
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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Devido à pandemia de  
COVID-19, a Missa Crismal, que 
tradicionalmente acontece na 
Quinta-feira Santa, este ano foi 
realizada no sábado, dia 1º, na 
Catedral da Sé, presidida pelo 
Cardeal Scherer, marcando tam-
bém o início do mês dedicado 
às vocações. Na ocasião, padres 
da Arquidiocese renovaram suas 
promessas sacerdotais.  

No domingo, 2, seminaristas e 
candidatos ao diaconato perma-
nente receberam os ministérios de 
leitor e acólito, ritos que antece-
dem a ordenação diaconal. Em en-
trevista, Dom Odilo comenta a res-
peito da atenção dada pela Igreja 
na preparação dos futuros padres.

Páginas 8 a 10

Na abertura do mês vocacional, 
padres renovam promessas sacerdotais

Na quinta-feira, 6, a Fundação Pontifícia Ajuda à 
Igreja que Sofre (ACN) promoverá, com o apoio da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos, em 
atenção aos que têm sua fé testada diariamente 
pelo hiperextremismo islâmico, o nacionalismo po-
pulista e os regimes autoritários.

De acordo com a ACN, 80% das pessoas que so-
frem perseguições por causa da fé que professam 
são cristãs. Além disso, entre o total de cristãos no 
mundo, 327 milhões vivem em países onde há perse-
guição religiosa e 178 milhões estão em localidades 
em que são discriminados por motivos religiosos.
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por uma especial 
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Pela primeira vez, o tradi-
cional evento de evangeliza-
ção pôde ser acompanhado 
apenas pela TV e pela internet, 
entre os dias 1º e 2, com pre-
gações, adorações e missa. 
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No domingo, 2, o Papa Fran-
cisco deplorou o ataque com 
coquetel molotov à Catedral de 
Manágua, na Nicarágua, ocor-
rido em 31 de julho, e manifes-
tou sua proximidade e orações 
ao povo nicaraguense. 
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Cristãos rezam em frente ao ícone de Nossa Senhora das Dores, na Síria, um dos países onde há perseguição aos que professam a fé no Cristo

Dom Odilo mistura bálsamo ao óleo do Crisma, durante missa na Catedral da Sé, no dia 1º

ACN

Luciney Martins/O SÃO PAULO



2 | encontro com o Pastor | 5 a 11 de agosto de 2020 |   
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

Mantido pela Fundação Metropolitana Paulista • Publicação semanal impressa e online em www.osaopaulo.org.br • Diretor Responsável e Editor: Padre Michelino Roberto • Redator-chefe: Daniel Gomes • 
Reportagem: Padre Bruno Muta Vivas e Fernando Geronazzo • Auxiliar de Redação: Flavio Rogério Lopes  • Revisão: Padre José Ferreira Filho e Sueli Dal Belo • Opinião e Fé e Cidadania: Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP • 
Fotografia: Luciney Martins • Administração e Assinaturas: Maria das Graças Silva (Cássia) • Secretaria de Redação: Jenniffer Silva  • Diagramação: Jovenal Alves Pereira • Edição Gráfica: Ana Lúcia Comolatti • Impres-
são: S.A. O ESTADO DE S. PAULO • Redação: Rua Manuel de Arzão, 85 - Vila Albertina - 02730-030 • São Paulo - SP - Brasil  • Fone: (11) 3932-3739 - ramal 222• Administração: Av. Higienópolis, 890 - Higienópolis - 01238-000 • São 
Paulo - SP - Brasil • Fones: (11) 3660-3700 e 3760-3723 - Telefax: (11) 3666-9660 • Internet: www.osaopaulo.org.br • Correio eletrônico: redacao@osaopaulo.org.br • adm@osaopaulo.org.br (administração) • assinaturas@osao-
paulo.org.br (assinaturas) • Números atrasados: R$ 2,00 • Assinaturas: R$ 45 (semestral) • R$ 78 (anual) • As cartas devem ser enviadas para a avenida Higienópolis, 890 - sala 19. Ou por e-mail • A Redação se reserva o direito de 
condensar e de não publicar as cartas sem assinatura • O conteúdo das reportagens, artigos e agendas publicados nas páginas das regiões episcopais é de responsabilidade de seus autores e das equipes de comunicação regionais.Semanário da arquidioceSe de São Paulo

Dias atrás, em reunião com 
os bispos auxiliares e os 
padres coordenadores  
dos 56 setores pasto-

rais da Arquidiocese, procuramos 
avaliar o impacto da pandemia de  
COVID-19, que já dura mais de qua-
tro meses, das restrições e mudanças 
que ela impôs ao ritmo da vida coti-
diana. As considerações foram inte-
ressantes.

É desnecessário dizer que as mu-
danças foram grandes. Em sua maio-
ria, as igrejas ficaram fechadas à parti-
cipação do povo. As celebrações, feitas 
com um mínimo de participantes pre-
sentes e transmitidas pelas mídias so-
ciais, deixaram em muitos fiéis uma 
sensação de orfandade e um grande 
desejo de voltar a participar dos mo-
mentos de reunião e celebração. Sen-
tiu-se, sobretudo, a falta da Sagrada 
Comunhão e do sacramento da Con-
fissão. Percebeu-se, no entanto, que 
também há outras formas de cultivar 
a fé e a comunhão com Deus e com a 
comunidade eclesial.

A maioria das paróquias se esme-
rou para manter o contato com o povo 
e para lhe transmitir as celebrações por 

meio das mídias sociais. Isso consti-
tuiu um aprendizado, até mesmo para 
os sacerdotes não acostumados a lidar 
com essas tecnologias. Constatou-se, 
de uma forma geral, que o número de 
participantes foi sensivelmente supe-
rior ao daqueles que teriam, normal-
mente, participado das celebrações 
presenciais nas igrejas. É bem verda-
de que não se tem noção clara sobre 
a forma de participação mediante as 
mídias: se foi durante a celebração in-
teira ou apenas em algum momento; 
se houve real clima de celebração ou se 
se tratou apenas de um acesso fortuito 
e superficial.

Muitos padres também se referi-
ram à organização e promoção de di-
versas iniciativas pastorais por meio 
das mídias, como Catequese, momen-
tos de formação e reflexão bíblica, 
visitas virtuais às famílias, sobretudo 
onde havia enfermos ou situações de 
luto. Outros procuraram incentivar o 
dízimo e as doações para a manuten-
ção das paróquias ou promoveram 
diversas iniciativas solidárias para so-
correr os pobres e necessitados. Cons-
tatou-se que é possível e necessário fa-
zer mais uso das mídias e da internet 
para dinamizar e agilizar a vida pasto-
ral e a evangelização, não apenas em 
momentos emergenciais, mas na nor-
malidade da vida pastoral da Igreja.

Observação geral foi que a cari-

dade concreta cresceu nas paróquias 
e nas organizações pastorais da Igre-
ja. Poucas são as paróquias e grupos 
pastorais, movimentos e comunida-
des religiosas que não promoveram 
iniciativas especiais de socorro aos 
necessitados. De fato, a pandemia fez 
aumentar o desemprego e a conse-
quente carência de recursos para a ali-
mentação, saúde e higiene, sobretudo 
nas áreas de maior pobreza da cidade. 
A recomendação para “não esquecer 
os pobres” teve respostas emergenciais 
muito generosas, mesmo sem resolver 
de maneira definitiva as situações de 
carência material. 

Não se poderia deixar de mencio-
nar as dificuldades financeiras enfren-
tadas pelas paróquias, comunidades 
e organizações eclesiais para a sua 
manutenção. Com a quarentena, as 
pessoas não tiveram acesso às igrejas 
para fazer suas doações ou ofertar seu 
dízimo; e as atividades comunitárias 
para arrecadar fundos necessários à 
manutenção das igrejas também não 
puderam ser realizadas. Como con-
sequência, o provimento de recursos 
para enfrentar as despesas fixas e ordi-
nárias se tornou difícil para muitas pa-
róquias e para a própria Arquidiocese, 
que também depende das doações e 
ofertas dos fiéis. Com diversas iniciati-
vas de solidariedade entre as paróquias 
mais bem providas para com aquelas 

mais pobres, foi possível enfrentar as 
situações muito críticas. Esse cenário, 
no entanto, levanta um questionamen-
to sério sobre a forma ordinária de se 
obter os recursos necessários para a 
manutenção das igrejas e suas ativida-
des pastorais, e isso deverá ser objeto 
de ulteriores reflexões e decisões.

O retorno gradual às celebrações 
com a participação dos fiéis e a reaber-
tura dos serviços pastorais e de aten-
dimento presencial a todos, desde o fi-
nal de junho, mostrou que está sendo, 
geralmente, muito mais lento do que 
se podia esperar. Embora as igrejas 
estejam seguindo as recomendações 
sanitárias das autoridades públicas e 
da Arquidiocese de São Paulo, como 
o controle da temperatura no ingresso 
nas igrejas, o uso de máscaras e álco-
ol em gel, e o distanciamento entre as 
pessoas no espaço interno dos templos, 
ainda há muito medo do contágio pela 
COVID-19. Se isso é bem compreensí-
vel, faz pensar, no entanto, que vai pas-
sar muito tempo até que se volte a uma 
certa normalização das celebrações e 
atividades pastorais da Igreja.

Não há dúvida de que a pandemia 
de COVID-19 nos obriga a analisar 
atentamente as suas consequências 
para o futuro da vida e da ação da 
Igreja. E isso deveria se tornar objeto 
de reflexão atenta da parte de todos os 
que têm responsabilidades na Igreja.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

O que aprendemos 
com a pandemia?
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‘Os sinais da vocação se 
apresentam na normalidade da vida’

Discernimento vocacional, o papel 
dos cardeais na Igreja e o julgamento fi-
nal foram alguns dos temas tratados pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, no programa “Diálogos de 
Fé”, no domingo, 2, transmitido pelas mí-
dias sociais da Arquidiocesede São Paulo 
e pela rádio 9 de Julho (AM 1.600 kHz). 

Dom Odilo falou com os internau-
tas e ouvintes diretamente da Catedral 
da Sé, após ter presidido a missa, em que 
foi instituído nos ministérios de acólito 
e leitor um grupo de seminaristas e de 
candidatos ao diaconato permanente da 
Arquidiocese (leia mais na página 10). 

ChAMADO à vOCAçãO
Questionado por um internata sobre 

como identificar o chamado de Deus 
ao sacerdócio, Dom Odilo comentou 
que “os sinais da vocação se apresen-
tam na normalidade da vida”, como nos 
momentos de oração, durante as cele-
brações, ao conhecer o testemunho de 
algum padre, bispo ou santo, que fazem 
crescer o desejo de seguir a vida sacer-

dotal ou de buscar um diretor espiritual 
para melhor discernimento. 

