as outras, uma vez que 
impede a propagação das gotículas que 
saem da boca (cujo nome é perdigoto) 
e do nariz, que, eventualmente, podem 
conter o coronavírus em pessoas infecta-
das, mas assintomáticas. 

Na missa, os fiéis devem retirar a 
máscara somente no momento da co-
munhão e com o máximo de cuida-
do. “Muitos profissionais da saúde que 
trabalham em áreas de pacientes com  
COVID-19 se contaminaram no mo-
mento de retirar o artefato de proteção, 
pois não o fizeram adequadamente. Por 

ele enfatizou a observância do máximo 
de cuidado ao retirar a máscara, sempre 
a tocando nas alças e nunca na parte ex-
terna do tecido. Outra recomendação é 
que se use máscaras de fácil colocação, 
de preferência, com alças que se apoiem 
nas orelhas, evitando as que precisam ser 
amarradas. 

MINISTROS E OBJETOS
Os ministros, coroinhas, leitores, 

músicos e eventuais concelebrantes de-
vem estar sempre usando máscara. “O 
presidente da celebração pode ficar sem 

falar sem máscara próximo a eles. 
Quanto à higienização dos bancos 

e do chão do templo, deve ser sempre 
feita após as missas. “Podem ser uti-
lizados água sanitária, álcool 70% ou 
outras soluções desinfetantes. Claro 
que, dependendo do tipo de piso da 
igreja, é preciso verificar o produto 
mais adequado. O importante é man-
tê-la sempre limpa”, reforçou o Padre. 

O ESSENCIAL DO RITO 
Padre Helmo Cesar Faccioli, Coor-

denador da Comissão Arquidiocesana 
de Liturgia, enfatizou que será preciso se 
acostumar com esta nova realidade en-
quanto a pandemia não for controlada. 
Ele ressaltou, porém, que o seguimento 
desses protocolos não altera os aspectos 
essenciais da liturgia dos sacramentos, 
tampouco representa um desrespeito aos 
mistérios sagrados.

“Externamente, existem situações que 
extrapolam aquilo que é a prescrição do 
rito, mas não ferem o rito. Por exemplo, 
o fato de o ministro estar de máscara não 
significa desrespeito ao Senhor, pelo con-
trário, é um grande respeito ao corpo de 
Cristo, que será entregue ao fiel. A pessoa 
que, por sua vez, recebe Jesus eucarísti-
co, tendo antes higienizado as mãos com 
álcool, também não diminui nem fere a 
presença do Senhor nas espécies eucarís-
ticas”, explicou o Coordenador. 

“A fé deve nos despertar para o bom 
senso e o equilíbrio. Não devemos dar 
mau exemplo como cristãos, pois cor-
remos o risco de prejudicar o próximo, 
a quem devemos amar e cuidar, como 
a nós mesmos”, acrescentou Padre Hel-
mo, enfatizando que o cumprimento dos 
protocolos também representa um gesto 
de comunhão e um exercício da prática 
das virtudes, especialmente da paciência 
e da prudência.

isso, não é pelo 
simples fato de es-
tar de máscara que 
se está protegido”, 
sublinhou. 

CUIDADO E 
PACIÊNCIA

Em algumas 
igrejas, sacerdote 
e demais minis-
tros estão levando 
a comunhão até 
os fiéis que per-
manecem em seus 
lugares. Em ou-
tros casos, a procissão para a comunhão 
acontece de forma cuidadosa e seguindo 
o distanciamento. 

O Capelão enfatizou que, neste mo-
mento, é preciso muito cuidado e paci-
ência, pois se o fiel tocar na parte externa 
da máscara correrá o risco de tocar na 
Eucaristia com as mãos contaminadas. 
“O ideal é que a pessoa higienizasse as 
mãos antes de retirar a máscara e, no-
vamente, para comungar e, depois, uma 
terceira vez, após colocar novamente a 
máscara”, recomendou. 

Contudo, o Capelão compreende a 
complexidade dessas medidas. Por isso, 

máscara, desde 
que haja certa dis-
tância em relação 
aos concelebrantes 
e ministros. Ele 
deve, no entan-
to, usar a máscara 
para dar a comu-
nhão, observando 
o cuidado de hi-
gienizar as mãos 
antes de colocar a 
máscara e, depois, 
para que não corra 
o risco de tocar na 
Eucaristia com a 

mão contaminada”, explicou o Capelão. 
Quanto aos objetos litúrgicos e mate-

riais usados na celebração, Padre Tiago 
enfatizou que estes devem ser tocados 
pelo menor número possível de pessoas. 
“O ideal é que o próprio celebrante pre-
pare o altar e somente ele toque as alfaias 
e objetos litúrgicos durante a celebração 
e, se possível, que os guarde ao término 
da missa após serem devidamente higie-
nizados”, aconselhou. 

