
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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Editorial
O alcance das paróquias 
vai muito além do seu 
território geográfico
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Encontro com o Pastor

Comportamento

Basílica de Sant’Ana 
testemunha nossa
comunhão de fé na Igreja

Valdir Reginato: idosos 
em isolamento social 
e os perigos da solidão
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Espiritualidade
Dom Devair Araújo 
da Fonseca: a parábola 
do empreendedor

Página 5

Na celebração da festa da padroeira da Paróquia 
Sant’Ana, na zona Norte de São Paulo, no domin-
go, 26, foi oficializada a elevação da igreja matriz  à 
dignidade de basílica menor, concedida pelo Papa 
Francisco. 

O decreto, emitido pela Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos, foi entregue 
à comunidade pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-

cebispo de São Paulo, na missa por ele presidida, na 
qual o Pároco, Padre José Roberto Abreu de Mattos, 
assumiu o ofício de primeiro Reitor da nova basílica. 

Dom Odilo recordou que a Paróquia Sant’Ana, que 
este ano comemora 125 anos de criação, deu origem 
a mais de uma centena de paróquias hoje existentes 
na Arquidiocese e em outras dioceses. 

Páginas 10 e 11

Basílica Menor de Sant’Ana: sinal
da presença de Deus na cidade

Eucaristia: indispensável 
para o cristão se manter 
unido a Jesus

Arcebispo ordena cinco 
diáconos missionários 
entre os migrantes

Instrução da Santa Sé 
ressalta a dimensão 
missionária da paróquia

Na pandemia, Dom 
Odilo vai ao encontro
dos fiéis pelas mídias

Página 19

Página 9Cardeal Odilo Pedro Scherer preside missa da festa de Sant’Ana em igreja da zona Norte de São Paulo, elevada a basílica menor, no domingo, 26

Com o isolamento social, o 
Arcebispo tem usado as novas 
tecnologias para formar uma 
verdadeira comunidade virtual 
e se aproximar mais das pes-
soas em todo o Brasil.

Página 20

Recente documento da 
Congregação para o Clero 
aponta para a necessidade da 
conversão pastoral e evangeli-
zadora das paróquias, em sen-
tido missionário, e para o papel 
dos padres e leigos.

Páginas 12 e 13

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Na comemoração de São 
Joaquim e Sant’Ana, pais 
de Maria Santíssima e 
avós de Jesus, celebrada 

no domingo, 26 de julho, a Paróquia 
Sant’Ana, no bairro homônimo, este-
ve em festa, relembrando alegremente 
o jubileu dos 125 anos de sua cria-
ção. Erigida em 12 de julho de 1895 
por Dom Joaquim Arcoverde, então 
Bispo de São Paulo, foi a primeira no 
lado norte do rio Tietê, na cidade de 
São Paulo. Dom Arcoverde seria no-
meado, logo em seguida, como Arce-
bispo do Rio de Janeiro, tornando-se 
também o primeiro Cardeal do Brasil 
e da América Latina.

Depois dessa data, a Paróquia 
Sant’Ana tornou-se mãe de mais de 
uma centena de outras paróquias, 
criadas a partir do seu território ori-
ginário. Ela foi dedicada a Sant’Ana, 
cuja veneração está presente na Igre-
ja desde longa data em todo o mun-
do. Até aquela data, faltava na cidade 
de São Paulo uma paróquia dedicada 
à Santa e, desde então, também per-
maneceu a única com esse belo título 
até hoje na capital paulista.

O jubileu paroquial foi motivo 
de ação de graças e especial louvor 
a Deus pelos imensos serviços que 
essa Paróquia já prestou e continua 
a prestar à evangelização, à vida 
pastoral e à caridade para com os 
pobres. Quantos padres já serviram 
o povo de Deus nessa Paróquia! 
Quantas missas celebradas! Quan-
tos batismos, confissões, crismas 
e casamentos realizados! Quantos 
pobres e doentes atendidos, quan-
tas pessoas tiveram a alegria do 
conforto de Deus e o consolo de 
acolher sua Palavra! Por tudo isso, 
Deus seja louvado! O serviço já 
prestado pela Paróquia jubilar seja 
estímulo para um renovado fervor 
missionário na mesma comuni-
dade e para o testemunho de que 
Deus habita esta cidade e quer bem 
ao seu povo.

Para marcar a comemoração do 
jubileu dos 125 anos, foi pedida à 
Santa Sé a concessão do título e da 
dignidade de “Basílica Menor” para 
a Igreja de Sant’Ana. Os sinais e sim-
bolismos da fé católica são impor-
tantes para o povo, que se afeiçoa ao 
templo, onde experimenta uma es-
pecial proximidade de Deus. Nossas 
igrejas, grandes ou pequenas que se-
jam, simples ou ricamente ornadas, 
precisam ser sinais claros da pre-
sença e ação de Deus entre nós. No 
deserto árido da cidade, os templos 
são oásis de serenidade e paz, nos 

quais as pessoas podem repousar e 
saciar sua sede de Deus e de sentido 
para a vida.

Consideradas, pois, as razões 
históricas, litúrgicas e pastorais, o 
pedido foi acolhido pela Congrega-
ção para o Culto Divino e a Disci-
plina dos Sacramentos, que emitiu 
o decreto de concessão do título de 
Basílica Menor à igreja matriz pa-
roquial de Sant’Ana. Esse templo, 
já muito querido do povo fiel, uma 
vez ornado com o grau de Basílica 
Menor, poderá contribuir ainda 
mais para a celebração dos Divinos 
Mistérios, o anúncio da Palavra de 
Deus, o exercício da caridade e o 
conforto da fé aos fiéis.

As basílicas menores estão uni-
das pelo seu significado simbólico 
às quatro basílicas maiores, ou pa-
triarcais, de Roma: São Pedro, no 
Vaticano; São Paulo Fora dos Mu-
ros; do Divino Salvador e São João 
Batista, no Latrão; e Santa Maria 
Maior. Esses quatro venerandos 
templos são monumentos à fé da 
Igreja e testemunhos perenes des-
sa mesma fé, confirmada pelo mi-
nistério do Sucessor de Pedro.

A Basílica Menor de Santana 
soma-se às outras três basílicas 
menores já existentes em nossa 
Arquidiocese: Basílica do Carmo; 
Basílica da Assunção de Nossa Se-
nhora, no Mosteiro de São Bento; 
e Basílica da Imaculada Conceição 

de Nossa Senhora, no bairro de 
Santa Ifigênia. Com elas, a Basílica 
de Sant’Ana testemunha nossa co-
munhão de fé na Igreja de Cristo, 
presidida pelos bispos locais em 
comunhão de fé e de caridade com 
o Sucessor de Pedro, hoje, o Papa 
Francisco.

A Basílica de Sant’Ana nos re-
corda sempre da fé herdada dos 
“pais na fé”, anunciada pelos após-
tolos, testemunhada pelos mártires 
e santos de todos os tempos, fé na 
qual permanecemos firmes ainda 
hoje. Como Sant’Ana, mãe, mestra 
e catequista, cuidou de iniciar sua 
filha nas riquezas da fé dos Patriar-
cas e dos Profetas, assim os pais e 
avós dos nossos dias, olhando para 
Sant’Ana, recordem-se da sua doce 
e consoladora missão de transmi-
tir, às novas gerações, os tesouros 
da fé dos pais, daqueles que, antes 
de nós, creram como nós cremos 
e participaram da família de Deus, 
como nós participamos ainda hoje 
na casa de Deus.

Somos gratos ao Santo Padre, o 
Papa Francisco, que, por meio da 
Congregação para o Culto Divino 
e a Disciplina dos Sacramentos, 
deu este belo presente à Paróquia 
Sant’Ana no seu jubileu de 125 
anos. Acolhemos com alegria este 
presente para toda a nossa Igreja 
em São Paulo. Deus abençoe e con-
forte o Santo Padre!

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Basílica Menor de Sant’Ana
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DECRETO DE PRORROGAÇÃO DA 
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 16/07/2020, foi prorrogada a nomeação e 
provisão de Pároco da Paróquia São Felipe Neri, 
no bairro Parque São Lucas, na Região Episcopal 
Belém, do Reverendíssimo Padre Norival da Sil-
va, C.O, pelo período de 03 (três) anos.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE VIGÁRIO 
PAROQUIAL: 
Em 17/07/2020, foi nomeado e provisionado Vigá-
rio Paroquial, da Paróquia Santo Antônio, no bair-
ro do Pari, na Região Episcopal Sé, o Reverendíssimo 
Frei Nilo Agostini, OFM, pelo período de 03 (três) 
anos.

ORDENAÇÃO DIACONAL DOS 
SEMINARISTAS DA CONGREGAÇÃO 
DOS MISSIONÁRIOS DE SÃO CARLOS - 
SCALABRINIANOS
No dia 25 de julho de 2020, na Paróquia São 
João Batista, Bairro Ipiranga, Região Epis-
copal Ipiranga, Sua Eminência Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer ordenou ao Diaconato os 
seguintes seminaristas da Congregação dos 
Missionários de São Carlos - Scalabrinianos: 
Contant Munkala, CS; Dominikus Ratu, 
CS; Peter Khac Tran Dinh, CS; Joseph 
Nguyen Van Tien, CS; e Thomas Maryo 
Tae, CS.

Atos da Cúria

souro no campo e um comerciante que 
encontra uma pérola preciosa.

“A pérola preciosa e o tesouro escon-
dido no campo simbolizam o Reino de 
Deus e as suas promessas. É o próprio 
Deus, reinando no meio de nós, que de-
seja o nosso bem. É Jesus Cristo, Nosso 
Senhor, que manifesta o amor e a mise-
ricórdia de Deus. Essas promessas são 
nosso grande tesouro, esta é a pérola pre-
ciosa que precisamos encontrar na vida.”

TORNAR-SE UM PEIXE BOM
O Cardeal Scherer também re-

cordou a terceira parábola citada no 
Evangelho, que fala sobre a rede lança-
da ao mar pelos pescadores, que após 
a pesca separam os peixes bons e os 
ruins.

“Para ser acolhido no Reino de Deus, 
o que é necessário? Tornar-se peixe bom. 
E o que é se tornar um peixe bom? É 
acolher e viver conforme o Evangelho. 
Acolher os mandamentos de Deus e pro-
curar orientar a vida conforme os man-
damentos, assim se torna um peixe bom 
e é escolhido para fazer parte do Reino 
de Deus.”

AS VERDADES DE DEUS 
O Arcebispo de São Paulo concluiu a 

reflexão comentando a última parábola 
do Evangelho do dia, na qual Jesus diz 
que o Reino de Deus é semelhante a um 
mestre da lei que tira do seu tesouro coi-
sas novas e velhas. 

“As verdades de Deus não envelhe-
cem; talvez precisamos renovar o jeito de 
anunciá-las. Nós temos a renovação da 
Igreja, a conversão missionária, a con-
versão pastoral, e isso é necessário para 
que sempre voltemos à velha e antiga 
verdade e ao tesouro que sempre desco-

TODOS SOMOS UNGIDOS?
A internauta Barbara Siqueira ques-

tionou: “Todos os católicos que são cris-
mados podem ser chamados de ungi-
dos?”

Dom Odilo esclareceu: “Todos nós 
recebemos a unção do Espírito Santo no 
Batismo e novamente na Crisma. Por-
tanto, todos os cristãos que receberam 
legitimamente o Batismo são ungidos 
pelo Espírito Santo. Nem todos, porém, 
vivem de acordo com essa unção e dei-
xam que ela frutifique, essa é a grande 
diferença”.  

‘As verdades de Deus não envelhecem; talvez 
precisemos renovar o jeito de anunciá-las’

FLAVIO ROGÉRIO LOPES
osaopaulo@uol.com.br

O Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropo-
litano, dialogou com católicos 
de todo o Brasil, no domingo, 
26, no programa “Diálogos de 
Fé”, transmitido pelas mídias 
sociais da Arquidiocese de São 
Paulo e pela rádio 9 de Julho 
(AM 1.600 kHz), sempre das 
12h30 às 13h. 

O GRANDE TESOURO 
Dom Odilo iniciou com 

uma reflexão sobre o Evange-
lho do 17º Domingo do Tem-
po Comum (Mt 13,44-52), no 
qual Jesus apresenta parábolas 
sobre o Reino dos Céus. As 
duas primeiras falam sobre o 
homem que encontrou um te-

brimos de novo e que está es-
condido no velho baú.”

A COMUNHÃO ESPIRITUAL 
Após as reflexões, o Cardeal 

respondeu a perguntas dos in-
ternautas. Uma das questões foi 
a respeito da comunhão espiri-
tual, se ela é válida quando se as-
siste a uma missa gravada. Dom 
Odilo explicou que, apesar de a 
comunhão espiritual não ser a 
mesma coisa que a comunhão 
sacramental, tem grande valor 
e eficácia. Em comum, ambas 
são acompanhadas do desejo e 
propósito de união com Nosso 
Senhor Jesus Cristo. O Cardeal 
exortou os fiéis que assistem à 
missa pela televisão ou inter-
net que o façam quando de sua 
transmissão ao vivo. Todos os domingos, acontece o “Diálogos de Fé” com o Cardeal Scherer pelas mídias sociais e pela rádio 9 de Julho

Reprodução



Já não é nova na Igreja a percepção 
de que o alcance das paróquias 
vai muito além do seu territó-
rio. Inicialmente projetadas para 

acolher os fiéis ao seu redor, dentro de 
um certo perímetro, as paróquias, aos 
poucos, passaram a ter características 
singulares. Hoje, seus desafios e opor-
tunidades são múltiplos.

Algumas igrejas estão em locais 
de passagem, como em zonas centrais 
de grandes cidades, e abrangem pre-
dominantemente áreas comerciais. 
Outras estão solidamente incrustadas 
na periferia e se tornaram espaço vivo 
de solidariedade. Outras, ainda, estão 
isoladas em zonas rurais e têm territó-
rios imensos, com dezenas de comu-
nidades afastadas entre si, e poucos 
sacerdotes disponíveis.

As paróquias mantêm, no entanto, 
valor inestimável. O documento publi-
cado pela Congregação para o Clero, 
em 20 de julho, reforça essa convicção 
(leia mais nas páginas 12 e 13). Ele cita 
uma “conversão pastoral” das comuni-

dades paroquiais e seu papel na missão 
evangelizadora da Igreja.

“A configuração territorial da pa-
róquia é chamada hoje a se confron-
tar com uma característica do mundo 
contemporâneo, no qual a crescente 
mobilidade e a cultura digital dilata-
ram os confins da existência”, diz o 
documento. Essas mudanças trans-
formaram, “de forma irreversível, a 
compreensão do espaço, da linguagem 
e os comportamentos das pessoas, es-
pecialmente das gerações mais jovens”.

É crucial, portanto, pensar nas pa-
róquias muito além da dimensão ter-
ritorial. Naturalmente, a igreja paro-
quial continua sendo um sinal visível, 
local de renovado dinamismo, onde a 
criatividade pode florescer e o povo 
de Deus pode encontrar os sacramen-
tos de forma perene – de modo espe-
cial a Eucaristia, “fonte e ápice de toda 
a vida cristã”.

Comumente chamada de “casa de 
Deus”, a igreja paroquial é, de fato, “A 
Casa” no meio das casas. Uma Igreja 

“de portas abertas” depende de igrejas 
paroquiais acessíveis a todos, se possí-
vel o dia todo, para que qualquer um 
possa encontrar um ambiente pro-
pício à oração e ao encontro pessoal 
com Jesus Cristo.

A missão da paróquia, entretanto, 
precisa de renovação contínua. Como 
ensina o Papa Francisco, há lugar para 
todos na Igreja. O documento sobre 
as paróquias pede uma “conversão 
das estruturas”, isto é, uma “mudança 
de mentalidade e renovação interior”, 
para que todos os membros da paró-
quia se tornem colaboradores ativos e 
em comunhão com seu bispo.

A flexibilidade e a gradualidade 
são princípios que devem orientar a 
vida paroquial, pois ela acompanha 
períodos de passagem e de amadure-
cimento durante toda a vida de uma 
pessoa, momentos nos quais o indi-
víduo deve encontrar sustento na co-
munidade.

Guiados pelo pároco que, por sua 
vez, é fiel ao bispo e fraterno aos ou-

tros membros do clero, a paróquia 
se torna um “fator-chave” para que o 
cristão se insira e se situe na Igreja. 

A proximidade entre os mem-
bros é essencial, mas não é só física. 
A unidade pastoral pode ser pratica-
da como agrupamentos, moderados 
pelo pároco, muito além do terri-
tório. As experiências de encontros  
on-line nos tempos de pandemia da 
COVID-19 são um exemplo disso. As 
colaborações entre paróquias e o evi-
dente desenvolvimento da identidade 
diocesana também caminham nesse 
sentido.

Os ministérios paroquiais são inú-
meros, exercidos por homens e mu-
lheres. Em espírito de colaboração e 
corresponsabilidade, poderão chegar 
a novos contextos sociais e culturais. 
Permanecem imprescindíveis, para 
tanto, “o encontro e a relação viva 
com Cristo e com os irmãos na fé”. 
Juntos, em Cristo, enfrentarão todo 
desafio e chegarão aos que mais pre-
cisam do Evangelho.

Muito além do território
Editorial

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

Em 22 de julho, celebramos a 
memória de Santa Maria Madalena. 
Muito se escreveu e se especulou so-
bre seu papel no grupo do Mestre e 
sua fidelidade a ele. Imaginações fér-
teis e distorcidas quanto aos textos 
bíblicos não deixaram de navegar por 
trilhas romanescas, às vezes até mes-
mo obscenas. Talvez não seja ocioso 
gastar alguns parágrafos para recolo-
car Maria Madalena no lugar privile-
giado ao qual Jesus a destinou. 