“Eu senti os sinais de vocação desde 
criança, mas depois foi necessário clare-
á-los durante o período de seminário”, 
disse, lembrando que ao longo da prepa-
ração ao sacerdócio não é incomum que 
haja incertezas, e que é por isso que exis-
tem os formadores para orientar todo o 
caminho vocacional. 

‘O quE fAz uM CArDEAl?’
Esta também foi uma das pergun-

tas dirigidas ao Arcebispo de São Paulo. 
Dom Odilo esclareceu que o cardeal é, 
antes de tudo, um bispo, com as atribui-
ções próprias de tal função, e que ao ser 
chamado ao cardinalato tem a missão de 
auxiliar o Pontífice, como parte do colé-
gio de consultores do Papa, sendo, assim, 
membro de alguns dicastérios, congrega-
ções e pontifícios conselhos. Outra atri-
buição dos cardeais, lembrou Dom Odi-
lo, é participar de um conclave quando há 
a necessidade de se eleger um novo papa. 

JulgAMENtO fiNAl
Dom Odilo também respondeu a 

uma pergunta sobre o julgamento fi-

nal, explicando que, por meio dele, 
Deus julgará os que serão salvos e 
os que serão condenados. “No julga-
mento final, é prometido por Jesus a 
ressurreição dos corpos. Isso é uma 
verdade de fé: como Jesus ressusci-

tou com seu corpo, nós também, um 
dia, ressuscitaremos no nosso corpo. 
Naturalmente, isso é obra de Deus.”

A íntegra da live pode ser vista neste 
link: https://cutt.ly/UdTgkhf.

 (Colaborou: Flavio Rogério Lopes)

DANiEl gOMES
osaopaulo@uol.com.br
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Aproveitando a ocasião da 
festa litúrgica de São João 
Maria Vianney, o “San-
to Cura d’Ars”, no dia 4 de 

agosto, a Igreja no Brasil dedica esta 
primeira semana de agosto a rezar es-
pecialmente pelas vocações sacerdotais.

O sacerdócio católico é, de fato, uma 
vocação (do latim vocatio, chamado): 
uma missão específica – ao lado do ma-
trimônio ou da vida consagrada, leiga 
ou religiosa – a que Deus destina alguns 
de seus filhos. Como nos lembra o Papa 
Francisco, “mais do que uma escolha 
nossa, a vocação é resposta a uma cha-
mada gratuita do Senhor” (Carta aos 
Presbíteros, por ocasião dos 160 anos da 
morte do Cura d’Ars, 4-VIII-2019).

Embora seja apenas um dentre 
vários caminhos dispostos por Deus 
para seu seguimento, o sacerdócio se 
destaca por uma especial proximida-
de de Jesus: aquele “já não vos chamo 
servos (...), mas amigos, pois vos dei a 
conhecer tudo o que ouvi de meu Pai”  

(Jo 15,15) não foi proferido às mul-
tidões, mas na intimidade da Última 
Ceia – da qual nem sequer a Virgem 
Santíssima tomou parte, mas apenas o 
círculo mais restrito dos apóstolos.

Existe, de fato, alguma verdade na-
quela piedosa tradição de chamar aos 
padres “filhos prediletos de Nossa Se-
nhora”: aquela configuração a Cristo 
que deve caracterizar todo batizado 
atinge, no caso dos sacerdotes, uma 
intensidade especialíssima. O padre é 
um Alter Christus, um Outro Cristo, 
e, quando celebra os sacramentos, esta 
identificação sobrenatural se torna ple-
na e literal. É dizer: quando um sacer-
dote validamente ordenado consagra a 
hóstia ou absolve os pecados, ele age in 
persona Christi (“na pessoa de Cristo”), 
pois, “por causa da consagração sacer-
dotal que recebeu, goza do poder de 
agir pela força do próprio Cristo que 
representa” (“Catecismo”, nº 1.548). 

Os sacerdotes católicos perpetuam, 
ao longo da História, a mais sublime 

linhagem real de que se tem notícia: 
regredindo-se pelos séculos na “árvore 
genealógica” de qualquer deles, atinge- 
-se inevitavelmente o coro apostólico, 
e, por fim, o próprio Jesus Cristo.

Por outro lado, sendo o sacerdó-
cio um chamado da parte de Deus, ele 
pressupõe também a resposta do fiel. 
Ao Cristo que convida dizendo “quem 
quiser salvar a sua vida vai perdê-la, 
mas quem perder sua vida por causa 
de mim vai encontrá-la” (Mt 16,25), o 
vocacionado deve ter a coragem de dar 
livremente seu “Fiat!”. 

É compreensível que haja receios e 
dúvidas: nossa vida é um bem precio-
so demais, e não devemos devotá-la a 
uma causa indigna. O jovem deve, as-
sim com todo o coração, empenhar-se 
em encontrar para sua vida uma causa 
que verdadeiramente valha a pena, que 
não seja mera aparência ou ilusão. 

Que os jovens não tenham medo, 
então, de “perder” a vida por Jesus: Ele 
é a causa (a única!) que vale a pena. É 

claro que haverá cruzes: trata-se, afi-
nal, de perder a vida. Como dizia aos 
jovens, no entanto, o então Papa Bento 
XVI, quando aos 78 anos e de cabelos 
brancos foi alçado ao papado: “Quem 
tudo dá a Cristo não perde nada, e ga-
nha tudo”. 

Todos os outros bens que possuímos 
passarão: nossa saúde, dinheiro e po-
pularidade podem se esvair a qualquer 
momento; nossa família e amigos serão 
levados pelo tempo; nossa juventude e 
até nossa inteligência fraquejarão com 
as décadas. A única coisa que permane-
ce sempre é Deus e o Seu amor. 

Creiamos firmemente na promes-
sa de Cristo a seus sacerdotes: “Nin-
guém que deixe casa, irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos e campos, por causa de 
mim e do Evangelho, ficará sem rece-
ber cem vezes mais, neste tempo agora, 
com perseguições, e no mundo futuro 
a vida eterna”, e digamos nós também: 
“Senhor, nós deixamos tudo e Te segui-
mos” (Mc 10,28-30).

‘Perder’ a vida por Cristo
Editorial

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

Como seremos depois da pande-
mia? Onde estaremos como referên-
cia temporal e espacial? Quais serão 
os desdobramentos da COVID-19? 
Como reagiremos no pós-coronaví-
rus? Estamos, por ora, seguindo as 
orientações dos sanitaristas e epide-
miologistas. A Medicina vem respon-
dendo ao momento atual. Estamos 
entrando numa nova época da His-
tória? Como seremos e como estare-
mos nos desdobramentos do vírus, 
no tempo e no espaço, certamente, 
serão os historiadores a nos ajudar a 
entender o homem e a mulher desse 
período, quiçá de um novo período 
da História da humanidade. 

Os historiadores afirmam que 
vivemos no Período Contemporâ-
neo. O fato histórico que marcou a 
mudança do Período Moderno para 
o Período Contemporâneo foi a Re-
volução Francesa, ocorrida no fim do 
século XVIII. Fatos e acontecimen-
tos ocorreram depois da Revolução 
Francesa, mas não houve mudanças 
nos períodos determinados pela His-
tória. Da Revolução Francesa, em 
1789, à COVID-19, passaram-se exa-
tos 230 anos. Estamos visualizando 
um novo olhar para a humanidade? 
Estamos projetando um novo cená-
rio mundial ou um novo período da 
História?

Podemos dizer que guerras, revo-

Onde estaremos e como seremos nos desdobramentos da COVID-19?
de pessoas, pelas armas e devido à in-
sanidade dos governos beligerantes. 
Com o fim da guerra, em 1918, vimos 
o escopo danoso e avassalador dessa 
terrível enfermidade pandêmica.

A Medicina está respondendo 
à pandemia. Nos laboratórios, ho-
mens e mulheres buscam respostas 
assertivas para encontrar uma vacina 
eficaz. Os cientistas lutam contra o 
tempo para livrar a humanidade do 
contágio, da enfermidade e da morte 
pelo pânico, horror e destruição da  
COVID-19.

A História procura entender o 
flagelo pelo qual a humanidade está 
passando. O momento é crítico e de-
vastador. O inimigo invisível ceifa a 
vida de homens e mulheres e aniquila 
a economia mundial. Os historiado-
res buscam compreender a sociedade 
contemporânea, para situá-la no tem-
po e no espaço, respondendo a uma 
nova época ou a uma nova periodi-
zação.

A humanidade passa por guerras, 
revoluções e pandemias. Infelizmen-
te, elas são produzidas por nós, direta 
ou indiretamente. Se estamos vivos, 
no hoje da História, por que não agir-
mos juntos para o melhor da socie-
dade? Sejamos, portanto, portadores 
de um novo tempo, para uma nova 
humanidade, com humanização e 
respeito mútuos.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

luções e pandemias podem alterar o 
itinerário da História ou mesmo co-
meçar um novo período? Tivemos 
muitas guerras e até duas grandes 
guerras mundiais. A humanidade 
presenciou a Primeira Guerra Mun-
dial, entre 1914 e 1918, e a Segunda 
Guerra Mundial, cuja duração foi de 
1936 a 1945. Foram desastrosas, com 
milhões de vidas ceifadas e perdas 
avassaladoras na economia plane-
tária. As duas guerras mundiais e as 
demais estão inseridas no Período 
Contemporâneo.

Depois da Revolução Francesa, 

em 1789, as fontes nos mostram, pe-
los livros nas bibliotecas espalhadas 
pelo mundo, nos museus e arquivos, 
que tivemos outras tantas revoluções, 
mas elas não mudaram a periodiza-
ção da História. Todas as revoluções, 
nacionais e internacionais, fazem 
parte da contemporaneidade.

Será a pandemia de COVID-19 
a mudar o curso da História, fazen-
do a humanidade entrar em outro 
período? Nem mesmo a pandemia, 
chamada Gripe Espanhola, em 1918, 
mudou o curso dos povos. A Primei-
ra Guerra Mundial dizimou milhões 

PADrE JOSÉ uliSSES lEvA

Opinião

Padre José Ulisses Leva é professor 
de História da Igreja na PUC-SP.
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Acaba de nascer na Arquidio-
cese de São Paulo uma ini-
ciativa para enfrentar este 
tempo difícil imposto pelo 

novo coronavírus, que além da pan-
demia, da quarentena e do isolamento 
social, deixa um saldo assustador de 
mortos, de incerteza e de instabilida-
de social, política e econômica. Nesse 
contexto, sobretudo pautado pela so-
lidariedade entre as pessoas, surge o 
projeto “Animando a Esperança”, que 

vai ganhando visibilidade no âmbito de 
nossa arquidiocese. 