Padre Tiago reforçou a recomenda-
ção da CNBB para que o cálice e demais 
recipientes estejam sempre cobertos so-
bre o altar, uma vez que o celebrante irá 

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Maior distanciamento entre as pessoas nos bancos das igrejas durante as missas é uma das recomendações para evitar o contágio por COVID-19
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A comunidade paroquial deve promo-
ver todos os seus membros, em unidade e 
corresponsabilidade, liderada por um sa-
cerdote: a paróquia é de todos e deve levar 
o Evangelho a todos. Essa é uma chave de 
leitura do documento “A conversão pasto-
ral da comunidade paroquial a serviço da 
missão evangelizadora da Igreja”, divulga-
do pelo Vaticano, na segunda-feira, 20.

A instrução foi promulgada pela Con-
gregação para o Clero, em 29 de junho, 
após revisão do Papa Francisco. Em co-
municado, o Vaticano informa que bispos 
vinham alertando sobre a necessidade de 
elaborar um instrumento a respeito dos 
diversos projetos de reforma das paró-
quias que vêm sendo realizados nas dio-
ceses.

Entre os temas abordados estão os 
desafios do mundo atual e a necessidade 
de um novo “dinamismo missionário”, a 
centralidade do papel do padre e o risco 
de uma excessiva burocratização.

CONVERSÃO PASTORAL
A chamada “conversão pastoral” é a 

proposta de que a paróquia seja um centro 
“propulsor do encontro com Cristo”, ou 
seja, um local de reunião e de anúncio da 
fé. Citando o Papa Francisco, o texto diz 

O novo manual sobre como bispos e superiores 
religiosos devem proceder em casos de denúncia de 
abusos de menores, publicado na quinta-feira, 16, terá 
atualização constante.

Segundo o Cardeal Luis Ladaria, Prefeito da Con-
gregação para a Doutrina da Fé, este “vade mecum” 

serve principalmente para orientar concretamente os 
profissionais de Direito que auxiliam os líderes reli-
giosos, e será reeditado sempre “com a contribuição 
das igrejas locais”.

Embora essas indicações já existissem em 
forma de leis da Igreja (Direito Canônico), não 

estavam organizadas em forma de manual práti-
co. Agora, se houver uma “notícia de delito”, a 
Igreja oferece orientações práticas sobre como 
proceder. Leia a íntegra  do documento no site 
do jornal O SÃO PAULO, por meio deste link:  
https://cutt.ly/0aX4B6R. (FD)

Cardeal Ladaria: Manual para evitar abusos de menores será sempre atualizado

Vaticano renova orientação às  
paróquias: ‘Há lugar para todos na Igreja’

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

que a paróquia é convidada a inovar em 
seus métodos, adaptar-se à cultura onde 
está inserida, mas sempre fiel à tradição da 
Igreja.

“A paróquia é uma casa em meio às 
casas”, diz o texto. “Visivelmente represen-
tada pelo edifício de culto, é sinal da pre-
sença permanente do Senhor ressuscitado 
em meio ao seu povo.”

A mobilidade territorial e o surgimen-
to dos ambientes digitais são novos desa-
fios. “É fácil levantar a hipótese de que o 
constante desenvolvimento da tecnologia 
modificará ainda mais o modo de pensar 
e a compreensão que o homem terá de si e 
da vida social”, reflete.

Diante disso, a comunidade é chama-
da a discernir sobre “processos de rejuve-
nescimento” do rosto da Igreja. Entre as 

iniciativas a serem promovidas estão o es-
tímulo a uma leitura informada da Bíblia 
e a valorização de percursos de iniciação.

O documento pede, ainda, que as pa-
róquias sejam ambientes de inclusão e 
atenção aos pobres. “Muitas vezes, a co-
munidade paroquial é o primeiro lugar 
de encontro humano e pessoal dos pobres 
com o rosto da Igreja”, afirma. Visitá-los é 
um serviço a ser prestado, pois, ao evange-
lizar os pobres, “a paróquia se deixa evan-
gelizar”.