Também não será ocioso relem-
brar, uma vez mais e sempre, a pre-
sença significativa das mulheres, 
não somente em relação ao primeiro 
anúncio da Boa-Nova do Evangelho, 
mas de forma particular nas comuni-
dades, paróquias e pastorais nos dias 
de hoje. Difícil imaginar o dia a dia 
da Igreja sem a persistência de tantas 
mulheres, conhecidas ou anônimas, 
que, nos mais diversos ministérios, 
dedicam sua existência ao serviço do 
Reino de Deus.

O que se sabe ao certo, segundo 
as narrativas evangélicas, é que Ma-
ria Madalena foi uma das mulheres 
que andavam constantemente com o 
grupo que seguia Jesus pelas estradas 
da Galileia, Judeia e Samaria. Seguiu- 
-o destemidamente até o pé da cruz. 

Maria Madalena: discípula missionária de Jesus
Estava em jogo, desde os primór-

dios, o embrião vivo da “Igreja, envia-
da por Deus a todas as gentes para ser 
‘sacramento universal de salvação’”, 
conforme o decreto Ad gentes, sobre 
a atividade missionária da Igreja (AG, 
1). Erguiam-se do solo os brotos das 
sementes lançadas pelo semeador. A 
partir de então, e sobretudo depois de 
sacudidos pelo “barulho”, pelo “vento 
forte” e pelas “línguas de fogo”, ima-
gens da vinda do Espírito Santo no 
Pentecostes, os apóstolos – ou dis-
cípulos missionários – se dispersam 
para fundar e fortalecer as primeiras 
comunidades cristãs.

Convém citar a frase célebre de 
um missionário pioneiro da Ter-
ra de Santa Cruz, o Padre Antônio 
Vieira. Dizia ele: “Para quem lavra 
com Deus, até mesmo o sair é se-
mear, porque também das passadas 
colhe fruto” (cf. “Sermão da Sexa-
gésima”, capela real, 1655). O atual 
Papa tem insistido muito a respeito 
da necessidade de deixar o como-
dismo das sacristias e dos proble-
mas internos, para ir ao encontro 
dos doentes e indefesos, dos pobres 
e excluídos, dos migrantes e descar-
táveis.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Ainda segundo os Evangelhos, figura 
como uma convertida à Boa-Nova do 
Mestre, tendo sido a primeira a reco-
nhecer Cristo Ressuscitado.

Mais do que isso! Se utilizarmos 
retrospectivamente a linguagem do 
“Documento de Aparecida”, Madale-
na foi a primeira “discípula missioná-
ria”. Seguindo a narração do Quarto 
Evangelho, “Jesus lhe disse: ‘Mulher, 
vai a meus irmãos e dize-lhes: subo 
para meu Pai e vosso Pai, meu Deus 
e vosso Deus. Maria Madalena foi 

anunciar aos discípulos: ‘Vi o Se-
nhor’” (Jo 20,17-18).

Estamos diante de uma das exi-
gências fundamentais do Papa Fran-
cisco. De fato, a expressão “Igreja 
em saída” foi usada pelo Pontífice na 
exortação apostólica Evangelii gau-
dium (EG). Maria Madalena deixa 
sua vida cotidiana para seguir os 
passos do profeta de Nazaré. Depois, 
é enviada justamente por Ele para 
levar a grande notícia aos demais 
discípulos. 

PADRE ALFREDO JOSÉ GONÇALVES, CS

Opinião

Padre Alfredo José Gonçalves, CS 
pertence à Congregação dos Missionários 

de São Carlos (Scalabrinianos).
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A linguagem humana está em 
contínua transformação 
porque a cultura, a tecno-
logia e as demais atividades 

humanas evoluem e, assim, exigem no-
vas formas de expressão. Recentemente, 
uma expressão de língua inglesa vem 
sendo utilizada e, aos poucos, se incor-
porou ao nosso cotidiano. Trata-se da 
expressão startup, que significa o ato de 
começar alguma coisa, e que está liga-
da às empresas emergentes e inovado-
ras. Assim, uma startup é uma empresa 
nova, que vai aprimorando um formato 
de negócio que ainda não tinha sido de-
senvolvido. 

Esse tipo de empresa geralmente está 
associado ao uso da tecnologia, mas é 

cada vez mais presente em todas as áreas 
de atividades produtivas e comerciais, 
trazendo inovação, agilidade e lucro. 
Por vezes, uma empresa que conhece 
o seu modo de produção está tão habi-
tuada a fazer as coisas do mesmo jeito 
que não percebe novas possibilidades. 
Quando alguém olha além desse ponto 
e descobre uma nova forma de fazer a 
mesma atividade, associando-lhe as no-
vas tecnologias, esse alguém se dispõe a 
arriscar tudo no novo empreendimen-
to. Exemplos disso são os aplicativos de 
transporte de pessoas e de aquisição de 
produtos, que revolucionaram a forma 
de pegar um táxi ou fazer compras no 
mercado, na padaria, na farmácia e no 
restaurante. O que isso, no entanto, tem 
a ver com a vida cristã?

A espiritualidade cristã está marcada 
por um processo contínuo de conver-
são, crescimento na experiência teologal 
com Deus e de outras atitudes de fé. A 
iniciativa ou empreendedorismo é uma 
dessas atitudes. Uma pessoa que se en-
contra com o Senhor e recebe o Batismo 
não pode dar por concluída a sua cami-
nhada nem a busca de crescimento pes-
soal. O Senhor é a fonte da qual preci-

samos beber sempre. À medida que vão 
crescendo o conhecimento e a experiên-
cia da vida espiritual tanto mais se fazem 
necessárias a busca e a procura. Na vida 
espiritual, não se vive dos rendimentos, 
mas da procura cotidiana do encon-
tro com o Senhor: “Buscai e achareis”  
(Mt 7,7).

Ao falar do Reino dos Céus, Jesus 
usa uma parábola apresentando um ho-
mem que encontra um tesouro e outro 
que acha uma pérola de grande valor 
(Mt 13,44-52). Nos dois casos, os ho-
mens venderam todos os seus bens para 
investir naquilo que foi encontrado. Na 
parábola, Jesus conta que o tesouro es-
tava escondido no campo, enquanto a 
pérola foi encontrada e, nesse caso, po-
demos imaginar que estivesse junto com 
outras. Nesse ponto é necessário levan-
tar algumas questões. Se o tesouro esta-
va escondido, por que não foi encontra-
do pelo antigo proprietário, que vendeu 
o campo? Será que o comerciante de 
pérolas desconhecia o valor dos seus 
produtos? Que sentido existe em vender 
tudo para adquirir um tesouro ou uma 
única pérola?

Tanto o tesouro quanto a pérola 

foram devidamente encontrados por 
aqueles que estavam à procura de algu-
ma coisa de valor. O êxito do encontro 
é proporcional ao esforço de buscar, e, 
assim, quem não está procurando não 
vai encontrar nada que seja precio-
so, mesmo que esteja debaixo do chão 
onde pisa. Não é suficiente ser o dono 
do campo onde o tesouro está enterrado 
nem comerciante de pérolas: é preciso 
procurar aquilo que tem valor. 

A vida espiritual exige esforço, busca 
pela proximidade e pela graça de Deus, 
nosso bem mais precioso. Os tesouros e 
as pérolas estão escondidos numa boa 
leitura espiritual, na vida sacramental, 
no bom testemunho dos santos e nos 
ensinamentos da Igreja. Será, porém, 
que estamos comprometidos a encon-
trá-los? Já sabemos que empreender é 
importante para o sucesso no mundo 
dos negócios, contudo, para a vida espi-
ritual, é ainda mais importante, pois, nas 
palavras de Jesus, o caminho cristão ou 
o caminho para o Reino se compara “a 
um pai de família que tira de seu tesouro 
coisas novas e velhas”. Quem empreende 
encontra o tesouro nesta vida e o guar-
dará para a vida eterna. 

DOM DEVAIR 
ARAúJO DA 

FONSECA
BISPO AUXILIAR DA 
ARQUIDIOCESE NA  

REGIÃO BRASILÂNDIA E  
VIGÁRIO EPISCOPAL  

PARA A PASTORAL  
DA COMUNICAÇÃO

Espiritualidade

LAPA

A parábola do empreendedor
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A comunidade de fiéis da Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção, no Jar-
dim Felicidade, Setor Pastoral Pirituba, 
acolheu no domingo, 26, o novo Pá-
roco, o monge Dom José Almir Paim, 
OSB, durante missa presidida por Dom 
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Lapa. Na 
ocasião, também foram apresentados 
como Vigários Paroquiais os monges 
Dom Robson Medeiros Alves, OSB, e 
Dom Rafael Vasconcelos, OSB.

Ao iniciar a celebração, Dom José 
Benedito cumprimentou o novo Pá-
roco e os Vigários Paroquiais e pediu 
aos fiéis que os auxiliem no trabalho 
de evangelização. 

Na sequência, o Irmão Gabriel Pico-
li, OSB, leu o decreto de nomeação e to-
mada de posse do Pároco, pelo período 
de seis anos. Diante do Bispo, o monge 
Dom José Almir Paim fez a profissão de 
fé e o juramento de fidelidade à Igreja. 
Depois, foi apresentado à comunidade 
paroquial e recebeu as chaves da igreja 
e do sacrário. Também os Vigários Pa-
roquiais fizeram a renovação das pro-
messas sacerdotais. 

O Bispo, na homilia, recordou a 
celebração do Dia de São Joaquim e 

[LAPA] No domingo, 26, foram festeja-
dos os padroeiros da Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida e São Joaquim, da Paró-
quia Nossa Senhora de Fátima, Setor Pasto-
ral Leopoldina.

(por Benigno Naveira)

[LAPA] No dia 22, aconteceu a reu-
nião on-line da Pastoral da Comunica-
ção (Pascom) da Região Episcopal Lapa, 

conduzida por Paulo Ramicelli e Maria 
Tiemi, coordenadores gerais, com a par-
ticipação do Padre Antonio Francisco Ri-
beiro, Assistente Eclesiástico da Pastoral 
da Comunicação regional; do jornalista 
Benigno Naveira, coordenador regional 
e repórter da Região; e agentes de pas-
toral e coordenadores: Marcos Wilkens, 
Tony Donomai, Mariana Al Zabher, Luan 
Maxiliano, Agnaldo Rizzo, Elaine Rizzo e 

Fabiano Teixeira. Os assuntos da pauta da 
reunião foram a iniciativa “Dom José em 
rede”, a programação das reuniões com as 
pastorais com a colaboração da Pascom, 
a verificação das paróquias que não estão 
transmitindo as celebrações e informa-
ções gerais dos acontecimentos das pa-
róquias por meio do grupo do WhatsApp 
da Pascom da Região Lapa.

(por Benigno Naveira)

Dom José Benedito dá posse a Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora da Assunção

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO

Sant’Ana, pais de Nossa Senhora e avós 
de Jesus Cristo, e cumprimentou todos 
os avós pelo seu dia. O Bispo refletiu 
sobre o Evangelho do dia (Mt 13,44-
52), em que Jesus faz comparações para 
mostrar o valor absoluto do Reino dos 
Céus. O Prelado ressaltou que a com-
paração indica que o Reino dos Céus 
vale mais do que tudo que se possa ter 
neste mundo. 

Após a homilia, Dom José convi-
dou o monge Dom José Almir Paim a 
fazer suas promessas sacerdotais, e, em 
seguida, o Pároco foi levado à sede do 
presidente, ao batistério e à capela do 
Santíssimo. 

No fim da celebração, Dom Robson 
Medeiros leu uma mensagem enviada 
pelo Padre Pedro Savelli, que está em 
Roma, reportando a bênção apostólica 
enviada pelo Papa Francisco por oca-
sião da nomeação do novo Pároco. Monge Dom José Paim com Dom José Benedito em posse na Paróquia Nossa Senhora da Assunção 

Benigno Naveira



BELéM

iPiRANGA
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CONGREGAÇÃO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SION
RUA XAVIER CURADO, 42 - SÃO PAULO - SP    CNPJ 29.234.100/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019
A T I V O

CIRCULANTE 31.12.2018 31.12.2019  
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA  7.425.854,66   2.634.142,97  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS MAIS DE 90  270.829,75   238.576,19  
CREDITOS A RECEBER / ADTOS  138.784,32   251.326,94  
DESPESAS ANTECIPADAS  25.009,59   23.849,81  
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  7.860.478,32   3.147.895,91  
NÃO CIRCULANTE 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS L.P.  24.165,03   -   
IMOBILIZADO  76.149.123,25   84.244.460,83 
 - DEPRECIAÇÃO  (818.445,07)  (1.142.446,57)
TOTAL DO  ATIVO NÃO CIRCULANTE  75.354.843,21   83.102.014,26  
COMPENSADO 
GRATUIDADES CONCED /IMUNIDADES USUFRUIDAS  651.890,09   548.292,38  
TOTAL DO  ATIVO COMPENSADO  651.890,09   548.292,38  
TOTAL GERAL DO ATIVO  83.867.211,62   86.798.202,55

P A S S I V O
CIRCULANTE 31.12.2018 31.12.2019  
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS  75,04   494,87 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  29.971,06   35.981,90 
OUTRAS CONTAS A PAGAR  14.725,75   1.631.129,03 
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  44.771,85   1.667.605,80 
PATRIMONIO LIQUIDO 
PATRIMONIO SOCIAL  12.865.939,36   14.048.488,35 
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS  69.551.038,43   69.122.061,33 
SUPERÁVIT DO EXERCICIO  753.571,89   1.411.754,69 
PATRIMONIO LIQUIDO  83.170.549,68   84.582.304,37 
COMPENSADO 
GRATUIDADES CONCED /IMUNIDADES USUFRUIDAS  651.890,09   548.292,38 
TOTAL DO  PASSIVO COMPENSADO  651.890,09   548.292,38 
TOTAL GERAL DO PASSIVO  83.867.211,62   86.798.202,55 

 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019
R E C E I T A S  S O C I A I S

RECEITAS                 31.12.2018 31.12.2019 
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS  805.941,47   563.079,57 
GRATUIDADES CONCEDIDAS  539.736,00   402.425,64 
ISENÇÕES DE TRIBUTOS  112.154,09   145.866,74 
OUTRAS RECEITAS  292.151,68   400.991,26 
RECEITAS PATRIMONIAIS  2.017.213,77   2.693.720,83 
RECEITAS FINANCEIRAS  392.084,26   343.219,97 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  369.625,72   282.356,49 
TOTAL GERAL DAS RECEITAS  4.528.906,99   4.831.660,50

D E S P E S A S  S O C I A I S
DESPESAS 31.12.2018 31.12.2019 
DESPESAS C/ PESSOAL   190.422,65   265.054,51 
DESPESAS ADMINISTRATIVA   1.802.322,73   2.270.182,64 
SERVIÇOS PRESTADOS PJ  6.000,00   26.000,00 
DESPESAS TRIBUTARIAS  16.642,18   11.493,64 
DESPESAS FINANCEIRAS   28.376,96   9.167,48 
GRATUIDADES CONCEDIDAS  539.736,00   402.425,64 
ISENÇÕES DE TRIBUTOS  112.154,09   145.866,74 
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  1.079.680,49   289.715,16 
TOTAL GERAL DAS DESPESAS  3.775.335,10   3.419.905,81 
SUPERÁVIT DO  EXERCÍCIO  753.571,89   1.411.754,69  
 
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2019, CUJOS VALORES DE ATIVO E PASSIVO IMPORTAM EM R$ 
86.798.202,55 (OITENTA E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL,  
DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).AS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS NA ÍNTEGRA ACOMPANHADAS DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS
E O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, ENCONTRAM - SE À DISPOSI-
ÇÃO DOS INTERESSADOS NA NOSSA SEDE SOCIAL. 
São Paulo, 31 de dezembro de 2019 
 Donizete Luiz Ribeiro  Manoel Ferreira de Miranda Neto   Wilson Jose Carpi  
 Superior Geral  Ecônomo Regional   Contador
   CRC 1SP179707/O-2

No domingo, 26, Dom Luiz Carlos 
Dias, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Belém, presidiu missa na Paró-
quia Cristo Rei, no Tatuapé, concelebrada 
pelo Padre Márcio Leitão, Pároco, quan-
do conferiu o sacramento da Crisma a 
20 adultos e apresentou à comunidade 
de fiéis 40 novos Ministros Extraordi-
nários da Sagrada Comunhão (MESC). 

No início da celebração, o Padre 
Márcio saudou Dom Luiz Carlos e lhe 
apresentou os adultos que seriam cris-
mados, bem como os novos MESC e 
três casais que celebravam 50, 17 e 16 
anos de Matrimônio. 

Na homilia, o Bispo lembrou a to-
dos que é preciso viver fundamentados 
na fé em Deus. Também comentou que 
a iniciação cristã é um processo de re-
nascer em Deus, para enraizar a vida 
Nele, o que leva a perceber o quão im-
portante e fundamental é Deus na vida 
de cada pessoa. Dom Luiz disse, ainda, 

Iniciada com um tríduo entre os dias 21 e 23, a festa da pa-
droeira da Paróquia Santa Cristina foi concluída na sexta-feira, 24, 
com missa presidida por Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Ipiranga. Houve a participação presen-
cial de uma quantidade reduzida de fiéis, e a celebração foi trans-
mitida pelas mídias sociais. 