Trata-se de uma iniciativa que busca 
dar visibilidade às obras sociais da Igreja 
em São Paulo e do conjunto de suas diver-
sas instituições: paróquias, congregações 
religiosas, institutos, colégios, hospitais, 
obras sociais, movimentos, pastorais, vo-
luntariados, somados à iniciativa privada 
e órgãos públicos. 

Como disse Jesus aos seus discípulos, 
referindo-se a um dos tantos serviços a 
eles confiados, “Dai-lhes vós mesmo de 
comer!” (Mt 14,16). Dessa forma, a Igreja 
em São Paulo entende como sua missão 
socorrer os pobres e necessitados, sobre-
tudo neste momento trágico em que vi-
vemos. 

O projeto “Animando a Esperança” 
tem o objetivo de, além de dar visibili-
dade, criar novos laços e fortalecer aque-
les existentes no serviço da caridade, de 
modo que se tornem pontos de esperan-

ça a todos quantos precisam. Muitos ne-
cessitam de ajuda e há também, em nosso 
meio, uma grande multidão de pessoas 
que colaboram de modo sistemático, ou-
tras que gostariam de fazê-lo e também 
aquelas que ainda não ajudam a socorrer 
os pobres por não saberem como devem 
proceder. 

Buscando contribuir nessa ár-
dua missão de tornar mais conhe-
cidas as ações de caridade da Ar-
quidiocese e de suas organizações a 
favor dos pobres e necessitados, a pági-
na do projeto “Animando a Esperança”  
(arquisp.org.br/animando-a-esperanca)  
encontra-se disponível para acesso. 
Além de mostrar e oferecer os contatos 
de grande parte das entidades caritativas 
presentes no nosso território, mostra 
também a quantidade acumulada de do-
ações em favor dos pobres (cestas bási-
cas, “marmitex”, cobertores, roupas, kits 
de higiene etc.). É um modo de servir a 

Jesus no pobre: “Vinde, benditos de meu 
Pai... Pois tive fome, e me destes de co-
mer; tive sede, e me destes de beber; era 
forasteiro, e me recolhestes; estive nu, e 
me vestistes; doente, e me visitastes; pre-
so, e vieste ver-me” (Mt 25,35-36). 

O projeto “Animando a Esperança” é 
mais um dos esforços nascidos em meio 
à atual  situação. Ele necessita do esforço 
de todos e de cada responsável nas diver-
sas organizações da Arquidiocese (bis-
pos, padres, diáconos, religiosos e leigos) 
que promove ou que poderá promover a 
caridade organizada em seu meio. Para 
tanto, basta se cadastrar no questionário  
https://forms.gle/knHvEPScMAqyVmSs5.  

“Dai-lhes vós mesmo de comer”: eis a 
nossa missão, que poderá se tornar mais 
visível e abrangente com a sua participa-
ção. Vamos juntos animar a esperança 
daqueles que Deus nos confiou para cui-
dar: os pobres e necessitados. Seguimos 
em frente, “Animando a Esperança”.

DOM EDuArDO 
viEirA DOS 

SANtOS
BiSPO AuXiliAr 

DA ArquiDiOCESE 
NA rEgiãO SÉ

Espiritualidade

BELéM

Animando a Esperança
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No domingo, 2, na Paróquia São Pedro 
Apóstolo, o Padre Jesus Andrade da Silva, 
Pároco, presidiu a Eucaristia, em ação de 
graças pelos 464 anos do bairro da Mooca. 

“Oxalá todos os bairros pudessem fa-
zer um momento de oração, celebrar pelo 
bairro, pela população. E, rezando neste 
momento pela Mooca, pedimos também 
proteção e bênçãos, de modo especial, 
neste tempo de pandemia. Que os mora-
dores da Mooca fiquem livres o quanto an-
tes dessa doença, que os administradores 
possam também, com a saúde do corpo e 
do espírito, administrar bem a população 
e que todos encontrem um bairro bem 
abençoado e bem administrado, em que 

não haja violência, e as ruas e praças sejam 
bem cuidadas. Que todos possam se sentir 
bem na Mooca,” disse o Pároco, no início 
da homilia. 

O Padre também falou sobre o mês vo-
cacional, destacando a vocação sacerdotal, 
celebrada naquele domingo. Ele convidou 
os fiéis a rezar para que sejam suscitadas 
novas vocações sacerdotais, a fim de que o 
Evangelho possa ser anunciado a todos os 
povos. 

Referindo-se ao Evangelho do dia (Mt 
14,13-21), que retrata a multiplicação dos 
pães e dos peixes, o Padre exortou os fiéis a 
doar com generosidade e saciar a fome das 
pessoas em situação mais vulnerável. 

Ao final da celebração, Padre Jesus, com 
a bandeira da Mooca nas mãos, pediu pal-
mas e as bênçãos de Deus ao bairro.

Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Belém, conferiu o sacra-
mento da Crisma a seis jovens, na Paróquia São 
Benedito das Vitórias, no domingo, 2, durante 
missa concelebrada pelo Padre Pierre Rodrigues 
da Costa, Pároco.

Após a proclamação do Evangelho, foram 
apresentados ao Bispo os jovens que recebe-
ram o sacramento da Confirmação. Dom Luiz 
os acolheu com muita alegria, dizendo que são 
frutos da comunidade, e os exortou a cumprir a 
missão de transmitir a fé. 

Na homilia, o Bispo lembrou que a cada do-
mingo os cristãos se alimentam da Palavra de 
Deus, que faz crescer na fé e a viver o projeto 

de Deus. Ao se referir ao Evangelho do dia (Mt 
14,13-21), sobre a multiplicação dos pães e dos 
peixes, o Bispo recordou que, ao longo desta 
pandemia, muitas pessoas vivem a dificuldade 
de não ter pão em casa.

Dom Luiz exortou os fiéis a ter confiança na 
certeza da vida em Jesus Cristo, a não se preocu-
par em acumular coisas, mas sim em fazer gestos 
solidários, que colaboram para diminuir as desi-
gualdades. O Bispo falou, inclusive, sobre o Mês 
Vocacional e pediu orações pelos sacerdotes.

Dom Luiz também dirigiu algumas palavras 
aos crismandos, exortando-os a viver na presen-
ça de Deus, a ser discípulos seguidores de Cristo 
e a não desanimar diante das dificuldades. (FA)

Jovens são crismados na Paróquia São Benedito das vitórias

Dom Luiz Carlos e Padre Pierre Rodrigues em missa no domingo, 2

Padre Jesus Andrade da Silva em missa na Paróquia São Pedro Apóstolo, no domingo, 2

Pascom da Paróquia São Benedito das Vitórias

Celebração eucarística em ação de
graças pelos 464 anos do bairro da Mooca

fErNANDO Arthur
COlABOrADOr DE COMuNiCAçãO DA rEgiãO

Reprodução da internet
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LAPA

Sé
[IPIRANGA] No sábado, dia 1º, foi iniciado o 2º 
módulo do Curso de Teologia para o Laicato da Re-
gião Episcopal Ipiranga, ainda em modo virtual, com 
abertura e bênção de Dom Carlos Lema Garcia, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga. Neste 
semestre, participam 45 pessoas, que cursam duas 
disciplinas: “Os Evangelhos: um estudo comparativo”, 
com o Professor Mestre Padre Mauro Negro, OSJ; e 
“Teologia Patrística”, com o Professor Doutor Padre 
Rodrigo Pires Vilela, ambos da PUC-SP. As aulas serão 
em formato de lives e envio de aulas gravadas com 
textos de aprofundamento aos alunos. A coordena-
ção do curso é feita pelo professor Nei Márcio Oliveira 
de Sá e pelo professor Gilberto José Chimenti. Inscri-
ções até 15 de agosto. Mais informações pelo e-mail  
ceti@regiaoipiranga.com.br           

 (por Nei Márcio)

Localizado na Vila Leopoldina, na 
zona Oeste da capital paulista, o Cemité-
rio Municipal da Lapa, popularmente co-
nhecido como “Cemitério da Goiabeira”, 
foi construído às pressas, há 102 anos. Em 
1918, a Prefeitura de São Paulo precisou 
abrir muitas valas comunitárias em um 
terreno no qual havia uma plantação de 
goiaba, a fim de sepultar o alto número de 
pessoas que faleceram, em um curto perí-
odo de tempo, em razão da epidemia da 
gripe espanhola.

Conforme recordou o atual adminis-
trador do cemitério, Ademilson Sales, em 
conversa com a Pastoral da Comunicação 
da Região Lapa, a construção e organi-
zação da necrópole foi feita por Antonio 
Pereira Marques, que também fundou o 
semanário O Progresso, em 1º de setembro 
de 1918, e por meio deste abraçou a cons-

de de reavivar o espírito missionário 
que havia em Inácio de Loyola. “Hoje, 
não precisamos mais tomar aviões 
ou navios para sermos missionários, 
mas, sim, ter a coragem de anunciar 
o Evangelho no mundo urbano, a co-
meçar na família, na rua, no prédio e 
no condomínio”, exemplificou.

No momento da Comunhão, para 
evitar que as pessoas se deslocassem, 
os padres foram até os bancos para 
que os fiéis pudessem comungar. 

Ao final da missa, houve dois mo-
mentos marcantes: o lançamento da 
“Campanha do acabamento”, para a 
obra da reforma da igreja e a distri-
buição de um pedaço de bolo de San-
to Inácio a cada participante.

[LAPA] Na terça-feira, 4, Dom José Benedito Cardo-
so presidiu missa na Paróquia São João Maria Vian-
ney, por ocasião da festa do padroeiro e comemo-
ração do Dia do Padre.                 (por Benigno Naveira)

[LAPA] O Curso de Teologia para Agentes de Pastoral realiza o Cur-
so de Mariologia, com início em 6 de agosto, às 20h, e término em 
10 de dezembro, com carga horária de 38 horas/aula. Inscrições pelo 
Facebook, em “Mariologia 100% On Line”.              (por Benigno Naveira)

[LAPA] Em 29 de julho, Dom José Benedito Cardoso, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, realizou 
a reunião on-line com os catequistas de paróquias do 
Setor Pastoral Butantã.                    (por Benigno Naveira)

festa de São Pedro Julião Eymard, o apóstolo da Eucaristia

A Paróquia Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição – Santa Ifi-
gênia, Setor Pastoral Catedral, cuja 
igreja matriz tem o título de basílica 
menor, promoveu, entre 30 de julho 
e 1º de agosto, um tríduo em honra a 
São Pedro Julião Eymard. 