O PÁROCO AO CENTRO
Além de presidirem a missa – e “o mis-

tério eucarístico é fonte e ápice de toda a 
vida cristã” –, os padres são essenciais para 
coordenar e unir a congregação, em plena 
sintonia com seu bispo, diz o texto. “Cele-

brando a Eucaristia, a comunidade cristã 
acolhe a presença viva do Senhor Crucifi-
cado e Ressuscitado.” 

O papel do pároco de “cuidador de 
almas” deve ser valorizado, mas em sin-
tonia com outros membros da comuni-
dade, como diáconos, consagrados e fiéis 
leigos, “chamados a participar ativamente, 
segundo a própria vocação e o próprio mi-
nistério, à única missão evangelizadora da 
Igreja”, evitando-se o clericalismo.

Conforme o documento, soluções que 
colocam outros membros em posição de 
liderança comunitária devem ser tem-
porárias e só usadas quando não houver 
um padre disponível. Governos coletivos 
das paróquias não são recomendados, diz 
o texto, assim como a criação de muitas 
normas ou o uso de termos do universo 
das empresas.

“O pároco e os outros padres, em co-
munhão com o bispo, são uma referência 
fundamental para a comunidade paro-
quial”, completa, pois “eles são chamados a 
organizar a paróquia de modo tal a serem 
sinal eficaz de comunhão”.

O texto recomenda, ainda, que os 
padres vivam em comunidade, e não so-
zinhos, embora isso seja opcional. Já os 
leigos devem “buscar o Reino de Deus 
tratando das coisas temporais e ordenan-
do-as segundo Deus”, com um “generoso 
empenho” na missão e no serviço.

Instrução foi promulgada pela Congregação para o Clero, após revisão do Papa Francisco

Vatican Media
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“Olhando para o ambiente familiar, 
queria destacar uma coisa: hoje, na fes-
ta de São Joaquim e Sant’Ana, no Brasil 
como em outros países, se celebra a festa 
dos avós. Como os avós são importan-
tes na vida da família, para comunicar o 
patrimônio de humanidade e de fé, que 
é essencial para qualquer sociedade! E 
como são importantes o encontro e o di-
álogo entre as gerações, principalmente 
dentro da família”, disse o Papa Francis-
co, durante a Jornada Mundial da Juven-
tude, no Rio de Janeiro (RJ), em 2013.

Em 26 de julho, dia em que a Igre-
ja celebra a festa dos pais da Santíssima 
Virgem Maria e avós de Jesus, São Joa-
quim e Sant’Ana, comemora-se também 
o Dia dos Avós, que, além de sabedoria, 
comunicam fé e esperança.

O SÃO PAULO conversou com avôs 
e avós sobre a esperança no futuro, so-
bretudo num mundo pós-pandemia. 

ORAIDE DE ARAúJO BICUDO, 
91 ANOS

Aos 91 anos, Oraide de Araújo Bi-
cudo espera o 37º bisneto e o segundo 
tataraneto. Em 27 de julho, dia seguinte 
à data em que se comemoram os avós, 

ela completa 92 anos e, ao ser pergunta-
da sobre o futuro, diz que a esperança é 
uma criança crescendo. 

“Não podemos prever. Mas, minha 
expectativa é de que as coisas vão melho-
rar, se Deus quiser. Eu tenho esperança 
em um futuro melhor para os outros, 
para as crianças que estão crescendo. 
Esta pandemia serviu para unir mais as 
famílias para que, no futuro, os pais se-
jam mais amigos dos filhos. Que os vizi-
nhos se reconciliem e as pessoas fiquem 
mais unidas, quando puderem sair de 
suas casas e se encontrarem.”

Oraide nasceu em Jacareí (SP) e mora 
há mais de 60 anos em Ribeirão Pires 
(SP). Ela tem dez filhos, 28 netos, 37 bis-
netos e dois tataranetos.

EDMUR SERVILHA, 64 ANOS 
“O amanhã tende a ser mais promis-

sor.  Acredito no fim da miséria. Vejo que 
o mundo de hoje é muito mais higiênico 
em relação ao passado, então, imaginem 
o futuro? O mundo pós-pandemia vai 
exigir muito de todos. Cuidados serão 
aplicados constantemente no nosso dia 
a dia. Precisamos de políticas públicas 
sérias e aplicadas para tudo funcionar. 
Tenho muita esperança.”