Na ocasião, o Bispo deu posse ao Padre Rodrigo Felipe da Silva 
como Administrador Paroquial. “Penso que hoje, não só o Padre 
Rodrigo toma posse do ofício, mas cada um de vocês, paroquianos 
de Santa Cristina, que estão aqui presentes, e vocês que estão nos 
acompanhando pela internet: cada um hoje, junto com o Padre 
Rodrigo, também assume a Paróquia”, afirmou Dom Carlos.

Aos jovens, o Bispo deixou uma mensagem de ânimo e cora-
gem: “Hoje, nós precisamos de jovens como Santa Cristina, jovens 
capazes de amar a Deus sobre todas as coisas, que sejam fiéis ao 
seu compromisso de fé batismal, jovens fortes, corajosos, dispostos 
a dar a vida por Deus, jovens que não são ‘moles’, não são medro-
sos, não são inconstantes. Vamos rezar para que, aqui, na Paróquia 
haja jovens inspirados a imitar a coragem e a fé de Santa Cristina”.

Ao final, o já tradicional bolo de Santa Cristina foi abençoado. 
Em razão do cumprimento dos necessários protocolos sanitários 
para evitar a proliferação do novo coronavírus, a festa passou por 
adaptações este ano e não houve procissão pelas ruas próximas à 
igreja matriz.

[IPIRANGA] No domingo, 26, na memória 
litúrgica de São Joaquim e Sant’Ana, pais da Vir-
gem Maria, a Pastoral Familiar da Região ipiranga 
realizou a live “Chá com os Avós”. A transmissão 
ao vivo contou com momentos musicais, bate- 
-papo e homenagens.

(por Pastoral Familiar da Região Ipiranga)

[SÉ] No dia 20, realizou-se, de forma on-line, 
uma reunião extraordinária do Setor Pastoral Ca-
tedral, a fim de discutir assuntos sociais relativos 
à região central da cidade neste período da pan-
demia de COViD-19. Além dos padres atuantes 
em paróquias e igrejas do Setor, leigos engaja-
dos e coordenadores de pastorais, participaram 
Dom Eduardo Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Sé, e o Padre Júlio 
Lancellotti, Vigário Episcopal  para a Pastoral do 
Povo da Rua. Mais detalhes podem ser lidos em 
http://arquisp.org.br/regiaose.

(por Paulo Fernandes)

[BELÉM] Na noite do sábado, 25, Dom Luiz 
Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Belém, presidiu missa na Comunidade 
Católica Nova Siloé, no Jardim das Rosas, que 
completa 14 anos de existência em 2020. Dom 
Luiz exortou os fiéis e os membros da comuni-
dade a continuar na caminhada de fidelidade 
a Deus e sempre experimentar o aconchego 
do coração e do amor do Pai. Ao final da cele-
bração, o Bispo foi presenteado com um Terço 
e flores.

(por Fernando Arthur)

Dom Carlos Lema dá posse a
Administrador da Paróquia Santa Cristina

CLAUDIO SEIJI
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Dom Carlos Lema entrega as chaves da igreja ao Padre Rodrigo Felipe

Dom Luiz Carlos preside missa na Paróquia Cristo Rei
FERNANDO ARTHUR

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO

que tudo concorre para o bem daque-
les que amam a Deus, e que todos são 
chamados a ver Deus como cuidador e 
fonte de amor. Também exortou os cris-
mandos a viver de fato a fé e responder 
“sim” ao Senhor. Por fim, o Bispo tam-
bém lembrou o necessário cuidado com 
os avós, com os quais sempre muito se 
pode aprender e compartilhar experi-
ências. 

Após a homilia, Dom Luiz iniciou 
o Rito de Iniciação Cristã dos Adultos, 
batizando dois adultos e crismando 20 
jovens e adultos. 

Ao final da celebração, o Bispo con-

feriu o ofício de Ministros Extraordiná-
rios da Sagrada Comunhão Eucarística 
e os exortou a viver mais fervorosamen-
te o mistério da caridade e administrar 
bem a Eucaristia aos fiéis. Padre Már-
cio lembrou que os 40 novos MESC 
juntam-se a outros 32 que já atuam na 
Paróquia. O Sacerdote também apro-
veitou a ocasião para exortar os novos 
crismados a participar das pastorais e 
falou sobre a ação do grupo Corações 
Solidários, que já montou 365 cestas bá-
sicas que serão distribuídas aos irmãos 
em situação de rua e também às comu-
nidades carentes do Tatuapé.

Dom Luiz Carlos Dias em foto com os novos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão

Reprodução

Reprodução

Comunidade Católica Nova Siloé

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PELO PRESENTE EDITAL, FICA CONVOCADO, JOSÉ 
ARLINDO BARBOSA, COM ENDEREÇO DESCONHECI-
DO, PARA QUE COMPAREÇA DE TERÇA A SEXTA-FEI-
RA, DAS 13H ÀS 15H, AO TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE 
SÃO PAULO. AV. NAZARÉ 993, IPIRANGA, PARA TRATAR 
DE ASSUNTO QUE LHE DIZ RESPEITO.
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Comportamento

Fé e Cidadania

Nos Estados Unidos, na esteira dos protestos gerados 
pelo assassinato de um negro, George Floyd, por um po-
licial branco, reacendeu-se o debate sobre a “cultura do 
cancelamento”, que seria uma forma de censura, praticada 
pelos defensores do “politicamente correto”, não permi-
tindo a liberdade de expressão a quem tem uma posição 
diferente da sua. O ponto alto dessa retomada da questão 
é “Uma carta sobre justiça e debate aberto”, documento 
assinado por cerca de 150 intelectuais que – apesar de 
condenarem a discriminação racial e as injustiças sociais, 
atacarem o chamado “iliberalismo” atual e o presidente 
Trump – consideram que as esquerdas vêm realizando 
uma censura ideológica a quem pensa diferente, enfra-
quecendo a democracia e a liberdade. O mais impactante 
é o amplo espectro de signatários do documento, com no-
mes consagrados à esquerda, como Noam Chomsky, e à 
direita, como Francis Fukuyama, feministas como Gloria 
Steinem, e acusados de “transfobia”, como J. K. Rowling.

Muitas vozes se levantaram contra a carta, atacando 
principalmente os seus signatários, tidos como progres-
sistas e de esquerda, que passaram a ser vítimas dessa 
“cultura do cancelamento” que condenam. Temos que re-
conhecer que é difícil encontrar um ponto de equilíbrio 
entre políticas afirmativas, que ajudam a superar injustiças 
históricas e construir o bem comum, e uma nova discri-
minação, que repete erros do passado, apenas invertendo 
os sinais. Criamos e recriamos um mundo iníquo, onde 
os mais fracos – na prática – permanecem com direitos 
pouco reconhecidos e menos oportunidades. Apenas mu-
damos, um pouco, o perfil de quem são esses mais fracos.

Com isso, a sociedade permanece marcada pelo res-
sentimento mútuo, que agora atinge tanto aqueles iden-
tificados historicamente como “minorias” quanto os que 
recentemente passaram a se perceber como perseguidos 
ou ter seus valores não respeitados. 

Se retrocedermos no tempo, encontraremos um vín-
culo inegável entre o Cristianismo e o reconhecimento 
dos direitos humanos e a solidariedade ao mais vulnerá-
vel. São decorrências naturais do amor fraterno e da cari-
dade. Não por acaso, a universalização dos direitos, o re-
conhecimento da dignidade da pessoa e a democracia se 
desenvolveram no Ocidente cristão. Não podemos negar, 
igualmente, no entanto, as chagas da escravidão moderna 
e dos genocídios de povos indígenas. Assim, os discursos 
ideológicos – de ambos os lados – tendem a lembrar um 
aspecto e esquecer o outro.

A justiça, sem amor, pode punir os erros e instaurar 
uma igualdade formal entre as pessoas. Dificilmente, con-
tudo, será eficiente em reparar as injustiças e promover 
integralmente a humanidade de cada um. Esse é o grande 
drama das propostas atuais, frequentemente turbinadas 
pelo ressentimento e pela raiva diante de injustiças que, 
de fato, acontecem, mas que carecem do amor pelo outro, 
que pode gerar tanto a reparação dos erros quanto a cons-
trução do bem comum.

A superação das injustiças históricas pressupõe uma 
cultura do perdão e da reconciliação. Frequentemente, 
imaginamos que esse perdão e essa reconciliação seriam 
uma desculpa dos poderosos e dos opressores para se saí-
rem ilesos num tempo de mudança. Isso seria um cance-
lamento injusto dos erros cometidos ou uma relativização 
de valores universais. Trata-se, na verdade, de todos reco-
nhecerem seus erros e seus limites e buscarem o entendi-
mento e um abraço que ilumina a humanidade, tanto de 
quem abraça quanto de quem é abraçado.

Francisco Borba Ribeiro Neto, sociólogo 
e biólogo, é coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP. 

O Cristianismo, o 
politicamente correto e a 
cultura do cancelamento

FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO

VALDIR REGINATO 

Os desdobramentos de 2020 não param de aconte-
cer. Olhar, avaliar e compreender este ano histórico já 
é uma ousadia. Vamos focar a realidade de um grupo, 
particularmente caro a este autor, os idosos e seu coti-
diano nesta cidade. Duas considerações iniciais: primei-
ro, que o próprio conceito de pessoa idosa tem sofrido 
mudanças recentes na sua identificação, que foge ao in-
teresse neste momento. Segundo, que não há qualquer 
pretensão de se estender a reflexão a todas as condições 
que estão se apresentando neste grupo.

Algumas questões podem colaborar na análise. “Já 
posso sair de casa?”; “Posso fazer mercado?”; “Posso vi-
sitar meus avós?”; “Qual o risco de viajar?”; “Meus pais 
farão 50 anos de casados, gostaria de fazer uma festi-
nha...”; “Posso tirar a máscara na casa da vovó?”; “Mi-
nha mãe não aguenta mais ficar sozinha e dispensei a 
funcionária há quatro meses!?”; “Papai caiu em casa e 
operou o fêmur, e não posso ficar com ele. Como faço 
com o cuidador?”; “Minha filha não sabe se volta às 
aulas, e minha mãe, com 75 anos, diabética e cardíaca, 
mora comigo...?” As perguntas não terminam. Talvez 
tenha faltado a sua, desculpe, mas paramos por aqui. 
Este é, somente, um recorte da realidade. 

Às vezes não há alternativa. “Quem vai ao merca-
do para mim? Eu não fico trancada. Conheço todos os 
motoristas de ônibus. Eles gostam de mim.” Afirma, 
alegre, aos 76 anos, solteira, sozinha, porém com ótima 
disposição. Outros se entristecem. “Minha mãe, aos 94, 
lúcida, queria fazer uma reunião com suas cinco filhas. 
Temos receio. Podemos?” Há os que já se cansaram, 
mas resistem: “Tenho feito a faxina, gosto de tudo muito 
limpo, mas as costas já não ajudam. Compro tudo por 
delivery. Estamos, minha esposa e eu, sem sair (aos 70 
anos), e ninguém para ajudar”. Estas são pessoas reais. E 
poderia se acrescentar milhares de outras. O que fazer? 
É uma responsabilidade muito grande. A vida não nos 
oferece segurança total, mas caminhos, escolhas. 

Esta cidade tem mais de 12 milhões de habitantes, e 
não são poucos, pelo contrário, são centenas de milha-
res de idosos e milhões de pessoas que se apresentam di-
reta ou indiretamente nas circunstâncias apresentadas. 
Quando o tempo esperado excede em muito o planeja-
do e as circunstâncias se alteram, é preciso rever o plano 
de ação. Continuar enclausurados não se sustenta dian-

te destas questões. Permanecer numa discussão utópi-
ca de lockdown, dispensar funcionárias porque tomam 
ônibus, viver de delivery, olhar o mundo pela janela, ou 
pelo celular, e achar que andar na praça ou fazer mer-
cado é risco de morte, até que chegue uma vacina para 
todos, pode parecer o ideal para aqueles que possam 
viver assim. No entanto, está  fora do mundo real para 
a maioria. Quais respostas temos para o hoje e o agora? 

As propostas de solidariedade, que se verificam 
diariamente, são animadoras. Jovens que se propõem 
a comprar comida para que os idosos não precisem se 
deslocar. Programas no YouTube de atividades e ginás-
tica em casa têm cada dia mais professores e seguidores. 
Facilidades de compras pela internet evitam aglomera-
ções em lojas. Todas as medidas de proteção, válidas e 
bem conhecidas, colaboram para evitar excessos de ex-
posição. Apesar disso, muito se tem falado das consequ-
ências do isolamento social prolongado para todos, e, 
olhando de modo particular para o número crescente 
de idosos nesta cidade, deve-se dar uma atenção dife-
renciada. Neste grupo, os danos são maiores tanto nas 
condições físicas quanto nas repercussões psicológicas. 
A solidão, há muito se sabe, é a maior companheira dos 
idosos. E eles estão ficando muito sozinhos, para serem 
“protegidos”, para um futuro incerto, a cada dia, princi-
palmente na faixa dos 80 ou 90 anos: “Os mais idosos 
dos idosos”. Para a maioria destes, a convivência virtu-
al pela internet não existe. Tudo é mais difícil. Sem se 
esquecer daqueles em casas de repouso, nas quais até 
mesmo as visitas estão proibidas.

O desejo de reunir-se num chá com suas filhas. Co-
memorar, numa pequena reunião familiar, o aniversá-
rio. Ter alguém que penteie os cabelos e faça as unhas. 
Contar com ajuda nos afazeres da casa. Observar o ne-
tinho engatinhando. Rezar o Terço juntos. Não ficar só... 
Caminhar ao sol. Até quando isso tudo será considera-
do uma zona de perigo, ou mesmo irresponsabilidade? 
E a solidão, não é um risco, quem sabe maior?

É possível, quando se tem amor, com responsa-
bilidade e bom senso, substituir o medo pelo carinho 
acolhedor. Trocar o isolamento pela companhia. Tirar a 
máscara e mostrar o sorriso. Isso não nos pode ser rou-
bado. O ano de 2020 nos deixará muitas lições, e dentre 
elas seria importante jamais esquecer o peso da solidão 
e o valor do sorriso.  

Valdir Reginato é médico de família. E-mail: reginatovaldir@gmail.com

O isolamento dos idosos

As opiniões da seção “Fé e Cidadania”  são de 
responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, 

os posicionamentos editoriais do O SÃO PAULO.

No sábado, 25, aconteceu a festa do padroeiro da Pa-
róquia São Cristóvão, Setor Pastoral Bom Retiro, com 
a celebração de três missas: às 9h, presidida pelo Padre 
José Arnaldo Juliano dos Santos, Pároco; às 12h, presi-
dida pelo Padre Sérgio Henrique Nouh, Administrador 
Paroquial da Paróquia Santa Francisca Xavier Cabrini; e 
às 16 h, presidida por Dom Eduardo Vieira dos Santos, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé, concele-
brada pelo Pároco.

Houve fiéis presencialmente nas missas, além da 
tradicional bênção dos carros em frente à igreja. Das 
6h às 20h, aproximadamente 2 mil carros pararam e os 
motoristas receberam a bênção pela intercessão do pa-
droeiro, além de um kit contendo água benta, uma fita e 
a oração de São Cristóvão.

A programação da festa começou no dia 22 – com 
o tríduo, missas, oração e meditação do Santo Terço – 

No Dia de São Cristóvão, 
bênçãos aos motoristas e veículos

POR PASCOM DA PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO

e terminou no domingo, 26, com missas às 10h e 17h. 
Houve, ainda, a venda de bolos, macarronada, pastéis 
e lanches, na praça de alimentação montada somente 
para a retirada dos itens. 

Os protocolos de segurança, a fim de evitar aglome-
rações, e de higiene, da vigilância sanitária, foram segui-
dos durante todas as celebrações e em todos os momen-
tos em que os devotos entravam e passavam pela igreja.

Motoristas são abençoados em frente à Paróquia São Cristóvão

Pascom da Paróquia São Cristóvão
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Núncio Apostólico no Brasil desde 
2012, Dom Giovanni d’Aniello presi-
diu uma missa na quinta-feira, 23, no 
Santuário Nacional de Aparecida, no 
interior paulista, em ação de graças 
pelo trabalho realizado no País. Ele 
despediu-se da Igreja no Brasil após 
ser nomeado pelo Papa Francisco, em 
1º de junho, para assumir a Nunciatura 
Apostólica na Rússia. 

A Eucaristia foi concelebrada por 
diversos bispos do estado de São Paulo 
e não teve a participação presencial de 
fiéis, devido à pandemia de COVID-19. 
Houve transmissão da missa pelos 
meios de comunicação.

Ao acolher o Núncio Apostólico, o 
Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando 
Brandes, ressaltou que Dom Giovanni 
foi ao Santuário Nacional como peregri-
no para dar ação de graças a Deus pelos 
mais de oito anos de trabalho no Brasil.

Dom Orlando recordou um trecho 
de um discurso do Papa Francisco em 
2019, no qual ressaltou que a vida dos 
núncios apostólicos é itinerante e que 
estão sempre com as malas na mão, 
como Abraão, a caminho. “É um sacri-
fício despojar-se de projetos, amigos, 
vínculos criados em vossos trabalhos, 
começar sempre de novo, viver do pro-
visório, não ter lugar onde criar raízes 
e sem comunidade estável. No entanto, 
vós sois leais a Cristo lá onde sois desti-
nados, amando a Igreja do país que está 
a servir”, disse o Pontífice.