Fundador da Congregação do 
Santíssimo Sacramento, Padre Julião 
Eymard é considerado o apóstolo da 
Eucaristia e também “Pai espiritual 
dos religiosos sacramentinos”. Por 

PAulO fErNANDES 
COlABOrAçãO ESPECiAl PArA A rEgiãO

Imagem de São Pedro Julião Eymard

Bolo de Santo Inácio é abençoado ao fim da missa

Paulo Fernandes

Paróquia Santo inácio completa 80 anos

PASCOM DA PAróquiA SANtO 
iNáCiO

Na sexta-feira, 31 de julho, a Pa-
róquia Santo Inácio de Loyola, Setor 
Pastoral Paraíso, completou 80 anos de 

18h30, sendo esta última transmitida 
pelo Facebook e concelebrada pelo Pa-
dre Silvânio José da Silva, da Paróquia 
Santa Luzia, de São Bernardo do Cam-
po (SP), Diocese de Santo André (SP). 

Padre Mário lembrou a necessida-

existência, hoje confiada aos 
padres e irmãos Paulinos.

A celebração da memó-
ria litúrgica do padroeiro da 
Paróquia foi iniciada com 
uma novena, na qual, a cada 
dia, houve o aprofundamen-
to de um pensamento de 
Santo Inácio de Loyola. No 
dia 31, as missas foram pre-
sididas pelo Pároco, Padre 
Mário Pizetta, SSP, às 12h e 

O cemitério criado em razão da gripe espanhola em São Paulo
BENigNO NAvEirA

COlABOrADOr DE COMuNiCAçãO DA rEgiãO

tituição do cemitério, sendo nomeado seu 
primeiro administrador.

Sales está no cargo há menos de dois 
anos, e tem a ajuda da diretora técnica 
do Departamento de Cemitério, Mônica 
Graciela Tobola, e do superintendente, 
Thiago Dias. O administrador apontou 
as dificuldades superadas, entre as quais 

isso, desde 1938, mantém-se a obra 
eucarística da adoração no bairro de 
Santa Ifigênia.

Durante o tríduo, aconteceram 
pregações, bênçãos com o Santíssimo 

e celebrações eucarísticas, às 16h, no 
primeiro e terceiro dias, presididas 
pelo Vigário Paroquial, Padre José Re-
givaldo dos Passos, SSS; e no segundo 
dia, pelo Pároco, Padre Antônio Ruy 
Barbosa Mendes de Morais, SSS.

No domingo, 2, nas missas das 
9h e 11h, fez-se memória festiva ao 
apóstolo da Eucaristia. Ambas as ce-
lebrações foram transmitidas pelo 
Facebook da Paróquia. No templo, 
houve a participação de uma peque-
na quantidade de fiéis, atendendo às 
normas protocolares de prevenção à 
disseminação da COVID-19.

sepultadores e cinco pessoas responsá-
veis pelos velórios.

Foram realizadas obras de conserva-
ção, como o recapeamento das ruas e cal-
çadas e podas de árvores, e há constante 
limpeza dos velórios e dos sanitários. 

Sales participa das reuniões mensais 
do Conselho Comunitário de Segurança 
(Conseg) da Lapa, apresentando relatórios 
dos atos no cemitério, e afirma ter o apoio 
do subprefeito da Lapa, Leonardo Casal 
Santos. 

O administrador salientou que, após 
102 anos de existência, o cemitério enfren-
ta novamente uma epidemia, a do novo 
coronavírus. No entanto, isso não mudou 
o número de sepultamentos: a média se-
manal é de 15 a 30, sendo que, de quatro a 
seis desses são vítimas da COVID-19. 

Para finalizar, Ademilson Sales desta-
cou que, no Dia de Finados, 2 de novem-
bro, e nos dias próximos, cerca de 5 mil 
pessoas visitam o cemitério.

Ademilson Sales (administrador), Felipe (assistente administrativo) e José Oliveira (sepultador)

Benigno Naveira

Pascom da Paróquia Santo Inácio

Reprodução

a retirada de pessoas que residiam em 
túmulos vazios e o furto de lápides. Atu-
almente, a Guarda Civil Metropolitana 
monitora o local de dia e uma empresa 
de segurança faz esse trabalho à noite. 
Na área administrativa, trabalham Feli-
pe Thiago Silva Oliveira e mais dois fun-
cionários; e, na área operacional, nove 
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Diante das dificuldades que o Brasil está enfrentando, é 
preciso que todos os cristãos se mobilizem e exerçam a sua 
responsabilidade de seguir, anunciar e imitar a Cristo no 
mundo. Nosso País precisa disso mais do que nunca! Além 
de ser uma das nações mais desiguais do mundo (fruto, so-
bretudo, da história de escravidão mais longa e mais exten-
sa da História recente), o Brasil vem enfrentando uma crise 
econômica, política e sanitária. É o segundo País em pior 
situação do mundo em termos de contaminação e mortes 
pela COVID-19. A população desempregada cresce com a 
crise. Do ponto de vista político, duas correntes de pensa-
mento correm em grande velocidade, e suas vertentes mais 
ideológicas sacodem os brasileiros de fora, mas também os 
de dentro da Igreja. 

É salutar que existam visões diferentes e pluralismo, 
porém, para a Igreja, se seguirmos a sabedoria expressa 
em sua Doutrina Social, o cair numa ou noutra ideologia é 
idolatria, como já dissemos em artigos anteriores. E as con-
sequências são graves para uma nação quando os próprios 
cristãos correm o risco de se apoiar em uma ideologia e 
não na única resposta adequada e exaustiva para todos os 
seres humanos, que é o próprio Cristo.

Qual o perigo da ideologia, seja ela de esquerda, seja de 
direita? A ideologia é uma construção feita por um con-
junto de pensamentos e visões que tende a se autoavaliar 
como “perfeita”, “correta”, “exata” e que, portanto, deve 
ser seguida de forma “absoluta”, como única saída para os 
problemas da vida e, consequentemente, do País. Dizendo 
brevemente, para quem se apoia e propaga uma ideologia, 
há o “salvador da pátria da esquerda” ou o “salvador da pá-
tria da direita”, e em um ou outro está a resposta para os 
nossos problemas.

A ideologia, por ser absolutizante, tende, aos poucos, 
a acabar com a democracia e a necessária e fundamental 
alternância de poder. Numa visão ideológica, a ação políti-
ca, seja de esquerda, seja de direita, tende a ser o exercício 
do poder pelo poder. E se passa a fazer qualquer coisa para 
mantê-lo. Por isso, é fundamental a alternância de poder. 
Porque o poder, qualquer um, deve sempre ser relativo. Só 
o poder de Deus encarnado, Cristo, é absoluto.

A ideologia faz com que a esperança cada vez menos se 
deposite em Cristo, presente e atuante na História, e cada 
vez mais “nesse” ou “naquele” partido. Cristo? Sim, exis-
te! Não conta muito na vida social concreta, no entanto. 
Ele fica distante dos nossos problemas reais e cotidianos. 
Como se não estivesse presente. Nem fosse, de fato, o único 
Senhor da História. É muito fácil e comum, atualmente, re-
legar Cristo para o plano espiritual e somente no fim de se-
mana, no ambiente paroquial. No dia a dia, são “outras for-
ças” que movem a História, e, por isso, apoiamo-nos nelas.

Enquanto a democracia desmorona, a pobreza, as 
mortes e o desemprego aumentam, assim como as riva-
lidades entre os brasileiros. Nós, que amamos a Igreja e 
temos consciência do seu papel único na História, de-
vemos nos unir para nos educar todos a voltar os olhos 
para o que dizem as Escrituras Sagradas e para o ensina-
mento de como viver o que ali está descrito: como gerar 
o bem comum, o amor entre as pessoas, o cuidado com 
todos e não só consigo mesmo ou com a própria família, 
como amar o inimigo e como construir uma nação. Por 
isso, o Brasil precisa, mais do que nunca, que a Igreja se 
una e se mobilize para ajudar o povo neste momento 
tão difícil. O caminho para sairmos da situação em que 
estamos é a educação do povo. E a Igreja tem, nessa edu-
cação, uma responsabilidade única!

Ana Lydia Sawaya é professora da Unifesp e fez doutorado em Nutrição na 
Universidade de Cambridge. Foi pesquisadora visitante do Massachusetts Insti-

tute of Technology (MIT) e é conselheira do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.

O Brasil precisa do 
compromisso cristão 
centrado no Evangelho

ANA lYDiA SAWAYA

SiMONE riBEirO CABrAl fuzArO

Esta quarentena, que a princípio seria reduzida, 
prolongou-se muito e estamos há aproximadamente 
150 dias vivendo uma rotina completamente diferen-
te da habitual.

De tudo o que vem causando estresse no convívio 
familiar, uma das coisas que parecem estar no topo 
da lista é o fato de os pais terem se transformado em 
professores dos filhos. Para além de todos os desa-
fios que a pandemia introduziu no cenário familiar, 
há ainda a responsabilidade de acompanhar os filhos 
em suas atividades escolares, o que antes ficava a car-
go do professor e de toda a estrutura escolar que o 
assessora.

Encontro muitos pais absolutamente perdidos, 
sentindo-se incapazes de realizar esse acompanha-
mento, pelos mais diversos motivos, entre os quais 
a falta de conhecimento sobre o processo de ensino- 
-aprendizagem; de domínio do conteúdo que está 
sendo trabalhado; de tempo para acompanhar os 
filhos (especialmente os pequenos), nas atividades 
on-line, uma vez que estão em horário de trabalho; 
de instrumentos para lidar com o desinteresse e com 
a frustração dos filhos com a nova dinâmica escolar. 

Não se pode negar que são muitas as dificuldades 
que esse novo cenário apresenta. Apesar disso, é pre-
ciso olhar para a situação em busca de um modo de 
vivê-la da melhor maneira possível e crescer com ela; 
afinal, nas dificuldades, ganha-se um enorme impul-
so no processo de crescimento.

A seguir, algumas dicas e reflexões para ajudar 
nessa tarefa:
1.  Lembrar constantemente: ninguém gostaria de es-

tar nessa situação, todos estão aprendendo a lidar 
com ela e tanto a família quanto a escola buscam 
oferecer o seu melhor.

2.  A maior aprendizagem dos filhos neste ano não 
será a de conteúdos conceituais (Português, Mate-
mática, Física, Química etc.) e sim a de conteúdos 
atitudinais (virtudes, competências socioemocio-
nais). Valorize essa aprendizagem! Ela possibili-
tará que eles se formem para enfrentar as demais 

dificuldades que encontrarem pela vida, além de 
torná-los pessoas melhores para o mundo.

3.  Quando se sentir insatisfeito com alguma proposta 
ou atividade oferecida pela escola, procure conver-
sar abertamente com o professor ou a coordena-
ção. Lembre-se: ninguém tem “receita” para o que 
estamos vivendo, tudo o que vem sendo oferecido 
é fruto de muito trabalho e empenho em buscar o 
melhor. 