Edmur nasceu em Bariri (SP) e mora em 
Bauru (SP). Ele tem duas filhas e uma neta.

TARCILA SOUZA DO CARMO, 
60 ANOS

“Continuo vendo o mundo com es-
perança de dias e pessoas melhores. 
Apesar de muitos conflitos, acredito na 
evolução do ser humano. Cada um em 
seu tempo, mas sempre em frente. Vejo 
essa pandemia como oportunidade de 
muitas mudanças: ideológicas, sociais e 
culturais. Oportunidade para melhorar 
as condições de vida das pessoas mais 
carentes. Tenho muita esperança.”

Tarcila nasceu e mora em Salvador 
(BA). Ela tem dois filhos e quatro netos.

SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, 
64 ANOS

“Está difícil, mas sei que vamos pas-
sar por tudo isso e acreditar que será me-
lhor, um passo de cada vez. Precisamos 
lembrar que o futuro só a Deus perten-
ce. Quando falamos em futuro, antes de 
tudo, está Deus, e só depois caminham 
os homens. Cada tempo é uma mudan-
ça. Para mim, futuro melhor é ver meu 
neto crescendo. Se pensarmos que vai 
melhorar, o futuro, sim, será melhor.”

Sebastião nasceu em Virgolândia 
(MG) e mora em Ubiratã (PR). Ele tem 
cinco filhos e dez netos.

VERA LúCIA SCHEFER, 62 ANOS

Esperança e sabedoria: como os 
avós veem o mundo pós-pandemia

NAyÁ FERNANDES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

‘OS IDOSOS SÃO TAMBÉM 
O FUTURO DA IGREJA’

“Os idosos são o hoje e o ama-
nhã da Igreja. Sim, eles são também 
o futuro de uma Igreja que, junto 
com os jovens, profetiza e sonha. 
Por isso, é importante que idosos e 
jovens conversem entre si. É muito 
importante”, disse o Papa Francis-
co, no dia 31 de janeiro de 2020, 
quando recebeu, no Vaticano, par-
ticipantes do I Congresso Interna-
cional da Pastoral dos Idosos, sobre 
o tema “A riqueza dos anos”.

Promovida pelo Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida, 
a conferência ajudou os participan-
tes a refletir sobre a presença dos 
avós nas paróquias e sociedades.

“A riqueza dos anos é riqueza 
das pessoas, de cada pessoa que 
tem muitos anos de vida, experi-
ência e história. É o tesouro pre-
cioso que toma forma no percurso 
da vida de cada homem e mulher, 
qualquer que seja a sua origem, 
sua proveniência, suas condições 
econômicas ou sociais. A vida é 
um dom, e quando é longa é um 
privilégio, para si e para os outros”, 
disse, na ocasião, o Papa.

O Pontífice recordou que, no 
século XXI, a velhice tornou-se um 
dos traços marcantes da humani-
dade: “A grande presença de idosos 
é uma novidade para o ambiente 
social e geográfico do mundo”. Ele 
convidou todos a ir ao encontro 
dos idosos em suas casas, sobretu-
do os que vivem sozinhos.

“Concedendo a velhice, Deus 
doa tempo para aprofundar o 
nosso conhecimento sobre Ele, a 
intimidade com Ele a fim de en-
trar sempre mais em seu coração 
e se abandonar a Ele. A velhice 
não é uma doença, mas um pri-
vilégio! A solidão pode ser uma 
doença a ser curada com a cari-
dade, a proximidade e o conforto 
espiritual. Deus tem um povo nu-
meroso de avós em todas as partes 
do mundo.” 

(Com informações de Vatican News)

“No momento, vejo o 
mundo com certa letargia, 
as pessoas um pouco in-
seguras, mas com fé e es-
perança. Sei que o futuro 
é um pouco incerto, mas 
precisamos ter confiança, 
ter esperança num futuro 
melhor. Quando passar 
a pandemia, tudo voltará 
ao seu lugar e nós sere-
mos melhores. Não será a 
mesma coisa, porém, pois 
tudo mudou e nós tam-
bém mudamos. Talvez 
não tenhamos mais tanta 
pressa, cuidaremos mais 
de nós, dos que amamos 
e diminuiremos nossos 
passos”.