GRATIDÃO
Na homilia, Dom Giovanni contou 

que foi um desejo pessoal ir a Apare-
cida, logo que desembarcou no Brasil, 
em 2012, para se encontrar com o epis-
copado que estava reunido na Assem-
bleia Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). “Foi, para 
mim, uma oportunidade para vir aos 
pés de nossa Mãe querida, entregar a 
ela a minha missão de Núncio Apostó-
lico no Brasil. E agora, não posso deixar 
este País sem dizer a ela: ‘Obrigado por 
toda a assistência que me deu nesses 
anos’”, disse.

O Núncio enfatizou, ainda, que essa 
celebração representa o seu Magnificat, 
uma grande ação de graças a Deus por 
tudo de bom que viveu nesta missão. 
“O que eu mais levarei comigo é a pre-
sença de uma Igreja viva, que, apesar 
das dificuldades e limites, coloca-se a 
serviço de todos”, destacou, lembrando 
que visitou em torno de 150 dioceses 
brasileiras e pôde conhecer diversas re-
alidades eclesiais do País.

“Aqui, eu experimentei esta Igreja, 
como o Papa Francisco pede, ‘em saída’, 
que se aproxima do povo. Não há outra 
satisfação maior para mim do que po-
der constatar isso”, salientou Dom Gio-
vanni, chamando a atenção, também, 

para a unidade do episcopado brasilei-
ro, testemunhada, sobretudo, durante 
as assembleias gerais da CNBB.

O Núncio reforçou que, pelo teste-
munho da unidade, os bispos mostram 
Deus presente no meio de seu povo. 
“Isso também se faz por meio da ora-
ção e de uma entrega total à vontade de 
Deus”, sublinhou.

PROXIMIDADE
No fim da celebração, o Cardeal 

Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, manifestou gratidão a Deus pelo 
serviço prestado pelo Núncio Apostóli-
co à Igreja no Brasil e por sua proximi-
dade do episcopado.

Dom Odilo afirmou, ainda, que, ao 
enviar Dom Giovanni para esta nova 
missão, o Santo Padre viu nele as qua-
lidades para desempenhar bem esse 
trabalho. 

“Nós desejamos que a sua missão 
seja muito abençoada e coroada de 
grande êxito, voltada, em grande parte, 
para a presença silenciosa no meio de 
uma realidade eclesial muito diferen-
te e, sobretudo, rica de grande teste-
munho de fé”, afirmou, comparando a 
nova missão do Núncio à de São João 
Batista, de “preparar os caminhos do 
Senhor”, recordando o grande esforço 
de diálogo entre as Igrejas Católica e 
Ortodoxa naquele país.

SERVIR A IGREJA
Em entrevista ao O SÃO PAULO, 

Dom Giovanni enfatizou a grande es-
tima que tem pelo Brasil e pelo seu 
povo. “Levo um sentimento enorme 
de gratidão a Deus por ter se servido 
de mim para fazer algo bom por Sua 
Igreja e, aquilo que eventualmente não 
foi bom, certamente foi por minha 
culpa”, disse.

Ao comentar a respeito da nova 
missão, o Núncio compartilhou que 
ainda não conhece o país, mas vai com 
grande disponibilidade para servir a 
Igreja local e se integrar à sua realida-
de e cultura, especialmente na busca 
de um diálogo cada vez mais frutuoso 
com os irmãos ortodoxos. “Também 
farei o que estiver ao meu alcance para 
que as relações entre a Santa Sé e a Fe-
deração Russa possam ser sempre mais 
desenvolvidas e satisfatórias.”

BIOGRAFIA
D’Aniello nasceu em Aversa (Caser-

ta, Itália) em 5 de janeiro de 1955. Foi 
ordenado sacerdote em 1978 e nomea-
do bispo em 6 de janeiro de 2002. 

Começou a prestar Serviço Diplo-
mático em 1983, atuando no Burundi, 
Tailândia, Líbano, Brasil e no Setor para 
as Relações com os Estados da Secreta-
ria de Estado, no Vaticano. Antes de ser 
enviado ao Brasil, ele foi representante 
diplomático da Santa Sé na República 
Democrática do Congo, Tailândia e 
Camboja.

Dom Giovanni d’Aniello: ‘Levo comigo 
o testemunho de uma Igreja viva’

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Dom Giovani d’Aniello no Santuário de Aparecida, na missa em que se despede do Brasil, dia 23
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo, presidiu, no sába-
do, 25, a ordenação diaconal de cinco 
religiosos, de diferentes nacionalida-
des, da Congregação dos Missionários 
de São Carlos (scalabrinianos).  

A celebração aconteceu na Paróquia 
São João Batista, no Ipiranga, e contou 
com a presença de alguns represen-
tantes da Congregação e um reduzido 
número de fiéis, devido à pandemia de 
COVID-19. A ordenação foi transmi-
tida pelas mídias digitais, podendo ser 
acompanhada pelos familiares dos can-
didatos, em seus países de origem. 

Foram ordenados Dominikus Ratu, 
31, e Thomas Maryo Tae, 30, da Indo-
nésia; Constant Munkala, 33, da Re-
pública Democrática do Congo; Peter 
Tran Dinh Khac, 31, e Joseph Nguyen 
Van Tien, 29, do Vietnã. Todos esses 
jovens se consagraram a Deus por uma 
mesma missão: servir e anunciar o 
Evangelho entre os migrantes, carisma 
dos scalabrinianos.  

MOMENTO DE GRAÇA 
Na homilia, Dom Odilo afirmou a 

respeito da circunstância excepcional 
em que a ordenação foi celebrada. Ele 
ressaltou, contudo, que era um momen-
to de graça, que ajuda a perceber que a 
Igreja precisa continuar a realizar a sua 
missão, mesmo que de forma extraor-
dinária. “Não sabemos até quando es-
taremos mergulhados nesta pandemia, 
mas o Evangelho não pode parar de ser 
anunciado e a ordenação de vocês é um 
sinal de Deus de que novos ministros 
estão prontos a dizer o seu ‘sim’ e servir 
ao seu povo”, enfatizou. 

“Vocês, que estão se preparando 
para assumir a missão voltada aos mi-
grantes, são chamados a servir a Deus 
nesta população que tanto precisa, sen-
do o sinal de que Deus não os esquece 
e os acompanha, de que precisam do 
estímulo da Igreja para serem testemu-
nhas do Evangelho onde estejam”, sa-
lientou o Arcebispo, ao falar da missão 
dos scalabrinianos.  

SERVIDORES
Dom Odilo sublinhou que, ao rece-

ber o primeiro grau do sacramento da 
Ordem, os ministros são chamados a  
realizar a missão de Cristo no serviço 
da caridade, do anúncio da Palavra e 
da santificação das pessoas, por meio 
dos sacramentos que já podem confe-
rir, o Batismo e o Matrimônio, além de 
preparar os fiéis para receber os demais 
sacramentos, especialmente o da Euca-
ristia, do qual são servidores. 

Recordando a memória do Servo 
de Deus Padre José Marchetti, missio-
nário scalabriniano que está sepultado 
na igreja onde aconteceu a ordenação, 
o Cardeal Scherer convidou os novos 

Dom Odilo ordena 5 diáconos que
se consagram a serviço dos migrantes

FERNANDO GERONAZZO 
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Pela imposição das mãos do Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano, cinco religiosos scalabrinianos são feitos diáconos, no sábado, 25

diáconos a se inspirarem no exemplo 
desse irmão de congregação que tanto 
serviu os migrantes e pobres em São 
Paulo. “Padre Marchetti se colocou a 
serviço dos doentes sem se poupar, tan-
to que faleceu de tifo, que também foi 
uma pandemia naquela época. Que ele, 
lá do céu, interceda por vocês de modo 
muito especial”, disse. 

MISSIONÁRIOS DE SÃO CARLOS 
A Congregação dos Missionários 

de São Carlos foi fundada em 1887, 
em Brescia, Itália, pelo Beato João Ba-
tista Scalabrini, sendo aprovada pelo 
Papa Leão XIII, em 28 de novembro do 
mesmo ano. A Congregação é formada 
pelos missionários de São Carlos, as 
irmãs missionárias de São Carlos e as 
missionárias seculares scalabrinianas, 
além do movimento dos leigos scala-
brinianos.

Os scalabrinianos têm como lema 
“Eu era estrangeiro e me acolhestes 
(Mateus 25,35)” e, por isso, sua missão 
e carisma são voltados à promoção da 
vida de migrantes, na perspectiva de se 
tornar um deles para melhor compre-
ender e elaborar projetos que atendam 
efetivamente às demandas desta popu-
lação.

Em diversos países, os missioná-
rios acompanham comunidades e 
paróquias de migrantes e refugiados, 
oferecendo assistência espiritual e pas-
toral. Com a perspectiva de acolhida e 
hospitalidade, a Congregação também 
dispõe das “Casas do Migrante”, onde 
são oferecidos alimento, hospedagem, 
atendimento espiritual, orientação e 
primeira atenção médica. Em São Pau-
lo, estão presentes em diferentes comu-

nidades, com destaque para a Paróquia 
Nossa Senhora da Paz, na região cen-
tral, onde é mantida a Missão Paz. 

Os scalabrinianos também são res-
ponsáveis por centros de estudos mi-
gratórios, com o objetivo de aprofundar 
a compreensão do fenômeno migrató-
rio. Esses centros estão presentes em 
cidades como Nova York, nos Estados 
Unidos; Paris, na França; Roma, na Itá-
lia; Cidade do Cabo, na África do Sul; 
Buenos Aires, na Argentina; Manila, 
nas Filipinas; e São Paulo. 

FORMAÇÃO
Os novos diáconos iniciaram o ca-

minho formativo na Congregação em 
2008, no Seminário Propedêutico, na 
Ilha das Flores, na Indonésia. Desde 
então, passaram por diversas etapas 
formativas em diferentes países, o que 
permitiu que já vivenciassem a experi-
ência migratória. 

O Diácono Joseph reconheceu que 
não foi fácil deixar sua terra para par-
tir em missão, mas não se arrepende da 
decisão de se tornar um missionário. 
“Pelo amor, Deus me chamou. E pelo 
amor, eu respondi a este chamado com 
todo o meu coração em amar e servir 
a Deus e ao seu povo, especialmen-
te aqueles que são mais necessitados”, 
afirmou.  

Para o Diácono Constant, muitos 
migrantes se encontram desenraizados 
espiritual e culturalmente e precisam 
que alguém de seu povo esteja junto 
com eles para acompanhá-los. “Estar 
exclusivamente a serviço dos migran-
tes se tornou uma missão importante 
que responde ao que Jesus nos pede no 
Evangelho”, disse. 

MIGRANTE ENTRE OS MIGRANTES
O Diácono Dominikus conheceu a 

Congregação por meio de um missioná-
rio mexicano que foi à sua escola falar 
sobre a vocação ao sacerdócio e à vida 
consagrada, e o carisma scalabriniano. 
Ele destacou que, por trás da sua respos-
ta ao chamado de Deus, também está a 
sua experiência pessoal de vários fami-
liares que migraram para outros lugares 
em busca de uma vida melhor. “Poder 
ser migrante entre os migrantes forta-
lece ainda mais aquele chamado que 
recebi de Deus no início, sabendo dos 
desafios e as dificuldades que a vida traz 
para os próprios migrantes, a língua, os 
costumes, a cultura...”, ressaltou o jovem. 

O Diácono Peter sentiu o chamado 
para a vida consagrada ainda criança, 
mas somente depois de concluir o En-
sino Médio ingressou na Congregação. 
“Minha felicidade está em poder ser-
vir o povo por meio dos sacramentos, 
levando conforto espiritual para essas 
pessoas que vivem tantos desafios”, ma-
nifestou.   

“Foi pela graça de Deus que eu che-
guei a esta etapa da caminhada formati-
va. Minha resposta a este chamado é estar 
disposto a servir a Deus que se manifesta 
no rosto dos migrantes, refugiados e ma-
rinheiros, ser um com eles, viver a diver-
sidade cultural e aceitar o outro como um 
irmão, assumindo a humildade e a aco-
lhida como um valor missionário”, com-
pletou o Diácono Thomas.  

Como diáconos, esses jovens conti-
nuam sua caminhada formativa rumo 
à ordenação presbiteral, prevista para o 
próximo ano, nos países de origem de 
cada um deles. 

(Colaborou: Jenniffer Silva)
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Os fiéis da Paróquia Sant’Ana, na 
zona Norte de São Paulo, celebraram so-
lenemente a festa de sua padroeira, no 
domingo, 26. Este ano, a comemoração 
teve um sentido ainda mais especial, 
pois estão sendo festejados os 125 anos 
de sua fundação e a elevação da matriz 
paroquial à dignidade de basílica menor. 

O título, concedido pelo Papa 
Francisco por meio da Congregação 
para o Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos, foi entregue oficial-
mente à comunidade pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de 

da Virgem Maria e avós de Jesus, Dom 
Odilo ressaltou que ambos se inserem 
na linha dos “pais da fé” e são conside-
rados “elos de transmissão das promes-
sas de Deus” e da aliança de amor com 
seu povo. 

“Sant’Ana, representada como 
mãe-mestra-catequista, transmite a 
fé à filha, ensina, testemunha sobre 
as coisas de Deus”, afirmou o Cardeal, 
na homilia, sublinhando ainda que a 
avó de Jesus é um ícone para aquilo 
que as mães e avós também hoje são 
chamadas a ser e fazer. Em seguida, 
ele convidou os fiéis a refletirem: 
“Ainda falamos aos filhos e netos das 
coisas de Deus?”

JUBILEU 

Ao falar da comemoração dos 125 
anos da Paróquia, o Arcebispo enfati-
zou que a Paróquia Sant’Ana foi a pri-
meira do lado norte do rio Tietê e é 
“mãe de mais de uma centena de outras 
paróquias hoje existentes”, não apenas 
na Arquidiocese, como em dioceses 
vizinhas, por exemplo, na Diocese de 
Guarulhos (SP). 

A Paróquia Sant’Ana foi criada em 12 
de julho de 1895, por Dom Joaquim Ar-
coverde, então Bispo de São Paulo. “Até 
aquela data, faltava na cidade de São Pau-
lo uma paróquia dedicada a Sant’Ana, e, 
desde então, permaneceu a única com 

esse título na Arquidiocese de São Paulo”, 
destacou o Cardeal Scherer. 

“Este jubileu é motivo de ação de 
graças e especial louvor a Deus pelos 
imensos serviços que a Paróquia já 
prestou e continua a prestar à evangeli-
zação, à vida pastoral e à caridade para 
com os pobres”, afirmou Dom Odilo, 
recordando os inúmeros padres que já 
serviram o povo de Deus naquela co-
munidade, as muitas missas celebradas, 
batismos, confissões, crismas e casa-
mentos realizados. 

“Quantas pessoas encontraram, 
aqui, o conforto do encontro com Deus 
e o consolo de acolher sua Palavra! Por 
tudo isso, Deus seja louvado! E que o 

Na festa da padroeira, Igreja de Sant’Ana
é elevada à dignidade de basílica menor

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

serviço já prestado pela Paróquia 
jubilar seja estímulo para a reno-
vação da fé e das disposições para 
continuar o auxílio da Igreja à co-
munidade e o testemunho de que 
Deus habita esta cidade e quer bem 
ao seu povo”, manifestou o Carde-
al, que também agradeceu ao Papa 
Francisco este “presente concedido” 
à Paróquia Sant’Ana no seu jubileu 
de criação. 

BASÍLICA 
Dom Odilo explicou que a con-

cessão do título de basílica menor 
à igreja matriz de Sant’Ana vinha 
respaldada por “abundantes justifi-
cativas históricas e pastorais”. “Este 
templo, já muito querido do povo 
fiel, poderia adquirir um significa-

São Paulo, durante a missa por ele 
presidida. 

A Eucaristia foi concelebrada 
pelos bispos auxiliares da Arqui-
diocese e demais bispos convida-
dos, além de diversos sacerdotes, 
dentre os quais o Pároco, Padre 
José Roberto Abreu de Mattos, que, 
na ocasião, foi nomeado Reitor da 
nova basílica. 

Devido à atual pandemia de  
COVID-19, a celebração contou com 
a participação de um grupo reduzido 
de fiéis, seguindo as recomendações 
sanitárias de distanciamento, higiene 
das mãos e uso de máscaras. 

PATRIARCAS DA FÉ 

Ao se referir à memória litúrgi-
ca de São Joaquim e Sant’Ana, pais Cardeal Scherer, Dom Jorge Pierozan e Padre José Roberto descerram placa comemorativa

Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, preside missa em que a igreja matriz da Paróquia Sant’Ana é elevada à dignidade de basílica menor, no domingo, 26
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SÍMBOLOS

Durante a celebração, foram en-
tronizadas as duas insígnias basili-
cais, isto é, os símbolos que indicam 
a dignidade de basílica concedida a 
uma igreja:  

Umbrela basilical ou conopeu: 
tem o formato de um guarda-sol 
semiaberto, com as cores amarelo e 
vermelho, decorado com os brasões 
do Papa que concedeu o título, do 
Arcebispo da época da concessão, a 
Arquidiocese à qual pertence a igre-

ja, da própria basílica e do reitor da 
época. 

Tintinábulo: uma espécie de 
campanário portátil, que sustenta um 
pequeno sino, tendo como timbre o 
símbolo da Santa Sé (a tiara sobre 
as chaves cruzadas). Tem a função 
de chamar a atenção dos fiéis para a 
passagem dos cortejos das basílicas. 
Contém, ainda, a imagem da padro-
eira e o brasão da Arquidiocese à 
qual pertence a basílica.