4.  Abra-se para ouvir o que a escola tem a dizer, pois 
ela conhece os objetivos que pretende alcançar 
com o que está propondo. Exponha com clareza 
as dificuldades reais que encontra para realizar a 
proposta. A realidade de cada família é única, e 
a escola não conseguirá atender às expectativas e 
imaginar as possibilidades de cada uma se isso não 
for compartilhado. 

5.  Manter a atenção e aproveitamento em aulas  
on-line para crianças e adolescentes é um grande 
desafio. Podemos ajudá-los, estabelecendo uma 
rotina de estudos e descanso/diversão, preparan-
do-os para os horários combinados de atividades 
on-line ou videoaulas, enfim, mantendo uma or-
dem no dia. 

6.  Esforçar-se por romper com o modelo escolar que 
tínhamos anteriormente – com certeza, as escolas 
não conseguirão cumprir as expectativas se elas 
estiverem baseadas nas aulas presenciais. Nada 
e nenhuma possibilidade tecnológica substitui 
a troca de olhares, de sorrisos, o relacionamento 
pessoal que permeava o processo escolar. Muito 
menos para as crianças pequenas, é inútil dizer o 
contrário. Na primeira infância, a criança não está 
preparada para muitas horas de atividades on-line; 
aliás, em tempos comuns, diríamos que nem se-
quer deveriam estar diante de telas, não é mesmo?
Se queremos apoiar nossos filhos, precisamos 

rever nossas expectativas a respeito do processo de 
aprendizagem escolar e valorizar a gama de ensina-
mentos que este momento tão difícil oferece. Pense 
nisso!

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

Escola e família em tempos de pandemia

Mês vocacional é aberto com missa 
presidida por Dom Devair Araújo da fonseca

No domingo, 2, Dom Devair 
Araújo da Fonseca, Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região 
Brasilândia, presidiu missa na 
Paróquia São Luís Gonzaga, Se-
tor Pereira Barreto, por ocasião 
da abertura do mês vocacional.

Antes do início da celebra-
ção – que foi transmitida pelas 
mídias sociais –, foram dadas 
todas as orientações de segu-
rança, distanciamento social e 
uso de máscara. 

Na homilia, Dom Devair 
destacou que a Palavra de Deus 
é um sinal de que Ele não é in-
diferente às orações e pedidos 
do povo. Disse, ainda, que a 
primeira atitude de fé consiste 

em ouvir o que Deus fala, pois 
nessa escuta se desperta a cons-
ciência sobre o pecado, com 
consequente arrependimento e 
mudança de vida.

O Bispo exortou os fiéis a re-
zar pelas vocações, em especial 
para que desperte a vocação no 
coração dos jovens. Lembrou, 
também, que seguindo os en-
sinamentos de Cristo, é preciso 
respeitar e amar o próximo, algo 
que a atual pandemia mostrou 
ser possível fazer, mesmo com 
as situações de distanciamento 
social. 

Ao término da missa, foi 
ressaltada a necessidade de vo-
cacionados para a Igreja, o tra-
balho da Pastoral Vocacional e 
se reforçou o pedido de orações 
pelas vocações.Dom Devair na Paróquia São Luís Gonzaga

Marcelo Tinelli

JOrgE viCENtE
COlABOrADOr DE COMuNiCAçãO 

DA rEgiãO
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O clero da Arquidiocese de São Paulo 
esteve unido ao seu Arcebispo, Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, no sábado, dia 
1º, na Catedral da Sé, para a Missa do 
Crisma, que tradicionalmente acontece 
na Quinta-feira Santa, mas este ano foi 
reagendada em razão da pandemia de  
COVID-19.

Essa celebração é assim chamada 
porque nela o bispo, reunido com os 
seus presbíteros, consagra o óleo do San-
to Crisma. Abençoa, também, os óleos 
dos catecúmenos e dos enfermos. Além 
disso, nela acontece a renovação das pro-
messas sacerdotais. 

Participaram os bispos auxiliares, o 
Monsenhor Ângelo Ademir Mezzari, 
nomeado Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese de São Paulo, em 9 de julho, pelo 
Papa Francisco, e parte do clero arqui-
diocesano, uma vez que os padres idosos 
e enfermos foram orientados a acompa-
nhar a missa em suas casas, por meio da 
transmissão feita pelas mídias sociais da 
Arquidiocese de São Paulo, a rádio 9 de 
Julho e a Rede Vida de Televisão. 

tEStEMuNhO DE fÉ 
E CONfiANçA EM DEuS

O Arcebispo, na homilia, manifestou 
sua alegria pela realização da Missa do 
Crisma, sempre significativa para a vida 
da Igreja, e neste ano, de modo especial, 
por coincidir com o início do mês das 
vocações. 

“Era importante termos este mo-
mento na vida de nossa Arquidiocese, 
como um testemunho de fé e confiança 
em Deus, e também de conforto para o 
nosso povo, que vive na angústia e em 
meio a tantas incertezas. Quem hoje está 
bem, amanhã pode não estar. Mais do 
que nunca, sentimos a precariedade e a 
fragilidade de nossa vida neste mundo, 
e todos temos a necessidade de sinais de 
luz e certeza no caminho que fazemos, 
temos a necessidade de sentir que não 
caminhamos sozinhos com nossas fragi-
lidades e limitações”, afirmou.

COMPrOMiSSO DOS OrDENADOS
Dom Odilo recordou que os apósto-

los foram ungidos com o Espírito Santo 
para realizar os gestos salvadores entre 

os homens, a exemplo de Cristo, que 
anunciou o Evangelho por palavras e 
ações, em favor dos pobres e sofredores. 

Na ordenação episcopal e sacerdotal 
– prosseguiu o Arcebispo de São Paulo –, 
os ministros ordenados foram ungidos 
com o óleo do Santo Crisma para estar 
a serviço de Cristo e de sua Igreja. “Esta 
missão só pode ser bem realizada na 
medida em que estivermos estritamente 
unidos a Cristo”, disse.

Dom Odilo também recordou que o 
ministro ordenado tem o sincero desejo 
de se colocar inteiramente a serviço do 
Reino de Deus neste mundo, como fiel 
distribuidor do mistério da Palavra de 
Deus, mediante a pregação, o ensino e a 
formação cristã; dos mistérios dos sacra-
mentos, de modo especial a Eucaristia e 
a Penitência; e como servidor do povo, 
movido pelo amor a Deus e aos irmãos. 

“A vida da Igreja depende muito de 
nossa dedicação sacerdotal sincera e ge-
nerosa, que Deus faz frutificar conforme 
as riquezas de sua graça e as disposições 
de cada um”, afirmou o Arcebispo, ao 
agradecer a dedicação dos sacerdotes 
com a vida e a missão da Arquidiocese 
de São Paulo.

SíNODO ArquiDiOCESANO
Dom Odilo disse, ainda, que a cele-

bração ocorria no contexto do sínodo 
arquidiocesano, por ora com suas ativi-
dades suspensas, em razão da atual pan-
demia.

“É um sínodo com um forte apelo à 
comunhão na vida, na organização, na 
ação e na missão da nossa Igreja. A co-
munhão é uma dimensão essencial da 
vida da Igreja e se edifica a cada dia na 
medida de nossa união comum com Je-
sus Cristo e com a missão que nos con-
fiou.”

O Cardeal exortou todos os sacerdo-

tes a renovar o propósito de servir a Igre-
ja de Cristo em São Paulo: “Que o nosso 
sínodo nos ajude a dar passos no cami-
nho da comunhão e da unidade, em que 
o personalismo e o protagonismo cedam 
lugar à colaboração generosa para o bem 
de todo o corpo eclesial e da comunida-
de humana”, afirmou, destacando que o 
Evangelho deve ser anunciado a todos, 
para que tenham acesso aos bens da sal-
vação. 

DiSPOStOS A SErvir 
EM tEMPOS DE PANDEMiA

Diante do atual momento de angús-
tias e incertezas em razão da pandemia 
de COVID-19, o Arcebispo exortou os 
ministros ordenados a ter atenção espe-
cial para com os mais frágeis e ressaltou o 
sentido da bênção do óleo dos enfermos.  

“Quem de nós esperava viver uma 
experiência como esta em pleno sécu-
lo XXI? Por isso, a bênção do óleo dos 
enfermos reveste-se de um sentido novo 
para nós. Somos ministros de Jesus Cris-
to para ‘curar’ – cuidar dos doentes e dos 
aflitos”, disse. 

Dom Odilo também convidou os 
ministros ordenados a render graças a 
Deus pela vocação sacerdotal. “Pela un-
ção sacerdotal recebida, temos o privilé-
gio de servir nossos irmãos, em nome de 
Cristo, de forma única no seio da Igreja”, 
disse, desejando, ainda, que os bispos, 
padres e diáconos permaneçam unidos 
e atuem conjuntamente na missão de 
testemunhar o Evangelho e socorrer as 
necessidades e fragilidades dos demais 
sacerdotes e de todo o povo de Deus. 

rENOvAçãO DAS 
PrOMESSAS SACErDOtAiS

Após a homilia, todo o clero renovou 
as promessas sacerdotais, feitas no dia da 
ordenação. Com essa renovação dian-

te do Arcebispo e do povo de Deus, os 
clérigos manifestam o desejo de se unir 
cada vez mais a Jesus Cristo e se empe-
nhar na realização da sua missão. 

BêNçãO DOS ólEOS E 
CONSAgrAçãO DO CriSMA

Os ritos seguintes foram os da bên-
ção dos óleos dos enfermos e dos catecú-
menos e a consagração do Santo Crisma. 

O dos enfermos recorda que o óleo 
produzido pela árvore serve para refazer 
as forças do corpo humano, mediante o 
sacramento da Unção dos Enfermos. Se-
gundo São Tiago, deve ser aplicado nos 
doentes para que lhes cure as enfermida-
des do corpo e da alma e lhes dê forças 
para suportar as dores com fortaleza e 
conseguir o perdão dos pecados.

O óleo dos catecúmenos é usado no 
Batismo, a fim de que aqueles que serão 
batizados possam ter força de renun-
ciar ao demônio e ao pecado antes de se 
aproximarem da fonte da vida, para, en-
tão, renascer.

Por fim, o Arcebispo realizou a con-
sagração do Santo Crisma. Pela unção 
do Crisma, os cristãos são inseridos no 
Mistério Pascal de Cristo, mortos, sepul-
tados e ressuscitados com Cristo, partici-
pando do seu sacerdócio real e profético. 
Pelo Crisma, recebem a unção do Espíri-
to Santo, como Cristo recebeu.