Ainda de acordo com Vera, “com a 
pandemia, nós nos voltamos mais para 
Deus, buscamos Nele o conforto, a paz 
e a esperança que tanto precisamos para 
passar por este período. Vejo que temos 
muito progresso e cuidado entre as pes-
soas. Acho que é tempo de redirecionar 
nossos filhos, para que não fiquem com 
traumas ou com medo. Vejo luz e sereni-
dade por parte das pessoas responsáveis 
por outras pessoas. Vejo amor.”

Vera nasceu e mora em Cerro Largo 
(RS). Ela tem dois filhos e espera a che-
gada do primeiro neto.

Papa Francisco: ‘Os idosos são o hoje e o amanhã da Igreja. São também o futuro de uma Igreja que, junto com os jovens, profetiza e sonha’

Fotos: Arquivo pessoal
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Nosso Senhor compara o Reino dos Céus 
a “um tesouro escondido no campo” (Mt 
13,44). Na vida presente, o mundo sobrenatu-
ral permanece invisível, perceptível somente 
à luz da fé. A presença de Cristo na Eucaristia, 
a ação do Espírito Santo nos sacramentos, o 
sentido espiritual das Escrituras e – de modo 
especial – a presença da graça santificante nos 
fiéis são facilmente reconhecíveis somente 
por aqueles que, com alegria, “vendem todos 
os seus bens e compram aquele campo”. 

Chamamos de “estado de graça” àquela 
disposição habitual da alma que se encontra 
orientada para Deus como seu fim sobrena-
tural. Recebemos a “graça santificante” no 
Batismo, quando o Espírito Santo foi derra-
mado em nossos corações. Ela é perdida a 
cada vez que cometemos um pecado mortal, 
e deve ser restituída por meio do sacramento 
da Confissão. Como um tesouro escondido, 
ou uma semente enterrada na terra profunda, 
a graça divina se faz presente em silêncio na 
alma como o seu princípio de vida espiritual 
e o germe da vida eterna. 

Por causa dela, Jesus disse: “Esta é a vida 
eterna, ó Pai: que Te conheçam a Ti, o único 
verdadeiro Deus, e Aquele que enviaste, Jesus 
Cristo!” (Jo 17,3). Possuindo fé, esperança e 
caridade sobrenaturais, o cristão em estado 
de graça santificante adquire um conheci-
mento amoroso de Deus e, de algum modo, 
já possui o Paraíso no centro do seu ser. Pode, 
a qualquer momento, fechar os olhos e falar 
com Deus, pois o seu corpo e a sua alma se 
tornaram morada da Santíssima Trindade. O 
Céu, depois das necessárias purificações, será 
o desdobramento desse estado habitual de 
amor e santidade!

A graça santificante vale mais do que to-
dos os bens, do que a profecia e os milagres! 
É o grande tesouro pelo qual abrimos mão de 
tudo o que nos leva a pecar ou perder inti-
midade com Deus. Ela nos torna “deiformes”, 
isto é, semelhantes ao Senhor. Identifica-nos 
de tal modo com Nosso Senhor Jesus Cristo 
que Deus Pai, olhando para nós, vê os traços 
do Seu próprio Filho. Por causa dela, somos 
chamados, especialmente, de filhos de Deus! 

Preservar a alma sempre em estado de 
graça é tão importante que, segundo Santo 
Inácio, o primeiro grau de humildade no ca-
minho do amor a Deus consiste em preferir 
morrer a cometer um único pecado mortal! 
A vida espiritual começa quando abrimos 
mão de tudo o que nos leva à perda da graça 
santificante, nosso grande tesouro. Direcio-
nando-nos ao Senhor, após a morte, a graça 
habitual dará lugar à visão da Sua glória! O 
conhecimento que ela propicia neste mundo, 
por meio da fé e do amor, se converterá na 
visão de Deus face a face. 

Cultivando a graça santificante por meio 
da oração, da frequência aos sacramentos, da 
assiduidade às leituras espirituais, da morti-
ficação dos sentidos e do exercício do amor 
fraterno, cresceremos diariamente na vida 
interior. Descobriremos as maravilhas novas 
e antigas do Senhor. Encontraremos a sabe-
doria de Cristo, maior do que a de Salomão. E 
viveremos, já neste mundo, com o coração e 
os olhos postos no Céu.    

A decisão do presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, de transfor-
mar a antiga Igreja de Santa Sofia em 
mesquita, no dia 10, ocasionou uma 
série de críticas de líderes religiosos e 
políticos de diversos países, além de 
colocar em risco o patrimônio histó-
rico, cultural e religioso do templo e 
afrontar a fé de bilhões de cristãos. 