ReproduçãoReprodução

do simbólico ainda maior, ornado 
com a dignidade de basílica me-
nor, para a celebração dos divinos 
mistérios, o anúncio da Palavra de 
Deus e o conforto da fé, esperança 
e caridade”, disse. 

O Arcebispo destacou, ainda, a 
importância dos sinais externos e 
dos simbolismos da fé católica para 
o povo, “que se afeiçoa ao templo 
onde experimenta a especial proxi-
midade de Deus”. 

“Por isso, nossas igrejas, gran-
des ou pequenas que sejam, sim-
ples ou ricamente ornadas, preci-
sam ser sinais claros da presença 
de Deus entre nós, pois constituem 
um auxílio importante para o tes-
temunho de nossa fé”, afirmou o 
Cardeal Scherer, completando que, 
“no deserto árido e frenético da ci-
dade, os templos são como oásis de 
serenidade e paz, onde as pessoas 
podem repousar e matar a sua sede 
de Deus e de sentido para a vida”. 

SINAL DE COMUNHÃO
A Basílica de Sant’Ana se soma-

rá às outras três basílicas menores 
existentes na Arquidiocese de São 
Paulo: Basílica Abacial Nossa Se-
nhora da Assunção (Mosteiro de 
São Bento), Basílica Santíssimo Sa-
cramento (Paróquia Nossa Senho-
ra da Conceição - Santa Ifigênia) e 
Basílica Nossa Senhora do Carmo, 
na Bela Vista.

“Com elas, a Basílica de Sant’Ana 
nos recordará sempre nossa comu-

nhão de fé na Igreja de Cristo, pre-
sidida pelos bispos locais, e nos re-
cordará sempre a ‘fé de nossos pais’, 
transmitida desde os nossos ‘pais 
na fé’ pelos apóstolos, testemunha-
da pelos mártires e os santos de to-
dos os tempos, na qual permanece-
mos firmes até hoje”, afirmou Dom 
Odilo.  

PORTAS ABERTAS
Em seus discurso de agradeci-

mento, o Padre José Roberto Abreu 
de Mattos recordou que o decreto 
Domus Ecclesiae, que trata das basíli-
cas menores, ressalta que os templos 
que recebem esse título são dotados 
de uma especial importância para a 
vida litúrgica e pastoral de uma dio-
cese, reforçando de maneira particu-
lar o vínculo com a Igreja de Roma e 
com o Sumo Pontífice, sendo exem-
plares na preparação e na celebração 
dos sacramentos, fiéis na observân-
cia das normas da Igreja e com ativa 
participação do povo de Deus.

O Reitor explicou, ainda, que 
nos últimos meses a matriz esteve 
fechada devido à pandemia. Nesse 
período, foram concluídas as obras 
de restauro e a pintura no seu inte-
rior. “Afirmarmos que as portas do 
templo, a partir de hoje, voltam a 
se abrir, de forma que, com a cola-
boração de pessoas de boa vontade, 
possamos continuar a desempenhar 
nosso apostolado diário, inclusive 
com os mais pobres que nesta casa 
encontram refúgio”, disse.
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A conversão pastoral é apresentada como um dos temas centrais da nova etapa da evangeli-
zação que a Igreja é chamada a promover “para que as comunidades cristãs se tornem cada vez 
mais centros propulsores do encontro com Cristo” (3). Para tal, a Igreja deve ser capaz de se 
comunicar com as diversas formas de cultura, a fim de que seja enriquecida nesse contato com 
a evolução da vida social e permita que os homens se encontrem com a Palavra de Deus. 

Conforme o ponto 5 da instrução, “para continuar o percurso da Palavra, é necessário que 
nas comunidades cristãs se atue com uma decisiva escolha missionária, ‘capaz de transformar 
tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se 
tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação’ 
[Evangelii gaudium, 27]”.

A paróquia sempre a serviço
da missão evangelizadora da Igreja
O SÃO PAULO APRESENTA 
UMA SíNTESE DA iNSTRUçãO 
DA CONGREGAçãO PARA O 
CLERO SOBRE A DiNâMiCA DAS 
COMUNiDADES PAROqUiAiS

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

O documento destaca que os diver-
sos componentes da paróquia são cha-
mados à comunhão e à unidade: “Na 
medida em que cada um implementa a 
própria complementaridade, pondo-a 
a serviço da comunidade, então, de um 
lado se pode ver plenamente realizado o 
ministério do pároco e dos presbíteros 
que colaboram como pastores, de outro 
lado emerge a peculiaridade dos vários 
carismas dos diáconos, dos consagrados 
e dos leigos, para que cada um faça o seu 
melhor para a construção do único cor-
po (cf. 1Cor 12,12)” (28).

A paróquia também “é uma 
comunidade convocada pelo Espírito 
Santo para anunciar a Palavra de Deus 
e fazer renascer novos filhos à fonte 

batismal; reunida por seu pastor, ce-
lebra o memorial da Paixão, Morte e 
Ressurreição do Senhor e testemunha 
a fé na caridade, vivendo em perma-
nente estado de missão, para que a 
ninguém falte a mensagem salvífica, 
que doa a vida” (29); e tal como um 
santuário aberto, é chamada a acolher 
a todos, preferencialmente os pobres e 
excluídos: “Os sacerdotes, os diáconos 
e os consagrados deverão, em particu-
lar, manifestar compaixão para com a 
‘carne ferida’ [cf. Papa Francisco, Me-
ditação cotidiana em Santa Marta – 
30/10/2017] dos irmãos, visitá-los na 
sua doença, sustentar pessoas e famílias 
sem trabalho, abrir a porta a quantos 
estão na necessidade” (33).

‘Comunidade de comunidades’: inclusiva, evangelizadora e atenta aos pobres

No contexto do território pa-
roquial pensado para além de 
um espaço geográfico delimita-
do, “parece, então, superada uma 
pastoral que mantém o campo de 
ação exclusivamente no interior 
dos limites territoriais da paró-
quia, quando muitas vezes são os 
próprios paroquianos a não com-
preender mais esta modalidade” 
(16), e se ressalta que “a inserção 
eclesial hoje prescinde sempre 
mais dos lugares de nascimento 
e de crescimento dos membros e 
está mais orientada a uma comu-
nidade de adoção [cf. Christifide-
les laici, 25], na qual os fiéis fazem 
uma experiência mais ampla do 
Povo de Deus” (18).

No momento atual, em que há 

marginalizações e solidão, a co-
munidade paroquial deve ser si-
nal vivo da proximidade de Cristo 
em uma rede de relações fraternas 
(cf. 19) e a conversão pastoral, em 
uma perspectiva missionária, pre-
cisa ter em conta que “o anúncio 
da Palavra de Deus deve tocar a 
vida sacramental e o testemunho 
da caridade” (20).

Ainda como parte de sua mis-
são, a paróquia deve, por meio 
de novas formas comunicativas, 
educar para a leitura e a medita-
ção da Palavra de Deus, se con-
solidar pela celebração do minis-
tério eucarístico, se redescobrir 
nos processos de iniciação cristã 
e favorecer a proximidade entre 
as pessoas.

A missão como critério para a renovação

A instrução sinaliza a necessidade de um renovado dinamismo na 
paróquia, para que se redescubra “a vocação de cada batizado a ser dis-
cípulo de Jesus e missionário do Evangelho” (11) e se repense o mi-
nistério e a missão dos sacerdotes, para que junto dos leigos, mostrem 
“o rosto de uma comunidade evangelizadora, capaz de uma adequada 
leitura dos sinais dos tempos, que gere um coerente testemunho de vida 
evangélica” (13), acompanhando os processos do território onde está 
inserida. 

Comunidade evangelizadora

A desejada conversão mis-
sionária demanda uma reforma 
das estruturas, incluindo um 
ampliado entendimento sobre a 
configuração territorial da paró-
quia, pois hoje esta “é convidada 
a confrontar-se com uma carac-
terística peculiar do mundo con-
temporâneo, no qual a crescente 
mobilidade e a cultura digital 
dilataram os confins da existên-

cia. De fato, de um lado, a vida 
das pessoas identifica-se sempre 
menos com um contexto definiti-
vo e imutável, mas desenvolve-se 
‘num território global e plural’; de 
outro lado, a cultura digital mo-
dificou de maneira irreversível a 
compreensão do espaço, e a lin-
guagem e os comportamentos 
das pessoas, especialmente das 
gerações jovens” (8).

Configuração territorial

“A conversão pastoral da comunidade pa-
roquial a serviço da missão evangelizadora 
da Igreja” é a mais recente instrução da Con-

gregação para o Clero, promulgada em 29 de 
junho, e divulgada pelo Vaticano no dia 20 
deste mês. 

O documento aponta para a necessidade de 
uma conversão pastoral e evangelizadora das 
paróquias, em sentido missionário, e apresenta 
as possibilidades, limites, direitos e deveres dos 
pastores e leigos, a fim de que cada comunida-
de paroquial seja um espaço fundamental de 
anúncio do Evangelho, da celebração da Euca-
ristia e da prática da caridade.

A seguir, o jornal O SÃO PAULO sintetiza 
os principais trechos da instrução.

Conversão pastoral

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Todos na paróquia são chamados a manifestar especial compaixão pelos pobres e excluídos

Para continuar o percurso da Palavra, as comunidades cristãs devem fazer uma decisiva escolha missionária

Pastoral do Menor
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No que se refere às 
ofertas dadas durante a 
Santa Missa e em razão 
da administração dos 
sacramentos, “trata-se 
de uma oferta que, por 
sua natureza, deve ser 
um ato livre da parte do 
ofertante, deixando à 
sua consciência e ao seu 
senso de responsabilida-
de eclesial, não um ‘pre-
ço a pagar’ ou uma taxa 
a exigir’, como se fosse 
um tipo de ‘imposto so-
bre sacramentos’” (118). 
No entanto, é importan-
te que haja um processo 
de sensibilização dos 
fiéis “para que contribu-
am livremente às neces-
sidades da paróquia, que 
são ‘coisa sua’ e da qual é 

Por fim, reafirma-se que a instrução 
“pretende focalizar o tema da renovação 
da paróquia no sentido missionário. En-
quanto essa permanece uma instituição 
imprescindível para o encontro e a rela-
ção viva com Cristo e com os irmãos na 
fé, é mesmo verdadeiro que deve cons-
tantemente confrontar-se com as mu-
danças em curso na cultura hodierna e 
na existência das pessoas, para assim po-
der explorar com criatividade estradas e 
instrumentos novos, que as consintam 
estar à altura do seu compromisso pri-
mário, isto é, ser o centro propulsor da 
evangelização” (122).

Sob essa perspectiva, deve-se bus-
car um agir pastoral que, por meio “de 
uma efetiva e vital colaboração entre 
presbíteros, diáconos, consagrados e 
leigos e entre diversas comunidades 
paroquiais de uma mesma área ou 

Observações finais

Ofertas para a celebração dos sacramentos

A instrução indica que o pároco 
não deve estar sozinho no que se refere 
aos assuntos econômicos da paróquia, 
devendo ser assistido por colaborado-
res “para administrar os bens da Igreja 
antes de tudo com zelo evangelizador e 
espírito missionário” (101). Assim, em 
cada paróquia, deve ser constituído o 
Conselho para os Assuntos Econômi-
cos, “órgão consultivo, presidido pelo 
pároco e formado por pelo menos ou-
tros três fiéis” (102). 

O Conselho para os Assuntos Eco-
nômicos “pode desenvolver um papel de 
particular importância no crescimento, 
no interior das comunidades paroquiais, 
da cultura da corresponsabilidade, da 
transparência administrativa e do socor-
ro às necessidades da Igreja” (106). 

Em relação ao Conselho Pastoral 
Paroquial, o documento assinala que, 
longe de ser um simples órgão burocrá-
tico, este “coloca em destaque e realiza 
a centralidade do Povo de Deus como 
sujeito e protagonista ativo da missão 
evangelizadora” (110). Ele deve ser 
representativo de toda a comunidade 
paroquial, sendo formado por presbí-
teros, diáconos, consagrados e leigos. E 
sua função principal é a de “pesquisar 
e estudar propostas práticas em ordem 
às iniciativas pastorais e caritativas que 
dizem respeito à paróquia, em sinto-
nia com o caminho da diocese” (112). 
Ressalta-se o seu caráter consultivo, de 
modo que as propostas feitas só serão 
operacionalizadas se forem acolhidas 
pelo pároco.

O papel de cada um no cuidado pastoral da paróquia
Os párocos e outros presbíteros, em comunhão com o bispo, “são uma referência 

fundamental para a comunidade paroquial, pelo compromisso de pastores que corres-
ponde a eles” (62) e “o pároco e o presbitério, cultivando a vida comum e a fraterni-
dade sacerdotal, celebram a vida sacramental para a comunidade e, juntos com essa, 
são chamados a organizar a paróquia de tal modo a ser sinal eficaz de comunhão [cf. 
Lumen gentium, 28]” (82). 

Ao pároco, necessariamente um presbítero ordenado (cf. 66), compete a representa-
ção jurídica da paróquia e a administração dos bens paroquiais (cf. 67).

Os diáconos “são colaboradores do bispo e dos presbíteros na única missão evange-
lizadora com o compromisso específico, em virtude do sacramento recebido, de servir 
o Povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade” (79). 

As pessoas consagradas colaboraram com a paróquia primeiramente com o seu 
testemunho de seguimento a Cristo e, posteriormente, com as atividades realizadas em 
conformidade ao carisma de cada instituto (cf. 84).

Também os fiéis leigos participam da ação evangelizadora da Igreja, uma vez que 
sua vocação e a missão própria “‘é a transformação das diversas realidades terrenas 
para que toda a atividade humana seja transformada pelo Evangelho’ [Evangelii gau-
dium, 201]” (85) e se espera que o façam “antes de mais nada, com o testemunho em 
geral de uma vida cotidiana em conformidade ao Evangelho nos habituais ambientes 
de vida e em cada nível de responsabilidade, depois em particular, com o assumir de 
seus compromissos correspondentes ao serviço da comunidade paroquial [cf. Evange-
lii gaudium, 81]” (86).

Cargos e ministérios paroquiais
Na instrução, é recordado que exis-

tem cargos estáveis nos quais os fiéis lei-
gos acolhem responsabilidades no inte-
rior da comunidade paroquial. “Pode-se 
pensar, por exemplo, nos catequistas, nos 
ministrantes, nos educadores que traba-
lham em grupos e associações, nos ope-
rários da caridade e aqueles que se dedi-
cam aos diversos tipos de consultório ou 

centro de escuta e aqueles que visitam os 
doentes” (94), mas se ressalta que nessas 
situações, bem como nas designações de 
funções para diáconos e consagrados, é 
preciso “manter clara a diferença essen-
cial que decorre entre o sacerdócio co-
mum e o sacerdócio ministerial e de tal 
modo que seja evidente a identidade da 
missão recebida por cada um” (95). 

Corresponsabilidade eclesial
Em seu processo de renovação e 

reestruturação, a paróquia deve evitar 
uma excessiva organização burocrática 
que tenda mais à autopreservação do 
que à evangelização, pois a necessária 
mudança deve ser missionária e pasto-
ral (cf. 34 e 35). 

A orientação é que as mudanças 
ocorram de modo gradual, em con-
formidade com a vida real de cada co-
munidade e das pessoas que habitam 
o território (cf. 36) e sejam feitas com 
todos os que integram a vida paro-

quial. “Tal renovação, naturalmente, 
não diz respeito unicamente ao páro-
co, nem pode ser imposição vinda do 
alto, excluindo o Povo de Deus” (37). 
Além disso, “a missão que a paróquia é 
chamada a cumprir, como centro pro-
pulsor da evangelização, diz respeito 
então a todo o Povo de Deus nos seus 
diversos componentes: presbíteros, 
diáconos, consagrados e fiéis leigos, 
cada um segundo o próprio carisma e 
segundo as responsabilidades que lhes 
correspondem” (41).

Conversão das estruturas

Padres, diáconos, consagrados e leigos têm atribuições específicas na missão evangelizadora 

região, preocupa-se em individuar as 
questões, as dificuldades e os desafios 
concernentes à evangelização, procu-
rando integrar caminhos, instrumen-
tos, propostas e meios idôneos para 
afrontá-los” (123). 

O documento é concluído com uma 
referência da mensagem do Papa Fran-
cisco para a Jornada Mundial Missio-
nária de 2017, na qual o Pontífice, ao 
invocar Maria, a Mãe da Evangelização, 
pede a ela que “nos ajude a dizer o nos-
so ‘sim’ na urgência de fazer ressoar a 
Boa-Notícia de Jesus no nosso tempo; 
nos conceda um novo ardor de ressus-
citados para levar a todos o Evangelho 
da vida que vence a morte; interceda 
por nós a fim de que possamos adquirir 
a santa audácia de procurar novas es-
tradas para que alcance a todos o dom 
da salvação” (124).

Deve-se sensibilizar os fiéis a contribuir com a paróquia

bom que aprendam espontaneamente a 
ter cuidado” (119). 