COrAgEM E ANúNCiO 
DO EvANgElhO

Ao concluir a missa, o Arcebispo 
Metropolitano exortou os ministros or-
denados a manter a missão de anunciar 
o Evangelho neste momento ainda de 
aflição para toda a humanidade. “Não 
esqueçamos os pobres, não esqueçamos 
os doentes e continuemos na alegria do 
Evangelho”, disse Dom Odilo, antes da 
bênção final. 

‘Pela unção sacerdotal recebida, 
temos o privilégio de servir nossos 
irmãos em nome de Cristo’
CARDEAL SCHERER 
PRESIDIU NO SáBADO, 
DIA 1º, NA CATEDRAL DA 
Sé, A MISSA DO CRISMA, 
COM A BêNçãO DOS 
óLEOS SACRAMENTAIS 
E A RENOVAçãO DAS 
PROMESSAS SACERDOTAIS

DANiEl gOMES
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Em missa na Catedral da Sé, no dia 1º, Cardeal Scherer realiza a bênção dos óleos dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do Santo Crisma
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Por ocasião do início do mês vo-
cacional, comemorado em agosto 
pela Igreja no Brasil e cujo primeiro 
domingo destaca a vocação sacerdo-
tal, o Cardeal Odilo Pedro Scherer 
concedeu uma entrevista ao O SÃO 
PAULO, na qual falou sobre os de-
safios atuais da formação presbiteral 
e ressaltou a preocupação da Igreja 
para que a preparação dos futuros 
padres contemple todas as dimensões 
da vida do candidato.

Entre os desafios, Dom Odilo 
destacou dois. O primeiro é encon-
trar vocações autênticas em número 
suficiente, conforme as necessidades 
da Igreja nos tempos atuais. “Essa 
questão diz respeito a todas as comu-
nidades da Igreja, que devem fazer a 
sua parte para que despertem voca-
ções sacerdotais nas famílias, grupos 
eclesiais e paróquias”, enfatizou. 

A adequada formação nos semi-
nários e centros de estudos de Filoso-
fia e Teologia também é outro ponto 
desafiador na avaliação do Arcebispo 
de São Paulo: “A preparação dos futu-
ros sacerdotes precisa ser profunda e 
abrangente, envolvendo a vida pesso-
al e o caráter, a preparação humana, 
cristã, espiritual, cultural e teológica 
dos formandos, para o bom desempe-
nho da vida sacerdotal. A formação, 
por outro lado, deve estar sintonizada 
com as preocupações da Igreja, com 
as situações do povo e as necessida-
des da Igreja local e universal”. 

EtAPAS
Quanto ao tempo de formação, 

que, geralmente, é de oito ou nove 
anos, o Cardeal Scherer explicou 
que cada etapa possui suas metas e 
sua pedagogia própria, em busca do 
bom discernimento vocacional, e não 
se resume aos estudos.  “Os semina-
ristas, ao mesmo tempo, são acom-
panhados nas outras dimensões da 
formação e no discernimento e ama-
durecimento vocacional”, frisou. 

viDA CriStã
Dom Odilo salientou que para 

ser um bom padre é preciso, antes de 
tudo, ser um bom católico, uma pes-
soa de fé e de amor à Igreja e de prá-
tica religiosa assídua. “Por outro lado, 
é necessário ter uma retidão de in-
tenção e de conduta. Um caráter bem 
formado e firme, que se manifesta nas 
virtudes humanas essenciais, é a base 
sólida sobre a qual se edificam as vir-
tudes cristãs e as qualidades sacerdo-
tais”, sublinhou.

O Arcebispo ressaltou que é Deus 

‘Deus chama e a 
igreja acolhe e confirma 
a vocação verdadeira’

fErNANDO gErONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

O chamado de Deus ao sacerdócio se dá nas 
mais diversas situações da vida e da história de 
uma pessoa. Para alguns, o primeiro sinal foi per-
cebido no ambiente familiar; para outros, a par-
tir do exemplo marcante de um sacerdote ou, 
então, por meio de uma experiência pastoral. 
Os testemunhos dos padres a seguir mostram 
que o vocacionado precisa estar com o coração 
aberto aos sinais divinos. 

NA JUVENTUDE
Padre Alessandro Enrico de Borbón, Vigário 

Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, 
na Região Episcopal Sé, conta que nunca sen-
tiu sinal algum de vocação sacerdotal até os 25 
anos de idade. “Eu não tinha nem noção, isso não 
estava nem na lista de possibilidades”, relatou. O 
despertar para esse chamado aconteceu duran-
te uma experiência missionária na juventude. 

O Sacerdote contou que a experiência de de-
dicar seu tempo às pessoas e de falar sobre Deus 
com elas preencheu seu coração e desencadeou 
o processo para o despertar da vocação. “Come-
cei a buscar e perceber que poderia entregar mi-
nha vida totalmente a Deus e, a partir daí, iniciei 
um discernimento mais profundo. Houve, po-
rém, um momento muito forte desse chamado 
durante a experiência de Adoração Eucarística, 
na qual senti claramente que Deus me chamava 
para segui-lo mais de perto”, contou. 

NA COMUNIDADE
O chamado para o sacerdócio do Padre Luiz 

Carlos Ferreira Tose Filho, Vigário Paroquial da 
Paróquia Santos Apóstolos, na Região Episcopal 
Brasilândia, nasceu quando ele tinha 18 anos, no 
contexto da comunidade eclesial que frequen-
tava. “Ao me envolver nas atividades pastorais, 
senti um grande desejo de servir o povo de 
Deus de uma maneira mais profunda, em que 
pudesse ajudar os meus irmãos a se encontra-
rem nas realidades do Reino de Deus”, disse. 

Também foi na comunidade que Padre José 
Lino Mota Freire, Pároco da Paróquia Santa Ân-
gela e São Serapião, na Região Episcopal Ipi-
ranga, sentiu o chamado para o sacerdócio. Ele 
contou que Deus plantou a semente da vocação 
em seu coração no sertão da Bahia, na região de 
Vitória da Conquista. 

“Nessa comunidade, nós tínhamos uma mis-
sa a cada dois meses. A partir daí, eu comecei a 
refletir sobre a falta de operários para a messe 
do Senhor e que eu poderia ser um deles. Eu 
tinha 11 anos nessa época. Depois, continuei a 
ter uma vida normal de um adolescente: estu-
dei, namorei... Quando vim para São Paulo para 
trabalhar e dar continuidade aos estudos, senti 
novamente o chamado com profundidade e in-
gressei no seminário.”

A EXEMPLO DO MESTRE
Os três padres garantem ser felizes com o 

“sim” que deram a Deus. Ordenado há 13 anos, 
Padre Alessandro afirmou que o sacerdote é 
“uma pessoa apaixonada por Cristo e disposta a 
servi-lo e a fazer sua vontade, participando do 
seu único e eterno sacerdócio”. 

Padre José Lino, que está prestes a comple-
tar 11 anos de ministério, complementou que “é 
uma graça e uma grande responsabilidade po-
der se colocar não no lugar do discípulo amado, 
mas agir na pessoa do próprio Mestre e ter cons-
ciência de que não sou eu quem realizo a obra, 
mas é o próprio Deus”, completou.

Com apenas oito meses de sacerdócio, Pa-
dre Luiz Carlos manifestou a alegria por reno-
var pela primeira vez, durante a Missa Crismal, 
as promessas feitas na ordenação sacerdotal. “É 
um sentimento de gratidão e, ao mesmo tempo, 
uma confirmação de tudo aquilo que prometi: 
a obediência, a vida de oração e a fidelidade à 
Igreja em São Paulo”.  (FG)

Leia mais em: https://tinyurl.com/y3zc6ypf. 
(Colaborou: Flavio Rogério Lopes)

histórias de 
um chamado

quem faz o chamado ao vocacionado, 
e cabe à Igreja o discernimento para 
verificar a autenticidade da vocação. 
“Por isso, pode ser tida como autênti-
ca somente aquela vocação que, após 
o discernimento sereno e maduro 
sobre os sinais vocacionais, confir-
me sua autenticidade. Deus chama e 
a Igreja acolhe e confirma a vocação 
verdadeira”, afirmou. 

Perguntado sobre o que considera 
de mais belo no ministério presbite-
ral, o Cardeal Scherer destacou a ex-
periência da fé do povo que, na sua 
simplicidade, reconhece no padre um 
“homem de Deus” e espera do sacer-
dote comportamentos condizentes. 
“Essa atitude das pessoas em relação 

ao sacerdote reflete a fé genuína da 
Igreja Católica, baseada no Evan-
gelho de Cristo, que recomendou: 
‘Quem vos ouve, ouve a mim; quem 
vos rejeita, rejeita a mim’ (Lc 10,16)”, 
disse.  

“Nem sempre nós mesmos nos 
damos conta do fato de sermos mi-
nistros de Cristo, e não ‘profissio-
nais autônomos’, que agem por sua 
própria iniciativa e competência. O 
sacerdócio, exercido com fé, gene-
rosidade e humildade, proporciona 
muitas alegrias ao sacerdote, junto 
com sacrifícios e cruzes, que também 
não faltam”, concluiu. 

Leia a íntegra da entrevista em:  
https://tinyurl.com/y5dmkctb.

Cardeal Scherer: ‘A preparação dos futuros sacerdotes precisa ser profunda e abrangente’

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A missa do domingo, 2, presidida 
pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo de São Paulo, na Catedral da Sé, 
marcou a abertura do mês dedicado às 
vocações no Brasil. Na ocasião, foram 
instituídos os ministérios de leitor e 
acólito a um grupo de seminaristas e de 
candidatos ao diaconato permanente da 
Arquidiocese. Esses ritos fazem parte do 
processo formativo e antecedem a orde-
nação diaconal.

Os seminaristas Alysson Antunes Car-
valho, 23, Antônio Carlos Bueno Rama-
lho, 57, Miguel Lisboa Aguiar Marcondes, 
23, e Yago Barbosa Ferreira, 24, receberam 
o leitorato. Já os seminaristas Alan Santos 
Leite, 32, Cleyton Pontes Silva, 24, Edson 
Amaro de Oliveira, 28, Lucas Antônio Sil-
va Martinez, 25, Nilo Massaaki Shinen, 42, 
e Rômulo Freire Barroso, 42, foram insti-
tuídos acólitos. 

Na mesma ocasião, os candidatos ao 
diaconato permanente José Aparecido 
Menezes, 56, Mateus Caetano de Souza, 
53, Orlando Luciano da Silva, 52, Pedro 
Ernesto dos Santos Junior, 50, e Roberto 
Massao Alves Hashimoto, 47, receberam 
os dois ministérios. 