O Papa Francisco afirmou “estar 
muito triste” com a decisão. O Pa-
triarca caldeu Cardeal Louis Raphael 
Sako criticou duramente o presidente 
do país, afirmando que é “muito gra-
ve” ele não ter “considerado o respeito 
dos sentimentos de 2 bilhões de cris-
tãos no mundo, esquecendo-se do 
que eles fizeram pelos muçulmanos. 
Conceder aquela que era uma igreja 
à exclusiva oração islâmica é um ato 
grave”. 

No mundo ortodoxo, as críticas 
não foram menos expressivas. O pri-
meiro que se manifestou foi o Patriar-
ca de Moscou, Cirilo, afirmando que 
a Igreja de Santa Sofia tem o mesmo 
valor simbólico aos ortodoxos que a 
Basílica de São Pedro aos católicos: 
“Este templo foi construído no sécu-
lo VI, é dedicado a Cristo Salvador e, 
para nós, continua sendo um templo 
dedicado ao Salvador”. Outros pa-
triarcados ortodoxos, como o geor-
giano, o romeno e o grego, também 
manifestaram sua insatisfação com a 
decisão. 

  No campo político, houve críticas 
da União Europeia, dos Estados Uni-
dos e, mesmo, da aliada Rússia. 

Erigida no século VI, Santa Sofia 
testemunhou concílios, o Cisma do 
Oriente, as Cruzadas, foi o centro do 
Cristianismo ortodoxo, porém, por 
um breve período, foi transformada 
em basílica católica. Depois da que-
da de Constantinopla, em 1453, tor-
nou-se mesquita. Em 1935, por fim, 
tornou-se museu. Sua rica história e 
arquitetura fazem dela um centro de 
disputas constantes que, muitas vezes, 
infelizmente, colocam em risco o seu 
patrimônio cultural e de fé. 

A IGREJA DE SANTA SOFIA
A história de Santa Sofia associa-

se intimamente ao processo de declí-
nio do Império Romano do Ocidente, 
que teve fim com a queda de Roma 
aos bárbaros em 476 d.C., e ao surgi-
mento de um outro império, herdeiro 
direto e continuador da Roma decaí-
da: o Império Bizantino. 

Constantino, que mudou a capital 
do Império Romano para Bizâncio – 
futura Constantinopla e atual Istam-
bul –, procurou criar na nova capital 
uma nova Roma, contudo assentada 
em bases cristãs. 

Como primeiro imperador a pro-
fessar o Cristianismo, Constantino 

Os riscos da transformação da 
Igreja de Santa Sofia em mesquita

GUSTAVO CATANIA RAMOS
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

trouxe à nova sede do Império relí-
quias importantíssimas para a fé cris-
tã. Muitas delas descobertas por sua 
mãe, Santa Helena, depois de uma 
viagem a Jerusalém, e que viriam a ser 
postas em Santa Sofia. Constantino 
construiu diversas igrejas, algumas 
até hoje de pé em Istambul, como a 
Igreja de Santa Irene e a dos Santos 
Apóstolos. O estilo dessas igrejas era 
ainda da basílica romana, com longos 
corredores.

Constantino também reservou o 
local sobre o qual seria construída a 
Igreja de Santa Sofia, dedicada à Sa-
bedoria Divina. Após sua construção, 
no entanto, um incêndio a consumiu. 
Depois de ter sido edificada uma se-
gunda vez, um novo incêndio a co-
locou abaixo. Justiniano, então, no 
ano de 532 d.C., decidiu construir a 
que seria a maior igreja do mundo 
até o século XVI, para demonstrar a 
riqueza e a fé do Império Bizantino. 
Justiniano não poupou esforços e di-
nheiro para concluir o templo, que 
ficou pronto em apenas cinco anos e 
serviu de Catedral de Constantinopla 
até a queda da cidade pela conquista 
muçulmana, em 1453.

A grandiosidade do templo fez 
um historiador da época afirmar que 
“qualquer um que entre na igreja para 
rezar entende de imediato que não é 
pelo poder ou capacidade humana, 
mas por influência de Deus que essa 
obra foi tão bem-feita”. 