“A mencionada sensibilização poderá 
proceder tanto mais eficazmente quanto 
mais os presbíteros do seu lado oferecem 
exemplos ‘virtuosos’ no bom uso do di-
nheiro, com um estilo de vida sóbrio e 

sem excessos em nível pessoal, que com 
uma gestão dos bens paroquiais transpa-
rente e comensurada não sobre ‘projetos’ 
do pároco ou de um grupo restrito de pes-
soas, talvez bons, mas abstratos, mas sim, 
sobre reais necessidades dos fiéis, sobretu-
do os mais pobres e necessitados” (120).
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Elas fizeram da dificuldade
uma oportunidade para empreender

JENNIFFER SILVA 
osaopaulo@uol.com.br 

Cinco dicas de gestão para os peque-
nos negócios enfrentarem a crise do 
coronavírus:

   Faça bom uso de mídias sociais.
   Invista em plataformas de vendas 
on-line.

   Aproveite os aplicativos de  
delivery.

   Avalie seus custos.
   Negocie com seus fornecedores.

(Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae)

Siga esses empreendimentos nas 
redes sociais: 
Lane Luz
@laneluz_personal
Moniquiti Personalizados
@moniquitipersonalizados 
Nathani Santana Estética
@ns_estetica_
Mabi Lanches & Doces Gourmet
@mabi_ld

O novo coronavírus é o responsável por um signi-
ficativo agravo na economia brasileira. Com menos di-
nheiro circulando, torna-se inevitável um acréscimo no 
número de desempregados ou de trabalhadores que ti-
veram suas rendas afetadas pela crise. Com isso, muitas 
pessoas têm inovado ou iniciado negócios para garantir 
o sustento financeiro.

NA ÁREA DA BELEZA
Nathani Santana, 24, é moradora do Jardim Elisa 

Maria, na zona Norte de São Paulo. Em 2019, ela con-
cluiu a graduação tecnológica em Estética e Cosmética 
e já realizava atendimentos relacionados à profissão. Em 
março deste ano, começou a trabalhar em uma clínica 
voltada ao segmento. No entanto, devido à pandemia, o 
estabelecimento foi fechado por tempo indeterminado. 

Desde então, Nathani buscou aprimorar as técni-
cas profissionais e criou uma página no Instagram para 
divulgar seu trabalho e oferecer dicas de tratamentos e 
cuidados estéticos para serem feitos em casa.

Hoje, a esteticista realiza atendimentos em um sa-
lão parceiro no bairro em que mora. Nathani tam-
bém investiu em informação sobre a prevenção de  
COVID-19 e em equipamentos de proteção individual 
para ela e seus clientes.

LINHAS E PONTOS
Antes da pandemia, a personal trainer Lane Luz, 

36, tinha como clientes muitos idosos com patologias 
como mal de Alzheimer, mal de Parkinson e cardíacos, 
ou seja, pessoas mais vulneráveis ao novo coronavírus. 
Assim, ela teve toda a sua renda comprometida.

Lane, que optou por ficar de quarentena com a mãe, 
no bairro Jardim Aeroporto, no distrito de Campo Belo, 
percebeu que ambas começaram a sofrer de ansiedade. 
Para inibir o avanço dos sintomas, adquiriu materiais 
para confecção de crochês.

Após publicar em suas redes sociais as primeiras to-
alhas de mesa, conjunto de sousplat e jogo americano, 
Lane recebeu mensagens de pessoas interessadas em 
adquirir os produtos: “Foi quando percebi que poderia 
usufruir dos benefícios da terapia mental do artesanato, 
mas também ganhar dinheiro com as vendas, e que isso 
ajudaria nas despesas de casa”, lembrou.

O dinheiro que consegue com as vendas ainda é in-
ferior à sua renda anterior, mas ela comemora o fato de 
que as despesas fixas vêm sendo pagas com a sua nova 
ocupação. 

A divulgação e a encomenda das peças são feitas pe-
las redes sociais e em sites destinados a vendas on-line. A 
personal trainer pretende aprimorar as técnicas de crochê 
e do uso das mídias digitais para que seus produtos alcan-
cem mais pessoas.  

ATENTA A NOVAS DEMANDAS
No município de Socorro (SP), Mônica Leme Mello 

Rodrigues, 38, criou, em 2016, o ateliê “Moniquiti Per-
sonalizados”, voltado à confecção de itens de decoração 
e lembranças artesanais para festas, batizados e outros 
eventos. 

Formada em Secretariado Executivo Bilíngue, pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PU-
C-SP), e pós-graduada em Marketing e Vendas, pela 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
Mônica iniciou o empreendimento após elaborar todos 
os artigos e lembranças personalizadas da festa de 1 ano 
de seu filho mais velho. 

O negócio acontece por meio das redes sociais, na 
plataforma Elo 7. A empreendedora contou que ante-
riormente à pandemia, seu ateliê recebia entre 12 e 15 
pedidos por semana, o que mudou logo nos primeiros 
dias de quarentena.

Com os buffets fechados, ela percebeu um novo ni-
cho de mercado, quando uma amiga encomendou um 
pequeno kit de decoração para a comemoração do ani-
versário da filha em casa, apenas entre ela, seu marido e 
a aniversariante.

CULINÁRIA GOURMET
Bárbara Silva Costa, 29, é estudante de Confeitaria, 

e Marcela Barbosa de Abreu, 24, está na graduação de 
Marketing. As amigas trabalhavam em uma escola de 
dança, nas funções de gerente administrativa e coorde-
nadora, respectivamente.

Com o fechamento temporário do estabelecimento, 
ambas foram dispensadas. Resolveram, então, concreti-
zar um antigo desejo de trabalhar com duas iguarias que 
adoram: os doces gourmet e hambúrgueres artesanais. 

Moradoras do bairro Lauzane Paulista, na zona 
Norte, as empreendedoras iniciaram em maio o “Mabi 
Lanches e Doces Gourmet”. Bárbara se dedica mais aos 
doces; e Marcela, aos lanches.

Por enquanto, todos os pedidos são preparados na 
casa dividida pelas duas, mas o objetivo é ampliar os ne-
gócios e alugar uma sede própria para a empresa, além 
de aperfeiçoar conhecimentos e técnicas gastronômicas. 
As entregas são realizadas via aplicativo iFood e por elas 
mesmas, quando os pedidos lhes são feitos diretamente 
pelos clientes.

Mônica conta que o número e valores dos pedidos 
ainda são poucos, mas está entusiasmada com a nova 
etapa de seu empreendimento.

“É uma alegria enorme receber as fotos das clientes, 
com a mesa decorada, vendo que a maioria dos itens são 
do ateliê. É um trabalho minucioso, digo que até cansa-
tivo, às vezes trabalho 16 horas por dia, mas é maravi-
lhoso poder participar de momentos tão particulares e 
importantes de cada um”, expressou.

Fotos: Divulgação
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Você Pergunta

Vejam o que me pergunta o Maycon, 
que mora no bairro de Santana: “Padre, 
fui casado durante dois anos. Casei por-
que minha namorada engravidou antes 
do casamento e o pai dela pediu que nos 
casássemos. O casamento não deu certo. 
Há possibilidade de anulá-lo?”

Maycon, por mais que se possa di-

zer que o casamento não foi de livre e 
espontânea vontade, não foi por amor, 
mas apenas para “consertar” uma situ-
ação, quem poderá decidir se o casa-
mento foi nulo ou não será um processo 
de verificação de nulidade no Tribunal 
Eclesiástico.

É importante dar entrada nesse pro-
cesso que, dependendo do andamento, 
concluirá pela nulidade ou não do ca-
samento. Se o casamento for declarado 

nulo, os dois ficarão livres do voto sagra-
do que fizeram diante do altar.

Essas exigências da Igreja precisam 
ser encaradas não como uma rigidez ab-
surda, mas como um respeito profundo 
que a família merece. Lembremo-nos 
do belo conselho, em forma de oração, 
que o Padre Zezinho canta na Oração da 
Família: “Que nenhuma família comece 
em qualquer de repente. Que nenhuma 
família termine por falta de amor”.

Não se deve casar sem reflexão. Não 
se deve casar para corrigir um erro. Não 
se deve casar sem amor. Não se deve 
casar sem o desejo sério e sincero de se 
construir uma família segundo o projeto 
de Deus.

Procure seu pároco, meu irmão. 
Conte sua história. Peça orientação para 
ele a respeito de como entrar com o pro-
cesso de verificação de nulidade do ca-
samento.

O casamento ‘não deu certo’. É possível anulá-lo?
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br

Adotada em março como ação emer-
gencial diante do período de calamida-
de pública em razão da pandemia de  
COVID-19 no Brasil, a Medida Provisória 
927 (MP 927/2020), que permitiu ajustes 
temporários nos contratos de trabalho, 
perdeu validade no dia 19 deste mês, após 
não ter sido transformada em lei pelo Se-
nado, embora a Câmara a tivesse converti-
do em projeto de lei. 

Com o fim da MP, deixam de ser per-
mitidas algumas flexibilizações em relação 
ao teletrabalho, férias e banco de horas. 
Diante do panorama de que muitas em-
presas continuarão a optar pelo trabalho 
remoto de seus colaboradores, renegocia-
ções de contratos precisarão ser feitas.

 “Como regra geral, todos os ajustes 
acordados durante a vigência da MP con-
tinuam válidos. O que não se pode mais é 
fazer acordos baseados na redação daque-
la medida provisória”, explicou ao O SÃO 
PAULO Karolen Gualda Beber, advogada 
especialista na área de Direito do Trabalho 
e coordenadora trabalhista do escritório 
Natal & Mansur.

TELETRABALHO
Durante a vigência da MP, o emprega-

dor podia modificar o regime de atuação 
do empregado, de presencial para teletra-
balho, ou seja, feito fora das dependências 
da empresa, com utilização de tecnologias 
de informação e comunicação, e que, por 
sua natureza, não se constitua como traba-
lho externo. Para tal, bastava que o funcio-
nário fosse comunicado sobre a alteração 
com 48 horas de antecedência, e não havia 
a necessidade de a empresa registrar a mu-
dança no contrato de trabalho.

Agora, já não é mais possível que essa 
mudança ocorra unilateralmente. Caso a 
empresa deseje que o funcionário conti-
nue no teletrabalho, um novo acordo deve 
ser firmado entre as partes em entendi-
mento mútuo. 

“Temos recomendado às empre-
sas que façam um ajuste para aqueles 
empregados que vão continuar no te-
letrabalho. Para que essa relação fique 
válida após o fim da MP, é preciso ser 

Com o fim da MP 927, reajustes de contratos
de trabalho podem ser necessários

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Uso de Aplicativos: O uso de apli-
cativos e programas de comunicação 
fora da jornada de trabalho normal 
voltam a ser contados como tempo 
em que o empregado ficou à disposi-
ção da empresa, podendo, eventual-
mente, ser contabilizado como horas 
extras. 

Férias: Não será mais possível ante-
cipar as férias de períodos aquisiti-
vos incompletos, mas as concedidas 
durante a vigência da MP 927/2020 
continuam válidas. A comunicação 
das férias individuais volta a ter que 
ser feita com 30 dias de antecedência, 
e as coletivas com 15 dias antes do 
início (na época da MP, o aviso pode-
ria ser de 48 horas antes). O período 
mínimo de concessão de férias é de 
dez dias. Além disso, pagamento do 
adicional de 1/3 e o abono pecuniário 
voltam a ser pagos nos prazos estipu-
lados pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 

Feriados: O empregador não poderá 
mais antecipar o descanso de feriados 
não religiosos, o que era permitido 
com a MP. 

Banco de horas: Com a MP, o traba-
lhador podia acumular uma espécie 
de “banco de horas negativo”, ou seja, 
o período que não trabalhou durante 
a pandemia poderia ser compensado 
em até 18 meses, o mesmo valendo 
para as horas excedentes trabalhadas. 
Agora, as horas devem ser compen-
sadas em até seis meses, nos acordos 
individuais, e em até 12 meses, nos 
acordos coletivos e convenções. To-
dos os ajustes de banco de horas fei-
tos durante a MP continuam válidos 
e podem ser cumpridos em até 18 
meses após o término da calamidade 
pública do novo coronavírus. 

Segurança e saúde do trabalho: 
Voltam a valer os prazos regulamen-
tares para a realização de exames mé-
dicos ocupacionais. Com a MP, empre-
sas e empregadores não precisavam 
cumprir esses prazos. As instituições 
devem se organizar para que tais exa-
mes sejam realizados em até 60 dias 
após o término do período de calami-
dade pública, inicialmente decretado 
para até 31 de dezembro deste ano. 

OUTRAS MUDANÇAS 
COM O FIM DA MP 927

feito um aditivo no contrato, um ajuste 
entre empregado e empregador”, expli-
cou Karolen. 

BASES PARA NOVOS ACORDOS
Nessa reformulação de contratos, em-

presas e trabalhadores devem levar em 
conta alguns aspectos, sendo um deles 
referente à jornada de trabalho. “A Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê 
expressamente que no teletrabalho não há 
controle de jornada. O empregador não 
pode controlar a jornada do empregado e 
este, consequentemente, não tem direito a 
horas extras”, esclareceu Karolen. 

A CLT não determina qual das partes 
arcará com os custos operacionais e estru-
turas mínimas para o teletrabalho, mas diz 
que isso deve ser detalhado no contrato. 

“Sobre quem vai disponibilizar o com-
putador para o trabalho, arcar com o valor 
da energia elétrica e com os custos da in-
ternet, tudo isso estará no ajuste entre as 
partes. Não está previsto em lei que isso 
seja uma obrigação da empresa. Assim, é 
muito importante que se faça um aditivo 
para o contrato de trabalho do empregado 
e nele se coloque quem vai arcar com os 
custos e de quem é a responsabilidade pe-
los equipamentos. A maioria das empresas 

tem dado algum subsídio ao empregado, 
em razão do custo que se eleva com os 
gastos de internet e de energia elétrica. Se 
essas coisas não estiverem previstas em 
contrato, pode haver questionamentos fu-
turos”, alertou a advogada. 

NÃO É HOME OFFICE
No senso comum, teletrabalho e 

home office são considerados coisas simi-
lares, mas há diferenças. O teletrabalho 
é uma modalidade de atuação prevista 
na CLT após a reforma trabalhista (Lei 
13.467/2017) e deve constar expressamen-
te no contrato de trabalho. 

O home office, por sua vez, é o traba-
lho remoto que ocorre esporadicamente 
na residência do empregado, diante de 
uma situação emergencial, por exemplo, 
em um dia de enchentes na cidade ou de 
greve nos transportes públicos. Também 
pode ser estabelecido por uma política in-
terna da empresa, como nos casos em que 
a instituição define que, no dia em que o 
rodízio de veículos impeça a circulação do 
automóvel do empregado, ele possa atuar 
em sua própria casa. Essas situações não 
precisam constar no contrato de trabalho.

(Com informações de Conjur, Contábeis.com.br, 
ibdec, Site Jus e Agência Senado)

Após ganhos de produtividade, empresas optam pelo teletrabalho como expediente permanente

Pixabay
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Responsável por mais de 60% do fi-
nanciamento de todo o ensino básico do 
Brasil, o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) deve se tornar permanente e 
com maior percentual de verbas da União.

É o que prevê o texto da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 15/2015, 
aprovada na Câmara dos Deputados, no 
dia 21, e que já tramita no Senado como 
PEC 26/2020. Em 2019, a rede pública de 
ensino, do Infantil ao Médio, recebeu R$ 
156,3 bilhões via Fundeb, fundo que pela 
atual legislação seria extinto em 31 de de-
zembro deste ano. 

Atualmente, o Fundeb é composto 
por percentuais de verbas provenientes 
de diferentes impostos federais, estaduais 
e municipais, porém os repasses da União 
podem representar, no máximo, 10% do 
total do fundo, que é utilizado por esta-
dos e municípios para chegar a um valor 
mínimo nacional estabelecido para inves-
timento em cada aluno. No ano passado, 
por exemplo, os estados de Alagoas, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pa-
raíba, Pernambuco e Piauí precisaram das 
verbas do Fundeb.

AUMENTO GRADATIVO
O aumento do percentual de contri-

buição da União com o Fundeb será gra-
dativo nos próximos seis anos: 12% (2021), 
15% (2022), 17% (2023), 19% (2024), 21% 
(2025) e 23% (2026). 

De acordo com um estudo do movi-
mento Todos pela Educação, esse novo pa-
tamar fará com que o repasse do Governo 
Federal ao Fundeb salte dos atuais R$ 3,7 
mil aluno/ano para R$ 5,7 mil aluno/ano 
em 2026. Além disso, 1.471 redes de ensi-
no mais pobres terão, já em 2021, um adi-
cional de 8,2% nos valores que recebem. 
“Com essa proposta, 46% dos municípios 
que se encontram em estágio de subfinan-
ciamento educacional crítico passarão a 
contar com mais recursos”, indica o Todos 
pela Educação. 

DESTINAÇÃO DOS 
PERCENTUAIS EXTRAS

O percentual de 23% de complemen-
tação da União será divido em três partes. 
A primeira, equivalente a dez pontos per-
centuais, seguirá os atuais critérios de dis-
tribuição, ou seja, destinados aos estados 
que precisam do complemento da União 
para atingir o padrão mínimo nacional 
estabelecido. 

Outra fatia, composta por 10,5 pon-
tos percentuais, será enviada a cada rede 
de ensino municipal, distrital ou estadual 
sempre que o chamado valor anual total 
por aluno (VAAT) não atingir o míni-

mo definido nacionalmente. Esse repasse 
acontecerá independentemente de a rede 
de ensino ficar ou não em um estado con-
templado naquela primeira fatia de repas-
ses referentes aos dez pontos percentuais.