Participaram da celebração os padres 
formadores do Seminário Arquidiocesano 
Imaculada Conceição e da Escola Diaco-
nal São José, além de um pequeno número 
de fiéis, respeitando as medidas de distan-
ciamento social para conter o avanço da 
pandemia de COVID-19.

AliMENtO DO COrPO E DA AlMA
Na homilia, o Cardeal Scherer refletiu 

sobre o Evangelho do dia (Mt 14,13-21), 
que narra o milagre da multiplicação dos 

pães realizado por Jesus. O Arcebispo res-
saltou que esse texto recorda o desejo de 
Deus de saciar o seu povo com o alimento 
do corpo e, sobretudo, da alma.

Dirigindo-se aos seminaristas e can-
didatos ao diaconato permanente, Dom 
Odilo exortou: “Lembrem-se sempre dis-
to: a primeira missão de vocês será a de 
anunciar a Palavra de Deus, evangelizar, 
levar a todos a Boa-Nova, oferecer o pão 
que mata toda a fome de Deus”.

SErviDOrES DO AltAr
Referindo-se ao ministério dos acó-

litos, o Purpurado enfatizou que esse 
serviço instituído pela Igreja diz respeito 
àqueles que servem o altar, preparando a 
celebração da Eucaristia e ajudando a dis-
tribuir a comunhão para o povo.

Ainda a respeito desse aspecto, o Ar-
cebispo recordou que, na Última Ceia, ao 
instituir a Eucaristia, Jesus também deu 
aos apóstolos um novo mandamento: 
“Amai-vos uns aos outros, como eu vos 

amei”, ressaltando, assim, a estreita relação 
da Eucaristia com a caridade. “A Eucaristia 
nos obriga a servir os irmãos, a unir nos-
so serviço do altar ao serviço da mesa dos 
mais necessitados”, reforçou.

O Cardeal Scherer destacou, ainda, a 
segunda dimensão do milagre da multi-
plicação dos pães, que é a saciedade da 
fome do corpo, recordando que também 
é missão dos ministros de Deus atender 
às necessidades daqueles que mais so-
frem, dando pão a quem tem fome. “Fico 
feliz em ouvir dos padres que, durante 
este tempo de pandemia, a caridade se 
multiplicou”, manifestou Dom Odilo, 
referindo-se às inúmeras iniciativas de 
solidariedade para com os pobres e mais 
vulneráveis.

EStAr A SErviçO 
DE CriStO NOS irMãOS 

“Caríssimos seminaristas, candidatos 
ao diaconato, padres e diáconos, a nossa 
missão, o nosso serviço à Igreja, não é para 

ganhar dinheiro, para obter fama, alimen-
tar nossas vaidades, para ter destaque so-
cial… É para estar a serviço de Cristo nos 
irmãos, motivados por este grande amor 
que Ele tem por nós, que experimentamos 
e que alimenta a nossa vocação a cada dia”, 
exortou Dom Odilo, acrescentando: “Por 
Jesus vale a pena seguir adiante”.

NOvA EtAPA
Para o seminarista Nilo, receber o mi-

nistério de acólito aumenta a responsabi-
lidade diante da caminhada vocacional 
rumo ao sacerdócio. “É uma nova missão 
que a Igreja nos confia. A cada passo que 
damos, configuramo-nos mais a Jesus 
Bom Pastor”, disse.

Ao falar sobre a vocação sacerdotal, o 
seminarista Alysson manifestou o desejo 
de ser ministro de Jesus Cristo onde esti-
ver, levando “o amor, a misericórdia, a ver-
dade e a luz, em meio às trevas do mundo, 
entregando-se totalmente pela salvação 
das almas e por todos aqueles que neces-
sitam da graça de Deus”. 

Orlando, candidato ao diaconato per-
manente, também destacou que a partici-
pação desses ritos preparatórios em vista 
da ordenação confirma que “valeu a pena 
todo o esforço dos últimos anos, em que 
abrimos mão de muitas coisas para nos 
dedicarmos aos estudos e à preparação 
para o diaconato”. 

Padre Cícero Alves de França, Reitor 
do Seminário de Teologia Bom Pastor, 
explicou que a instituição dos ministérios 
ajuda no processo e formação. “Quan-
do o candidato recebe publicamente o 
ministério, significa que o seu discerni-
mento e a sua caminhada correspondem 
ao que é proposto pela Igreja”, afirmou, 
acrescentando que desde tais ministérios, 
passando pela pastoral (espécie de “está-
gio” realizado pelos candidatos nos fins 
de semana nas paróquias, com acom-
panhamento dos padres) e as demais 
dimensões formativas, até a ordenação, 
tudo é orientado a partir do ministério 
da Palavra e do serviço ao altar. 

Seminaristas e candidatos 
ao diaconato permanente recebem 
ministérios de leitor e acólito

fErNANDO gErONAzzO 
osaopaulo@uol.com.br 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Seminaristas e candidatos ao diaconato permanente durante missa na Catedral da Sé, presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, no domingo, 2
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Nadeem Joseph era um dos sobrevi-
ventes do ataque terrorista sofrido pelos 
cristãos na Igreja de Todos os Santos, no 
Paquistão, em 2013. Em maio deste ano, 
ele mudou-se com a família para TV Co-
lony, em Peshawar. Pouco tempo depois, 
um vizinho muçulmano passou a amea-
çá-lo, dizendo que deveria deixar o bair-

1899-1901
Levante dos Boxers, na China: 
iniciado no fim do século XIX, 
buscou expulsar todos os estran-
geiros do país. Bispos, centenas de 
padres e freiras, além de dezenas 
de milhares de leigos, foram 
mortos. 

1915-1923
Genocídio Armênio: o Império 
Turco-Otomano realizou o primei-
ro massacre em massa de cristãos 
do século XX. As estimativas são 
de 1,5 milhão de cristãos mortos.

1917-1988
União Soviética: em um regime 
fundado a partir de uma ideologia 
anticristã, milhões de cristãos 
foram perseguidos e mortos. 
A política soviética pretendia 
controlar, suprimir e, em última 
instância, eliminar quaisquer cren-
ças religiosas. Foram mortos de 12 
milhões a 20 milhões de cristãos, 
e, pelo menos, 100 mil clérigos 
russos executados somente 
durante o Grande Expurgo, uma 
violentíssima campanha de re-
pressão política entre 1936 e 1938 
comandada por Josef Stalin. 

1917-1929
México: a constituição mexica-
na de 1917 previa uma série de 
artigos anticlericais. O governo 
de Plutarco Elías Calles, inspirado 
pela maçonaria, a partir de 1924, 
começou a colocar em prática 
uma violenta perseguição à Igreja. 
A Guerra Cristera foi a reação de 
muitos católicos à perseguição. 

1936
Guerra Civil Espanhola: o confli-
to entre comunistas e as tropas de 
Franco ocasionou a perseguição à 
Igreja Católica. No chamado Terror 
Vermelho, grupos da esquerda 
mataram 6.832 padres. Outros 
milhares de leigos católicos 
foram mortos por simplesmente 
expressarem sua fé, sem direito a 
nenhuma defesa. Morreram cerca 
de 50 mil pessoas. 

1941-1945
Nazismo: aos campos de concen-
tração, além dos judeus, foram 
mandados, também, milhares de 
católicos. O campo de Dachau, 
na Alemanha, recebeu em torno 
de 2,5 mil padres, monges e 
seminaristas, dos quais mais de 
mil morreram ali. Nesse campo, 
foi morto o Beato Karl Leiner. Em 
Auchwitz, São Maximiliano Maria 
Kolbe e Santa Edith Stein foram 
martirizados.

1948
Revolução Comunista na China: 
foi proibida a posse de quaisquer 
textos religiosos. Igrejas foram 
destruídas e fechadas. Há registro 
de cerca de 2 milhões de mortos.

1954-1957
Comunismo no Sudeste Asiático: 
comunistas perseguiram católicos 
no Vietnã do Norte e arredores. 
Milhares foram decapitados por se 
recusarem a pisar em crucifixos. 

1985-2005
Perseguição islâmica no Sudão: 
a partir de 1985, houve uma 
grande perseguição aos cristãos, 
pois estes se recusavam a aceitar a 
Sharia, a lei islâmica. Milhões per-
deram suas casas e muitos foram 
mortos. A perseguição terminou 
em 2005, com a assinatura de um 
cessar-fogo.

(Pesquisa e edição de texto: Gustavo Catania Ramos)

Cristãos: os mais 
perseguidos em todo o mundo

DANiEl gOMES
osaopaulo@uol.com.br

A perseguição aos 
cristãos no século XX

“De uma maneira generalizada, pode-
mos afirmar que os cristãos sofrem ame-
aças de três frentes: do hiperextremismo 
islâmico, do nacionalismo populista e 
dos regimes autoritários. Os cristãos so-
frem nas mãos de regimes nacionalistas 
ou teocráticos que proíbem qualquer 
coisa que não seja estabelecida pelos 
mandatários, que, muitas vezes, criam 
um ambiente que fomenta a violência 
contra os cristãos, e, não raras vezes, eles 

dos os países e culturas. “É preciso, no 
entanto, registrar uma mudança signifi-
cativa quando a intolerância é mostrada 
abertamente e permanece incontestada 
pelas autoridades competentes. A into-
lerância se desenvolve com a repetição 
de mensagens, retratando um grupo em 
particular como perigoso ou nocivo em 
uma sociedade. O ofendido ou lesado, 
contudo, ainda tem recurso à lei. A in-
tolerância é a mais difícil de quantificar 

ro, que “não era para 
cristãos sujos”. Em 4 
de junho, Nadeem foi 
atingido no estômago 
por três balas. Passou 
por várias cirurgias, 
mas morreu no dia 29 
daquele mês. 

O caso de Nade-
em é um dos milhares 
que ilustram a perse-
guição sofrida pelos 
cristãos. De acordo 
com a Fundação Pon-
tifícia Ajuda à Igreja 
que Sofre (ACN), que 
apoia projetos da Igre-
ja Católica em mais de 
140 países, 80% das 
pessoas que sofrem 
perseguições por cau-
sa da fé são cristãs. 
Além disso, entre o 
total de cristãos no 
mundo, 327 milhões 
vivem em países onde 
há perseguição reli-
giosa, e 178 milhões 
estão em localidades 
onde são discrimi-
nados por motivos 
religiosos. Somados a 
estes dados, chega-se 
à constatação de que 
um em cada cinco 
cristãos está em países 
nos quais há perseguição ou discrimina-
ção religiosa.

OrAçãO PElOS quE MAiS SOfrEM
Todos os anos, a ACN promove o Dia 

de Oração pelos Cristãos Perseguidos. 
Em 2020, será na quinta-feira, 6, quando 
todos são convidados a fazê-lo em missas, 
momentos de Adoração, na reza do Santo 
Terço ou com orações individuais.