O templo, em si, é uma criação 
arquitetônica única, pois funde ideais 
do Império Romano com os do Cris-
tianismo bizantino e, pela primeira 
vez, cria uma arquitetura de origem 
cristã. Santa Sofia marcou o fim da 
era das basílicas romanas e a ascen-
são das famosas cúpulas ou domos. 
Sua grande cúpula é uma inovação 
arquitetônica: ao contrário da cúpu-
la do Panteão em Roma, assentada 
sobre um edifício redondo, a cúpula 
de Santa Sofia assenta-se sobre um 

edifício quadrado e é suportada por 
duas meias cúpulas e pelos chamados 
pendículos, que depois se tornaram 
comuns na arquitetura de igrejas.

A Igreja de Santa Sofia também é 
famosa por seus ricos mosaicos. Um 
deles representa a Virgem com o Me-
nino Jesus, com Justiniano ao lado 
direito, carregando uma maquete da 
Igreja, e Constantino ao lado esquer-
do, com uma maquete da cidade de 
Constantinopla. Há, também, inúme-
ros ícones de Cristo Pantocrator. 

Uma das preocupações com a 
transformação de Santa Sofia em 
mesquita é que esses mosaicos sejam 
cobertos e destruídos. Quando, em 
1453, a Igreja foi transformada em 
mesquita pela primeira vez, todos 
os ícones foram cobertos com gesso, 
uma vez que a religião islâmica proíbe 
o uso de qualquer imagem. Os ícones 
que podem ser vistos hoje só foram 
restaurados nos anos 1940 e, ainda 
sim, são uma pequena porção daque-
les que antes existiam. 

A importância de Santa Sofia não 
se resume à sua arquitetura. Diversos 
fatos históricos importantíssimos ao 
Cristianismo tiveram lugar entre suas 
paredes. Três concílios ecumênicos, 
aceitos tanto por católicos quanto por 
ortodoxos, lá ocorreram. O grande 
Cisma de Oriente, quando grande 
parte da Igreja Oriental se separou de 
Roma, se formalizou em Santa Sofia, 
quando o Patriarca bizantino e os le-
gados papais se excomungaram mu-
tuamente. 

Dessa forma, a transformação de 
Santa Sofia em mesquita pode colo-
car em risco um patrimônio que foi 
construído anos antes da existência 
do Islamismo e que serviu, por apro-
ximadamente mil anos, como centro 
do Cristianismo oriental. Reduzir o 
templo a uma mesquita pode criar 
marcas indeléveis nas relações, sem-
pre tão complexas, entre cristãos e 
muçulmanos.

Reprodução

Patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e religioso do templo pode ser perdido
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Os membros da nova direção da 
Faculdade de Direito Canônico São 
Paulo Apóstolo tomaram posse em 
seus cargos, na segunda-feira, 20. A 
cerimônia acadêmica, realizada no 
auditório do Campus Ipiranga da 
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), foi presidida 
pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano e Grão- 
-Chanceler da faculdade. 

Assumiram os cargos o Diretor, 
Padre Everton Fernandes Moraes; o 
Vice-Diretor, Padre Ricardo Cardoso 
Anacleto; e o Secretário-Geral, Padre 
Ediclei Araújo da Silva. Participaram 
do evento diversos bispos da Provín-
cia Eclesiástica de São Paulo, padres, 
professores, alunos e colaboradores da 
instituição.

No início da cerimônia, Dom Odi-
lo ressaltou o momento importante da 
faculdade, que foi instituída em 26 de 
fevereiro de 2014, sendo a primeira e 
única do gênero no Brasil, tendo sua 
origem no antigo Instituto de Direito 
Canônico “Padre Dr. Giuseppe Benito 
Pegoraro”, fundado há cerca de 20 anos. 

RELEVÂNCIA
“A importância dessa faculdade 

cresceu nos tempos atuais, quando há 
um novo despertar para a formação 
jurídica e canônica na Igreja, em vista 
de questões novas que requerem ca-
nonistas bem preparados”, enfatizou o 
Arcebispo.

“Hoje, requer-se uma renovada for-
mação do clero no Direito Canônico e 
também de leigos e religiosos que são 
chamados a prestar serviços especiali-
zados à Igreja na área jurídico-canôni-

ca”, completou Dom Odilo, reforçando 
que, embora a faculdade esteja ligada à 
Arquidiocese de São Paulo, seu serviço 
é prestado a toda a Igreja. 