Atualmente, não há um referencial ofi-
cial no País sobre o valor ideal do VAAT, 
mas seu cálculo tem levado em conta fa-
tores como a remuneração adequada de 
professores e servidores, a manutenção 
predial das escolas, custos de água, energia 
e internet, investimentos em infraestrutu-
ra e formação docente, transporte e mate-
rial didático escolar. O VAAT é composto 
por verbas estaduais e municipais, cotas 
estaduais e municipais de arrecadação do 
salário-educação e outros complementos 
enviados às redes de ensino pelo Ministé-
rio da Educação.

Os 2,5 pontos percentuais restantes se-
rão distribuídos com base na evolução dos 
indicadores de atendimento e de melhoria 
da aprendizagem com redução das desi-
gualdades. Esse repasse especificamente 
passará a ser feito em 2023, inicialmente 
com 0,75 ponto percentual, chegando a 
2,5 pontos percentuais em 2026. Tal aspec-
to ainda é alvo de polêmicas quanto ao ba-
lizamento do que seriam essas melhorias. 

RESERVA ESPECÍFICA 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Também de acordo com o texto apro-
vado, dos 23% de repasses da União ao 
Fundeb, cinco pontos percentuais devem 
ser destinados à Educação Infantil, voltada 
a crianças de 0 a 5 anos de idade. E, caso 
haja falta de vagas para elas na rede pú-
blica, esse montante poderá ser repassado 
para alocar os estudantes em escolas co-
munitárias, confessionais ou filantrópicas. 

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Dos 13 pontos percentuais adicionais 

que serão repassados pela União, 70% 
poderão ser usados para pagar os salários 
dos profissionais da Educação ‒ hoje, esse 
limite é 60% e só é aplicável aos professo-
res. Por outro lado, ao menos 15% desse 
valor adicional deverá custear investimen-
tos nas escolas.

De acordo com o texto aprovado na 
Câmara, uma legislação específica será 
criada para definir o piso salarial nacio-
nal para a educação básica pública. De 
modo algum, porém, o dinheiro do Fun-
deb será usado para pagar aposentado-
rias e pensões.

USO DO FUNDEB POR 
ESTADOS E MUNICÍPIOS

Os recursos do Fundeb continuarão a 
ser usados como determina a Constituição 
Federal: pelos municípios, na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental; pelos 
estados, nos níveis Fundamental e Médio. 
Desse modo, o dinheiro não poderá ser 
aplicado, por exemplo, em universidades. 
Além disso, nenhum ente federativo terá 
autorização para reter os repasses vincula-
dos ao Fundeb, sob pena de crime de res-
ponsabilidade.

A partir da publicação da futura emen-
da constitucional, os estados terão dois 
anos para vincular parte dos repasses do 
ICMS aos municípios a indicadores de 
melhoria nos resultados de aprendizagem 
e de aumento da equidade.

CAQ
O texto aprovado na Câmara atrela o 

padrão mínimo de qualidade do ensino ao 
chamado Custo Aluno Qualidade (CAQ), 
que consta no Plano Nacional de Educa-
ção (Lei 13.005/14). Por meio do CAQ, 
ao longo dos anos, serão estabelecidos pa-
drões mínimos de investimento por aluno 
para garantir um ensino de qualidade nas 
escolas de educação básica.

REGULAMENTAÇÃO
A lei que regulamentará o novo Fun-

deb levará em conta as metas do Plano 
Nacional de Educação; o valor anual por 
aluno investido em cada etapa e modali-
dade; a transparência e o controle social 
dos fundos; e o conteúdo e a periodicidade 
da avaliação dos indicadores de qualidade.

O regulamento definirá ajustes rela-
tivos ao nível socioeconômico dos estu-
dantes e à disponibilidade de recursos 
vinculados à educação e o potencial de 
arrecadação de cada estado e município.

Fontes: Agência Câmara de Notícias, Agência  
Senado Notícias, Agência Brasil, Todos pela Educação  

e Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Quais as mudanças efetivas com o novo Fundeb?
APROVADA NA CâMARA 
E Já EM TRAMiTAçãO NO 
SENADO, PROPOSTA DE 
EMENDA à CONSTiTUiçãO 
PREVê qUE PERCENTUAL 
DE VERBAS FEDERAiS NO 
FUNDO DA EDUCAçãO 
BáSiCA SALTE DE 10% 
PARA 23% ATé 2026

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Em 2019, a rede pública de ensino, do Infantil ao Médio, recebeu R$ 156,3 bilhões via Fundeb
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Grande defensor do diálogo entre as gerações de jo-
vens e pessoas idosas, o Papa convidou os mais jovens a 
“buscarem suas raízes”, pois “uma árvore destacada de sua 
raiz não cresce, não dá flores nem frutos”.

“Cada um desses idosos é um avô seu! Não os deixem 
sozinhos”, exortou. “Façam um telefonema, videocha-
mada, enviem mensagens, escutem-nos e, onde possível, 
no respeito às normas sanitárias, vão encontrá-los.”

No segundo documento a respeito da promoção da 
vida diante da pandemia de COVID-19, publicado no 
dia 22, a Pontifícia Academia para a Vida (PAV) convi-
da a um reconhecimento da vulnerabilidade comum de 
todas as pessoas e uma maior cooperação no combate 
ao novo coronavírus.

O texto, intitulado “A Humana Communitas na era da 

pandemia”, diz que o mundo vive uma experiência de “de-
solação” que ainda não terminou. A fragilidade é uma coi-
sa que coloca todos “no mesmo barco”, como diz o Papa.

É preciso agradecer o dom da vida e promovê-la 
com a colaboração entre ricos e pobres, não partindo de 
uma “perspectiva puramente empírica”, ou técnica, mas 
se lembrando dos benefícios que a globalização trouxe à 

humanidade. Entre eles, a ampliação do conhecimento 
médico e acesso a tratamentos.

O documento diz, ainda, que a autonomia é um “so-
nho impossível”. “Somente a compreensão de que todos 
somos dependentes uns dos outros levará a respostas 
efetivas contra a crise sanitária e humanitária atual”, 
afirma. (FD)

O Papa Francisco meditou sobre o 
Evangelho segundo São Mateus (13,44-
52) no domingo, 26, especificamente 
as parábolas de Jesus sobre o Reino dos 
Céus. A primeira, compara-o a um “te-
souro escondido no campo” e, a segun-
da, a uma “pérola de grande valor”. Em 
ambas, quem procura um bem precioso 
vende tudo o que tem para buscá-lo.

Sobre isso, disse o Papa: “Jesus se 
dedica a nos envolver na construção do 
Reino dos Céus, apresentando uma ca-
racterística essencial da vida cristã, da 
vida do Reino dos Céus”, pois “aderem 
plenamente ao Reino aqueles que estão 
dispostos a se dedicar por inteiro, os que 
são corajosos”.

Os gestos decisivos e radicais da-

queles que buscam tesouros são seme-
lhantes ao da pessoa que, com alegria 
e inquietude, busca o Reino dos Céus. 
“Trata-se de abandonar o fardo pesado 
das nossas seguranças mundanas que 
nos impedem de buscar e construir o 
Reino: a ambição de possuir, a sede de 
lucro e poder, o pensar só em nós mes-
mos”, ensinou o Papa, acrescentando 

que “Jesus é o tesouro escondido e a pé-
rola de grande valor”.

“O Reino dos Céus é o contrário das 
coisas supérfluas que oferece o mundo. 
É o contrário de uma vida banal. É um 
tesouro que renova a vida todos os dias 
e a dilata em direção a horizontes mais 
vastos. Quem encontrou esse tesouro 
tem um coração criativo”, disse. (FD)

‘Tesouros e pérolas’ no caminho do Reino dos Céus

Academia convida à cooperação internacional em tempos de pandemia

No ‘Dia dos Avós’, Papa pede atenção maior aos idosos
FILIPE DOMINGUES

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

HÁ SETE ANOS NO BRASIL
A data marcou também os sete anos da visita do Papa 

Francisco ao Brasil, em 2013, para a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) do Rio de Janeiro. Foi a primeira via-
gem internacional do então “novo Papa”, eleito em mar-
ço daquele mesmo ano.

Em artigo no site Vatican News, o vice-diretor edito-
rial do Vaticano, Alessandro Gisotti, recordou a ocasião, 

os pontos de encontro entre jovens e velhos. Frequente-
mente, o Papa Francisco cita a passagem bíblica do pro-
feta Joel, capítulo 3, versículo 1: “Os vossos anciãos terão 
sonhos e os vossos jovens terão visões [e profetizarão]”.

“Se os jovens são chamados a abrir novas portas, os 
idosos têm as chaves”, disse Francisco, na missa de 2 de 
fevereiro de 2018. “Não há profecia sem memória nem 
memória sem profecia.”

A memória litúrgica de São Joaquim e 
Sant’Ana, conhecida como “Dia dos Avós”, 
pelo fato de estes santos serem os avós de 
Jesus, levou o Papa Francisco a recordar os 
idosos no domingo, 26. “Quero convidar os 
jovens a realizar um gesto de ternura para 
com os idosos, sobretudo os sozinhos, nas 
casas e nas residências, que há tantos me-
ses não veem suas pessoas queridas”, disse 
o Papa, referindo-se à pandemia de CO-
VID-19, após a oração do Angelus.

dizendo que o binômio “jovens e idosos”, 
mencionado na viagem, se tornaria recor-
rente para o Papa.

Gisotti afirmou que o “sonho” é o ter-
reno de encontro entre jovens e idosos, 
na visão do Papa Francisco: os jovens 
têm a capacidade de abraçar os sonhos 
dos mais velhos e levá-los adiante. É pre-
ciso “defender os sonhos como se defen-
dem os filhos”, disse Francisco, durante 
o Sínodo dos Bispos sobre os jovens, em 
2018.

Conforme escreveu Gisotti, essa “vi-
são de conjunto” é que raízes e sonhos são 

‘Não os deixem sozinhos’, pede o Papa Francisco aos jovens, sobre o cuidado com os idosos

Vatican Media – jan.2017
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A Igreja, todos os anos, no primeiro 
domingo de agosto, mês dedicado às vo-
cações, comemora e relembra a vocação 
sacerdotal. A razão da escolha dessa data 
é a proximidade com a memória litúrgi-
ca de São João Maria Vianney, o Santo 
Cura d’Ars, patrono dos padres, no dia 4 
de agosto. 

O objetivo da comemoração da voca-
ção sacerdotal é manifestar a sua grande-
za e importância para a Igreja de Cristo, 
tomando como principal modelo Santo 
Cura d’Ars, que viveu em completude 
os desígnios de Deus para os sacerdotes, 
principalmente os diocesanos. Contem-
plando o seu exemplo luminoso, os pa-
dres se sentem incentivados a se entregar 
mais generosamente a Deus, e os jovens 
podem se sentir chamados à mesma vo-
cação. 

Outro sacerdote comemorado no 
mês de agosto, também considerado 
como modelo de santidade, é Santo 
Afonso Maria de Ligório, cuja memória 
litúrgica ocorre no dia 1o. O empenho 
que dedicou ao sacramento da Confis-

são, assim como o Cura d’Ars, fez com 
que adquirisse grande reconhecimento 
por parte da Igreja. 

SÃO JOÃO MARIA VIANNEy 
(1786-1859)

A figura de São João Maria Vianney 
foi tomada diversas vezes pelo Magis-
tério da Igreja como exemplo marcante 
para todos os sacerdotes. São Pio X, que 
o beatificou, o fez padroeiro de todos os 
padres da França. Pio XI, que o canoni-
zou, estendeu a proteção do Santo a to-
dos os padres do mundo. São João XXIII 
escreveu a encíclica Sacerdotii nostri pri-
modia, em que se baseia na vida do Santo 
para explicitar a riqueza da vocação ao 
sacerdócio. 

São João Maria Vianney nasceu pou-
cos anos antes da Revolução Francesa, 
numa pequena cidade no interior da-
quele país. Sua vida, desde o início, foi 
marcada pelo sacrifício. Quando criança 
e adolescente, a dificuldade de viver a fé 
na França era grande: havia poucos sa-
cerdotes, pois a maioria tinha aderido à 
revolução ou fugido de lá. As celebrações 
ocorriam nas casas, de maneira escondi-
da. A experiência do jovem João o levou 
a ter um grande apreço pelo sacerdócio, 
pois a dificuldade de encontrar um pa-
dre para celebrar missa ou ouvir confis-
sões fazia os fiéis se alegrarem quando 
um deles podia atendê-los. 

Chamado ao sacerdócio, o Santo teve 
muitas adversidades para superar. Tinha 
dificuldade de aprender o latim e o fran-
cês, já que sua língua materna era um 
dialeto. Entretanto, após muito esforço, 
foi ordenado. Depois de poucos anos 
como padre, São João Maria Vianney foi 
mandado à pequena aldeia de Ars, na 
qual viviam apenas 250 pessoas. 

Fazia anos que um padre não visitava 
Ars. Por esse motivo, a população não 
mais vivia a fé católica. São João XXIII, 
em sua encíclica, salienta o amor do 
Santo Cura d’Ars ao rebanho a ele con-
fiado. Impunha-se constantes mortifica-
ções e rezava a todo instante, rogando a 

Deus pela população daquele pequeno 
vilarejo. Dedicava-se à pregação e à Ca-
tequese. A preparação de seus sermões, 
muitas vezes, lhe custava noites de sono. 

São João Maria Vianney, entretanto, 
tornou-se conhecido como o “incansá-
vel apóstolo do confessionário”. As atas 
de sua canonização afirmam que “em 
média, cada dia, passava 15 horas no 
confessionário. Este labor cotidiano co-
meçava de madrugada e só acabava à 
noite”. Atendia, por ano, cerca de 80 mil 
peregrinos que iam à cidade para se con-
fessar com ele. 

São João Maria Vianney é um lumi-
noso exemplo de sacerdócio plenamente 
vivido, de dedicação integral aos fiéis, à 
Igreja e a Deus.

SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO 
(1696-1787) 

Santo Afonso Maria de Ligório tam-
bém se tornou conhecido por sua grande 
dedicação ao confessionário. Sua experi-
ência ao ministrar esse sacramento, alia-
do à sua grande erudição, fez dele o autor 
de uma obra monumental de Teologia 
Moral, que justificou o título de Doutor 
da Igreja que lhe foi concedido pelo Papa 
Pio IX, em 1871.

Afonso, de uma nobre família de Ná-
poles, Itália, era um advogado de grande 
reputação. Desiludido com a profissão 
depois de perder uma causa, Santo Afon-
so renuncia aos seus títulos de nobreza 
para se tornar sacerdote. 

Ordenado, Santo Afonso funda a 
Congregação Redentorista ao perceber a 
necessidade dos mais pobres de receber 
formação religiosa. Suas pregações eru-
ditas, mas simples e claras, atraíam mi-
lhares de pessoas. 

No confessionário, Santo Afonso 
possuía qualidades muito semelhantes 
às que viria a ter o Santo Cura d’Ars. Era 
muito cordial e espontâneo; se algum pe-
nitente apresentasse vergonha ou receio 
de se confessar, Afonso demonstrava 
uma grande ternura de um pai amoro-
so. Costumava dizer ao penitente: “Ei, 

coragem; vai fazer agora uma excelente 
Confissão, diga-me tudo com liberdade, 
não te envergonhes de nada. Nem sequer 
importa que não tenha feito o exame (de 
consciência) a fundo; basta que respon-
das ao que vou perguntar. Agradece a 
Deus porque te esperou até este instan-
te: a partir de agora terás que mudar de 
vida. Alegra-te, portanto, pois certamen-
te Deus te perdoa se tens boa intenção. 
Esperou-te precisamente para te perdo-
ar! Diga-me, então, o que tens na alma”.

Afonso não reprovava seus peniten-
tes nem fazia nenhum gesto de escânda-
lo, independentemente do que ouvisse. 
Quando se tornou Bispo de Santa Ágata 
dos Godos, esmerou-se para que o cle-
ro de sua diocese tivesse, também como 
ele, não apenas uma formação teológica 
exemplar, mas uma solicitude pastoral, 
centrada no confessionário. 

Tanto São João Maria Vianney quan-
to Santo Afonso Maria de Ligório se tor-
naram, por sua dedicação ao sacerdócio, 
principalmente ao sacramento da Con-
fissão, aquilo a que todos os sacerdotes 
são chamados a ser: exemplos de santi-
dade e canais vivos da graça e da miseri-
córdia de Deus.

Santos Cura d’Ars e Afonso Maria de Ligório: 
exemplos de santidade no ministério sacerdotal

GUSTAVO CATANIA RAMOS
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

São João Maria Vianney, o Cura d’Ars Santo Afonso Maria de Ligório
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A multiplicação dos pães foi um dos mila-
gres mais extraordinários do Senhor. Diferente-
mente de outros, feitos com discrição e na pre-
sença de poucas pessoas, este se deu em campo 
aberto e beneficiou a muitos. Segundo São João, 
seu efeito foi tamanho que, depois de testemu-
nhá-lo, a multidão queria proclamar Cristo 
como rei (cf. Jo 6,15). 

Nosso Senhor mostrou que não abandona-
ria aqueles que se dispuseram a segui-lo e ou-
vi-lo, mesmo em um lugar distante e deserto. 
Saciando uma necessidade corporal tão essen-
cial como a fome, Ele mostrava sua compaixão 
e cumpria a profecia: “Ouvi-me com atenção, e 
alimentai-vos bem, para deleite e revigoramen-
to do vosso corpo” (Is 55,2). 

O paradoxo deste prodígio é que, no início 
do Evangelho, satanás tentara o Senhor justa-
mente sugerindo-lhe a transformação de pedras 
em pão. Na ocasião, Ele rejeitou saciar a própria 
fome: “Não só de pão vive o homem, mas de 
toda palavra que sai da boca de Deus” (Mt 4,4). 
Com a multidão imprevidente que o escutava, 
no entanto, o Senhor foi menos severo do que 
consigo. Dava-lhes a Palavra de Deus sem negli-
genciar o alimento corporal. 

Por meio da saciedade física, encaminhava-
lhes a dar-se conta do desejo espiritual que só 
Ele pode aliviar. Em outra ocasião, prometera 
à samaritana que buscava água numa fonte: 
“Quem beber da água que Eu darei nunca mais 
terá sede” (Jo 4,14). E, com a multiplicação dos 
pães, o Senhor preparava os corações daque-
la multidão para um milagre ainda maior, que 
instituiria na Última Ceia: a distribuição do seu 
próprio Corpo, que Ele chamaria de Pão da 
Vida. A Eucaristia sacia suave e profundamen-
te nesta vida e leva à saciedade eterna no Reino 
dos Céus! 

Os gestos, de algum modo, antecipam o que 
Cristo faria no cenáculo: “Ergueu os olhos para 
o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, par-
tiu os pães e os deu aos discípulos” (Mt 14,19). 
Obviamente, muitos eram incapazes de com-
preender a pedagogia do Mestre, e se limitariam 
a esperar dele a saciedade corporal. Mais tarde, 
o Senhor os corrigiria: “Trabalhai não pelo ali-
mento que perece, mas pelo alimento que per-
manece até a vida eterna, e que o Filho do Ho-
mem vos dará” (Jo 6,27). 

Socorrer a fome e a sede, dar abrigo, visi-
tar enfermos, encarcerados, e dar de vestir aos 
pobres são ações que saciam tanto quem rece-
be quanto quem as pratica! Além de obras de 
misericórdia para com o próximo, constituem 
uma lembrança de que o Senhor promete nos 
saciar de graça: “Vós, que não tendes dinheiro, 
apressai-vos, vinde e comei” (Is 55,1). Também 
as obras de misericórdia espiritual – ensinar, 
dar bom conselho, corrigir, perdoar, consolar, 
ter paciência, rezar – são meios para recordar, 
de modo direto, a fome espiritual e a sede de 
Deus que consomem o mais profundo das 
criaturas.

No Evangelho, o Senhor sacia 5 mil homens, 
além das mulheres e crianças… Quantas pesso-
as redimidas por seu Sangue e alimentadas pelo 
Pão da Vida ao longo dos séculos o Senhor sa-
ciará eternamente no Céu! 

Devido à pandemia do novo co-
ronavírus, grande parte das igrejas em 
todo o mundo teve de tomar medidas 
para evitar a proliferação da doença. 
Missas com a participação dos fiéis fo-
ram limitadas, e estes, em sua maioria, 
ficaram privados de comparecer às ce-
lebrações e de receber a comunhão. 

Essa situação incomum se, por um 
lado, causou um grande mal, pôde, por 
outro lado, fomentar uma consciência 
mais bem formada acerca da impor-
tância da Eucaristia na vida da Igreja. 
Nunca se viu a Igreja tão ativa nas mí-
dias sociais com as transmissões on-line 
das missas. O valor da comunhão espi-
ritual foi difundido e os fiéis tiveram de 
recorrer a ela mais frequentemente, em 
virtude da impossibilidade da comu-
nhão sacramental. O pesar pela não 
presença física na Eucaristia, em mui-
tas pessoas, provocou um maior desejo 
de recebê-la e, consequentemente, au-
mentou o amor a Jesus Sacramentado.

Entretanto, não se pode perder de 
vista que a situação é excepcional. A re-
cepção sacramental da Eucaristia não é 
opcional e dispensável à vida cristã. A 
Eucaristia vivifica a Igreja, dá-lhe im-
pulso para realizar a sua missão, une 
os fiéis mais intimamente a Cristo e faz 
crescer a comunhão entre os cristãos. 
Uma Igreja sem Eucaristia seria uma 
Igreja sem vida, na qual os fiéis vive-
riam a fé de maneira individualista. A 
Eucaristia nos une a Cristo e, por meio 
Dele, nos une ao próximo. Por essa ra-
zão, a falta da comunhão sacramental 
pode fazer crescer o desejo de receber 
Jesus, assim como pode, por outro 
lado, esfriar o coração para o amor a 
Deus e ao próximo.

A CENTRALIDADE DA EUCARISTIA
O Concílio Vaticano II, na cons-

tituição dogmática Lumen gentium, 
afirmou ser o sacrifício eucarístico 
“fonte e centro de toda a vida cristã”. A 
encíclica Ecclesia de Eucharistia, de São 
João Paulo II, a partir do documento 
conciliar, desenvolveu, com grande 
riqueza, a doutrina católica acerca do 
sacramento da Eucaristia. 

“A Igreja vive da Eucaristia”. Com 
essa frase, São João Paulo II inicia o do-
cumento, associando intimamente esse 
sacramento com o sacrifício redentor 
de Jesus. Na Última Ceia, momentos 

A Igreja vive da Eucaristia

GUSTAVO CATANIA RAMOS
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

antes de se entregar para a morte na 
Cruz, Cristo instituiu a Eucaristia como 
“sacramento por excelência do mis-
tério pascal”, no qual se atualizam por 
inteiro a sua Morte e a Ressurreição.

A Eucaristia perpetua no tempo 
aquele único sacrifício de amor ca-
paz de redimir e santificar o homem. 
Recebendo-a, os homens de todos os 
tempos e lugares podem unir-se inti-
mamente a Cristo, como se estivessem 
presentes aos pés da Cruz: “A Eucaris-
tia aplica aos homens de hoje a recon-
ciliação obtida de uma vez para sempre 
por Cristo para a humanidade de todos 
os tempos”.

PRESENÇA SALVÍFICA DE JESUS
A participação frutuosa na missa 

e a comunhão são os melhores meios 
deixados à Igreja por seu Fundador, 
para que todos vivam uma união ín-
tima de amor com Deus, para o qual 
toda a nossa vida tende, e que culmina-
rá no céu, quando eternamente estare-
mos unidos no amor a Deus. 

Por esse motivo, São João Paulo 
II afirmou que “quem se alimenta de 
Cristo na Eucaristia não precisa espe-
rar o Além para receber a vida eterna: 
já a possui na terra, como primícias da 
plenitude futura, que envolverá o ho-
mem na sua totalidade”.

Acalentando os corações com a es-
perança da vida eterna, o Papa conti-
nua: “A Eucaristia, presença salvífica de 
Jesus na comunidade dos fiéis e seu ali-
mento espiritual, é o que de mais pre-
cioso pode ter a Igreja no seu caminho 
ao longo da história”. 

Por nos associar a Cristo e nos dar as 
“primícias da vida eterna”, a Eucaristia 
também é o sacramento por excelência 
que une toda a Igreja numa comunhão 
de amor: “O dom de Cristo e do seu 
Espírito, que recebemos na comunhão 

eucarística, realiza plena e abundante-
mente os anseios de unidade fraterna 
que vivem no coração humano e, ao 
mesmo tempo, eleva esta experiência 
de fraternidade, que é a participação 
comum na mesma mesa eucarística, a 
níveis que estão muito acima da mera 
experiência de um banquete humano”.

O Papa, diante dessa realidade, re-
cordou que a Eucaristia não é mera-
mente um símbolo para nos recordar 
da Morte e Ressurreição de Cristo. 
Como todo sacramento, a Eucaristia 
produz efetiva e realmente aquilo que 
significa e, por esse motivo, não pode 
ser dispensada, sob pena de se ignorar 
o próprio Cristo, que apenas “voltou ao 
Pai depois de nos ter deixado o meio 
para participarmos do seu sacrifício 
como se tivéssemos estado presentes”. 

A história dos santos demonstra 
a real eficácia da Eucaristia, que tira-
ram dela a força transformadora que 
possui. São Pedro Julião, considerado 
o Apóstolo da Eucaristia, viu nesse sa-
cramento o melhor meio para curar a 
indiferença do homem em relação a 
Deus. “Tenho refletido amiúde sobre 
os remédios para esta indiferença uni-
versal, que se apodera de tantos cató-
licos de maneira assombrosa, e só en-
contro um: a Eucaristia, o amor a Jesus 
Eucarístico. A perda da fé provém da 
perda do amor”, afirmou. 

Diante de tudo isso, São João Paulo 
II fez uma pergunta em sua encíclica 
que deve ressoar nos corações de todos 
nós e que nos impele a amar a presença 
real de Cristo no pão e no vinho consa-
grados: “Na Eucaristia, temos Jesus, o 
seu sacrifício redentor, a sua Ressurrei-
ção, temos o dom do Espírito Santo, te-
mos a adoração, a obediência e o amor 
ao Pai. Se transcurássemos a Eucaristia, 
como poderíamos dar remédio à nossa 
indigência”?

A comunhão sacramental continua indispensável ao cristão, pois a Eucaristia une a Cristo

Luciney Martins/O SÃO PAULO

‘A EUCARiSTiA é 
VERDADEiRAMENTE UM 
PEDAçO DE CéU qUE SE 
ABRE SOBRE A TERRA; é 
UM RAiO DE GLóRiA DA 
JERUSALéM CELESTE, qUE 
ATRAVESSA AS NUVENS 
DA NOSSA HiSTóRiA E 
VEM iLUMiNAR O NOSSO 
CAMiNHO’ – SãO JOãO 
PAULO ii
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Diariamente, no site do jornal O 
SÃO PAULO, você pode acessar 
notícias sobre a Igreja e a sociedade 
em São Paulo, no Brasil e no mundo. 
A seguir, algumas notícias e artigos 
publicados recentemente.

Missa do Crisma acontecerá na Ar-
quidiocese de São Paulo no dia 1º
https://cutt.ly/6sFWMQp

Com processo especial de retoma-
da, Santuário Nacional de Apareci-
da volta a receber fiéis
https://cutt.ly/isFEPRU

Evento ‘Canção Nova Abraça São 
Paulo’ será transmitido pela TV e 
pela internet
https://cutt.ly/lsFFOrv

Pandemia impacta fluxos migrató-
rios e traz incertezas
https://cutt.ly/4sFE7Gw

Cardeal D’Rozario aos fiéis de Ban-
gladesh: voltem à missa
https://cutt.ly/TsFRlaV

Quase 40% dos municípios do Bra-
sil não têm serviços de esgoto
https://cutt.ly/TsFR4pn

Na pequena capela da residência do 
Arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, na região central da capi-
tal, já está tudo pronto para a missa: vela 
acesa, cálice preparado, Missal no altar, 
microfones e refletor ligados e internet 
conectada. São 7h em ponto e a missa vai 
começar. Aos poucos, os fiéis começam a 
chegar: 50, 80, 150, 300 e, em alguns mi-
nutos, já passam de mil. 

Diante de Dom Odilo estão apenas a 
tela e a câmera de um computador, me-
diante o qual ele se dirige a essa nume-
rosa assembleia todas as manhãs, desde 
o dia 22 de março, quando as missas, até 
então privadas, passaram a ser transmiti-
das pela rádio 9 de Julho e pelas mídias 
digitais da Arquidiocese, devido à pan-
demia de COVID-19.  

“É uma experiência nova de um con-
tato mais amplo com as pessoas, uma vez 
que, por exemplo, cada celebração da 
manhã atinge diretamente de 2 mil a 3 
mil pessoas. Nós não imaginávamos que 
haveria essa quantidade de pessoas às 7h 
em uma igreja”, destacou o Arcebispo ao 
O SÃO PAULO.

ASSEMBLEIA FIEL 
Assim que termina a missa, Dom 

Odilo vai até o computador conferir 
quem são seus “paroquianos”. Ele já re-
conhece alguns fiéis assíduos, que intera-
gem durante a celebração, respondendo 
a orações e enviando intenções. “É inte-
ressante que não são só pessoas de São 
Paulo, mas também de outros lugares do 
Brasil, até de outros países. Isso nos faz 
perceber melhor aquilo que é a própria 
Igreja, essa comunhão espiritual que não 
depende apenas da proximidade física, 
ao mesmo tempo que não a dispensa. 
Fazemos parte desta família de Deus, es-
palhada pelo mundo inteiro, que se sente 
participante do mesmo bem, da mesma 
vida, do mesmo amor e da mesma fra-
ternidade. São dimensões da Igreja que 
sempre existiram, mas, agora, percebe-
mos de uma forma nova”, observou o 
Arcebispo. 

O Cardeal Scherer compartilhou que 
não foi fácil tomar a decisão de suspen-
der as missas com a participação de fiéis 
nas igrejas da Arquidiocese. “Uma medi-
da drástica como essa não é tomada todo 
dia. Naquele início, não se tinha noção 
da gravidade. Pouco a pouco, fomos 
compreendendo melhor”, afirmou. 

Por essa razão, além de recomendar 
que os padres continuassem a celebrar a 
missa sem a presença de fiéis, mas em fa-
vor do povo, pediu que elas fossem trans-
mitidas pelas mídias, para que as pessoas 
permanecessem unidas espiritualmente 
às suas comunidades. “Era necessário, 
de alguma forma, continuar a alimentar 

Durante a pandemia, 
Cardeal Scherer faz de sua 
casa uma comunidade virtual
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a fé do povo, mostrar a proximidade, 
presença. Esta é uma maneira que, na-
turalmente, não é nova, pois missa pela 
televisão e pelo rádio sempre houve, e 
muitas paróquias já faziam transmissões 
pelas mídias sociais”, destacou. 

MUITO TRABALHO 
Como tem acontecido com a maio-

ria das pessoas neste período de iso-
lamento social, a rotina do Cardeal 
Scherer mudou bastante. Os trabalhos 
ordinários, como a coordenação do con-
junto da vida da Arquidiocese, contatos 
com os diversos conselhos, equipes e or-
ganismos eclesiais continuam por meio 
de reuniões virtuais.  Além disso, Dom 
Odilo tem sido convidado para partici-
par de eventos, encontros, conferências e 
até retiros espirituais virtuais, como tem 
acontecido com o clero arquidiocesano. 

“Certamente, tenho trabalhado mais 
do que antes. Contudo, com um ritmo 
diferente e muito intenso. Há menos 
mobilidade e, de certa forma, o trabalho 
tem rendido, pois há maior disciplina 
para realizar as coisas em um tempo 
mais limitado, de forma mais organiza-
da”, relatou. 

Aos domingos, Dom Odilo tem ce-
lebrado a Eucaristia na Catedral da Sé, 
com a participação de um número re-
duzido de fiéis, seguindo as recomenda-
ções sanitárias. E, em algumas ocasiões, 
realiza uma atividade presencial, sempre 
tomando os cuidados necessários. 

O Arcebispo, entretanto, reconheceu 
que há menos contato pessoal, o que ele 
lamenta. “Gostaria muito de poder reto-
mar o contato mais direto com os padres 
e com o povo por meio das visitas às pa-
róquias e comunidades. No momento, 
porém, isso ainda não é possível”, afir-
mou o Cardeal de 70 anos.  

LIVES
Além das missas diárias, Dom Odi-

lo também tem realizado lives aos do-
mingos, por meio de sua página no 
Facebook, nas quais ele conversa com 
o público, responde a perguntas e tira 
dúvidas. Essas transmissões têm um al-

cance de, em média, 20 mil pessoas, de 
diversos lugares. 

A experiência das lives também mos-
tra um desafio para a Igreja, quando, 
cada vez mais, os bispos tomam cons-
ciência de que não falam apenas para a 
porção do povo de Deus em sua diocese. 
“O limite de administração e de respon-
sabilidade de um bispo sobre determina-
do território, naturalmente, permanece 
o mesmo. Ganha mais destaque, porém, 
aquilo que é também uma realidade de 
sempre na Igreja: a corresponsabilida-
de. Cada bispo é responsável pela sua 
diocese, cada padre pela sua paróquia; 
no conjunto, no entanto, somos corres-
ponsáveis por toda a Igreja”, enfatizou o 
Arcebispo. 

NOVAS POSSIBILIDADES
Para o Cardeal, as experiências nas 

mídias digitais mostram possibilidades 
que até então não haviam sido explora-
das, não apenas para as celebrações, mas 
para outras formas de fazer pastoral. 

“Eu gostaria de ver aumentar outras 
experiências de contato pastoral. Que os 
padres tivessem contato mais direto com 
as famílias das paróquias, com grupos de 
jovens, catequistas, ministros da comu-
nhão, com o conselho de pastoral, para 
poder haver essa constante participação 
e presença na vida das pessoas”, manifes-
tou Dom Odilo. 

“Que as muitas coisas boas que 
aprendemos agora não se percam depois 
que passar a pandemia. Que não volte-
mos ao mesmo normal de antes também 
no nosso modo de fazer. Que integre-
mos, ao novo ritmo que vai continuar, as 
coisas que aprendemos e vimos que dão 
certo”, salientou Dom Odilo, recordando 
que as crises são momentos de descober-
tas úteis para a vida. 

“Além disso, muitas questões que 
foram aparecendo na convivência so-
cial devem continuar depois, como, por 
exemplo, o maior interesse de uns pelos 
outros, a maior solidariedade, a percep-
ção da dor do outro. Que não fiquemos 
indiferentes e que isso continue também 
depois que esta crise passar”, concluiu.

Da capela de sua residência, Dom Odilo transmite a Palavra de Deus pelas mídias sociais

Acnur

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Luciney Martins/O SÃO PAULO