O Cardeal Scherer prestou uma ho-
menagem aos membros da primeira 
diretoria da instituição: o Diretor, Cô-
nego Martin Segu Girona; o Vice-Di-
retor, Padre Carlos Roberto Santana da 
Silva; e o Secretário-Geral, Padre Jean 
Rafael Eugênio Barros. “Essa primeira 
diretoria teve o papel de consolidar a 
organização institucional e acadêmica 
da faculdade, dando-lhe experiência e 
orientação segura”, destacou. 

Sobre a nova diretoria, Dom Odilo 
salientou que os padres nomeados tive-
ram boa parte da formação acadêmica 
na própria faculdade. “Que eles possam 
contar com a colaboração da comuni-
dade acadêmica, como podem contar 
com o incentivo e o apoio de seu Grão- 
-Chanceler e dos bispos membros do 
Conselho Diretivo”, manifestou. 

SERVIDORES DA IGREJA
Em nome dos membros da nova di-

retoria, o Padre Everton destacou três 
palavras com as quais manifestam suas 
disposições para assumir a nova mis-
são: gratidão, consciência e coragem. 
Ele ressaltou, ainda, que é exclusiva-
mente como servidores da Igreja que 
devem assumir tais responsabilidades e 
realizar as tarefas que decorrem dos en-
cargos recebidos. Também expressou 
gratidão ao Cardeal Scherer pela con-
fiança depositada, que, segundo eles, 
será parte importante da sólida base 
onde sustentarão seu trabalho. 

 “Conscientes de que somos herdei-
ros de uma bela e rica história, também 
estamos conscientes dos desafios que 
se apresentam à nossa frente. Sabemos 
que as demandas eclesiais que reque-

rem a assessoria qualificada de peritos 
em Direito Canônico crescem cada 
vez mais. Com isso, cresce igualmente 
a responsabilidade de nossa faculdade 
com a boa formação jurídico-canônica 
de novos especialistas, mestres e douto-
res”,  enfatizou o novo Diretor. 

HOMENAGENS
Dirigindo-se à diretoria que con-

cluiu o mandato, o Padre Ricardo 
Anacleto manifestou respeito e grati-
dão pelo incentivo constante em vista 
do aprofundamento da ciência canô-
nica e da pastoral jurídica a serviço 
de todos os fiéis. “Recebam a nossa 
gratidão, estima e nosso espírito cole-
gial de trabalho na faculdade... Deus é 
bom, por isso, damos graças a Ele por 
propiciar à faculdade e à Igreja, por 
meio dos senhores, tantos canonistas 
a serviço da suprema salvação das al-
mas”, destacou. 

No fim da cerimônia, o Cardeal 
Scherer concedeu aos antigos mem-
bros da diretoria da faculdade a Meda-
lha São Paulo Apóstolo, em sinal de re-
conhecimento pelos serviços prestados 
à Igreja em São Paulo. 

Seguindo recomendações médicas, 
Cônego Segu, que tem 84 anos e está 
em tratamento de saúde, não pôde 
comparecer à cerimônia, mas enviou 
uma mensagem de saudação aos no-
vos membros da diretoria da institui-
ção. “Auguro aos meus discípulos, hoje 
doutores, que possam ter pleno êxito 
e sucesso em prol da nossa faculdade. 
Estou feliz em ver suas capacidades e 
talentos. Dou meu total apoio”, mani-
festou o primeiro diretor. 

Leia mais sobre os novos membros 
da diretoria da Faculdade de Direi-
to Canônico São Paulo Apóstolo em:  
https://tinyurl.com/y6lqsscn.  

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 recentemente.

Tudo ou Nada: Irmã Clare Crockett
https://cutt.ly/laDHAfi

Arcebispo filipino anuncia 21 dias 
de oração pela ‘cura nacional’
https://cutt.ly/eaDHsTw

Após atentado, Catedral de Santo 
Elias é reaberta e reconsagrada na 
Síria
https://cutt.ly/haDGDrJ

Na quarentena, estude com cursos 
on-line e gratuitos
https://cutt.ly/NaDGpHP

Nota de pesar pelo falecimento do 
jornalista e radialista José Paulo de 
Andrade
https://cutt.ly/paDFMpL

Morre Dom Henrique Soares da 
Costa, Bispo de Palmares (PE)
https://cutt.ly/NaDFTaZ

Nova diretoria da Faculdade 
de Direito Canônico São 
Paulo Apóstolo toma posse

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br
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Cardeal Odilo Scherer e os Padres Everton, Ricardo e Ediclei, membros da nova direção da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo
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