A iniciativa, que tem o apoio da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), começou em 2015 e faz referên-
cia à noite de 6 de agosto de 2014, quando 
cerca de 100 mil cristãos tiveram de aban-
donar suas casas na Planície de Nínive, no 
Iraque, após serem expulsos pelos extre-
mistas do grupo Estado Islâmico.

MAS, POr quê?
Segundo Valter Callegari, diretor da 

ACN Brasil, a perseguição religiosa está 
associada especialmente a elementos de 
origem econômica, étnica e geográfica. 

próprios usam da força e enfrentamento 
violento. Já no caso do hiperextremismo 
islâmico, a perseguição ocorre sempre 
de forma violenta”, explicou ao O SÃO 
PAULO. 

PErSEguiçãO E DiSCriMiNAçãO
O diretor da ACN Brasil afirmou 

que a perseguição é algo que ocorre 
de modo ativo, por atores estatais ou 
não, com vistas a exterminar, expulsar 
ou subjugar pessoas de um grupo reli-
gioso: “A perseguição tem um caráter 
sistemático e, frequentemente, é acom-
panhada de violência. Grupos mino-
ritários podem estar sujeitos a homi-
cídio, expropriação forçada, roubo, 
deportação, exílio, conversão forçada, 
casamento forçado, rapto, acusações 
de blasfêmia etc. Em casos extremos, 
a perseguição pode se transformar em 
genocídio”. 

Já a intolerância religiosa é mais 
abrangente e existe em praticamente to-

do que a perseguição, 
pois é mais frequente-
mente definida como 
um sentimento”, pros-
seguiu Callegari. 

EXtrEMiStAS 
iSlâMiCOS 

De acordo com a 
ACN, a perseguição 
aos cristãos nos princi-
pais países do Oriente 
Médio tem diminu-
ído, mas suas conse-
quências ainda são 
perceptíveis nos fluxos 
migratórios, crises de 
segurança, pobreza 
extrema e recuperação 
lenta das comunidades 
afetadas.  

A situação é mais 
grave atualmente no 
continente africano, 
onde extremistas islâ-
micos têm perseguido 
os cristãos com o uso 
da força e até subornos 
para que mudem de 
religião.

“Os grupos que fo-
ram derrotados e ex-
pulsos do Oriente Mé-
dio encontraram um 
terreno fértil em al-
guns países africanos. 

Embora grupos como o Boko Haram já 
estivessem na Nigéria há mais tempo, ago-
ra essa presença tem se expandido para 
outros países, como, por exemplo, Burki-
na Faso, Níger e Madagascar. A explicação 
dessa mudança aponta que esses grupos 
hiperextremistas crescem onde não há 
uma resposta governamental estruturada. 
Em outras nações da África, como a Tan-
zânia e o Quênia, uma resposta rápida do 
governo impediu que o hiperextremismo 
avançasse”, explicou Callegari. 

O PODEr DA OrAçãO
“É uma missão de toda a Igreja rezar 

pelos cristãos perseguidos”, ressaltou o 
diretor da ACN Brasil, ao recordar que a 
Fundação Pontifícia tem como pilares a 
informação, a oração e a ação. Ele convi-
da todos a rezar por aqueles “que têm sua 
fé testada com duras provas diariamente”.

Saiba mais detalhes sobre o Dia de 
Oração pelos Cristãos Perseguidos em   
www.acn.org.br/6deagosto

ACN
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Você Pergunta

O autor da pergunta preferiu não se 
identificar. Inicialmente, respondo que, 
claro, um padre pode celebrar casamen-
tos fora da Igreja. Entretanto, há algumas 
observações a serem feitas. Há critérios 
que merecem atenção, normas a seguir e 
cuidados a tomar. Chamo a atenção para 
duas situações.

Imagine que, por uma questão de mo-
bilidade e/ou saúde do noivo ou da noiva, 

uma enfermidade de um deles se torne 
inviável o casamento na Igreja. Nesse 
caso, não há problema: o padre pode ir à 
residência do nubente impossibilitado de 
andar e fazer o casamento. Outra situação: 
a diocese pode permitir, havendo razões 
viáveis, que se celebre o Matrimônio em 
uma capela, chamada oratório particular.

O grande problema que levou a Igreja 
a proibir casamentos em buffets e salões 
de festas foi o desrespeito à sacralidade do 
sacramento. Não raras vezes, pais, padri-
nhos e convidados iniciam a festa antes da 

celebração, continuam durante a celebra-
ção e depois dela, sem nenhuma atenção 
para com o momento sagrado na vida do 
casal de noivos. E se montam espetáculos 
em que o que menos importa é que cada 
nubente se entrega ao outro.

Eu, pessoalmente, pergunto-me por 
que trocar o ambiente sagrado de um 
templo por uma chácara ou sítio? É triste 
ver noivos católicos imaginando loucuras 
para seu casamento, procurando buffets e 
chácaras, como se quisessem um cenário 
para um filme de casamento.

Aproveito para fazer um alerta com 
respeito à indústria do Matrimônio. Al-
guns desses buffets e chácaras, diante da 
recusa da Igreja em celebrar o casamento 
em suas dependências, colocam leigos fan-
tasiados de padres para fazer a cerimônia, 
que pode ser tudo, menos a celebração de 
um sacramento. Sem contar casamentos 
de segunda união, em que um dos noivos, 
já casado, precisa dar satisfação à família 
de seu novo cônjuge. 

Diante disso tudo, que os noivos ver-
dadeiramente cristãos fiquem atentos.

‘Um padre pode celebrar um casamento fora da Igreja?’
PADrE CiDO PErEirA

osaopaulo@uol.com.br

Quando percebeu que, devido às res-
trições de funcionamento do seu negó-
cio por causa da COVID-19, seria obri-
gado a paralisar as atividades presenciais 
do Magazine 25 de Março, empresa que 
atua no varejo on-line de artigos para fes-
tas, Bruno Oliveira, 36, fez com que seus 
11 funcionários passassem a atuar no 
regime de teletrabalho. Para isso, leva-
ram para suas casas os computadores da 
empresa. No decorrer dos dias, o gerente 
comercial também quis saber mais sobre 
a rotina dos empregados. “Eu me assus-
tei: muitos estavam trabalhando na mesa 
de cozinha, com aquelas cadeiras duras, 
algumas em mau estado de conservação. 
Não podia fechar os olhos diante disso, 
então, minha sócia e eu contratamos um 
carreto e enviamos a eles a mesa e a ca-
deira de escritório”, recordou ao O SÃO 
PAULO. 

A atitude, segundo o empresário, 
além de proporcionar boas condições 
de trabalho aos funcionários, estreitou 
os laços de confiança entre as partes e 
resultou em melhorias de produtividade 
e na avaliação positiva de clientes e for-
necedores. 

Oliveira integra o Economia de Co-
munhão (EdC), que surgiu em 1991, 
após Chiara Lubich, fundadora do Mo-
vimento dos Focolares, de inspiração 
católica, ter visitado o Brasil. Em linhas 
gerais, o foco é a promoção de uma cul-
tura econômica de partilha, pela qual os 
lucros devem ser aplicados no desenvol-
vimento da empresa, no atendimento às 
necessidades dos pobres e na formação 
de jovens.

Ao considerar essas premissas, Oli-
veira agiu no momento de maior insta-
bilidade de sua empresa: “Não bastava 

no Brasil – que se dedica a disseminar 
os valores cristãos no meio empresarial 
–, avaliou que uma das consequências 
positivas da pandemia é a melhoria na 
relação empregador-empregado. 

“Na parte industrial, por exemplo, 
hoje há todo um cuidado para que os 
serviços possam continuar funcionando. 
Há a medição de temperatura dos fun-
cionários e a higienização dos ambientes. 
Passou-se, também, a uma maior preo-
cupação com a pessoa. Houve, de fato, 
por parte dos empresários, um despertar 
muito maior desse cuidado com o tra-
balhador e com sua famílias”, recordou 
Cavalieri. 

O presidente da ADCE também des-
tacou que as empresas que praticam a so-
lidariedade, o respeito com os colaborado-
res, clientes, fornecedores e a comunidade 
do entorno têm melhor reputação, sendo 
reconhecidas como aquelas que contri-
buem para o bem comum: “A sociedade 
espera de uma empresa não só a geração 
de riqueza, mas também de empregos, 
uma riqueza criada de forma sustentável e 
distribuída de modo mais justo”.

DO OutrO lADO DO AtlâNtiCO
Os impactos econômicos e sociais 

que a perda de postos de trabalho pode 
ocasionar no Velho Continente levaram 
a União Europeia (UE) a incluir, no cha-
mado plano de recuperação para a Euro-
pa, um fundo de 100 milhões de euros, 
para que as empresas garantam traba-
lhos com horários de curta duração, evi-
tem a dispensa de funcionários e, assim, 
as famílias tenham algum rendimento. 

Os Estados podem candidatar-se a 
receber verbas do chamado programa 
Sure caso desenvolvam políticas pú-
blicas para ajudar os trabalhadores. O 
apoio é em forma de empréstimo finan-
ceiro em condições favoráveis aos mem-
bros da UE.

fuNçãO PriMOrDiAl 
PArA A SOCiEDADE

Dirigindo-se a jovens empresários 
franceses, em dezembro de 2019, o 
Papa Francisco mencionou os desafios 
recorrentes que vivenciam, como o pa-
gamento de salários, a manutenção dos 
empregos e a garantia de processos pro-

dutivos que respeitem o meio ambiente, 
e exortou-lhes a ser promotores de “mu-
danças concretas de hábitos e estilos, nas 
relações com seus colaboradores diretos, 
ou, melhor ainda, na difusão de novas 
culturas empresariais”. 

Na encíclica Laudato si’, o Pontífice 
alerta para a necessidade de se garantir aos 
pobres uma vida digna por meio do traba-
lho e pontua que “renunciar a investir nas 
pessoas para se obter maior receita imedia-
ta é um péssimo negócio para a sociedade” 
(LS 128). Francisco indica, ainda, que “para 
se conseguir continuar a dar emprego, é 
indispensável promover uma economia 
que favoreça a diversificação produtiva e 
a criatividade empresarial(....). A ativida-
de empresarial, que é uma nobre vocação 
orientada para produzir riqueza e melho-
rar o mundo para todos, pode ser uma 
maneira muito fecunda de promover a re-
gião onde instala os seus empreendimen-
tos, sobretudo se pensa que a criação de 
postos de trabalho é parte imprescindível 
do seu serviço ao bem comum” (LS 129).

(Colaborou: Jenniffer Silva)
(Com informações de Euronews, Vatican News e EdC) 

Atividade empresarial: parte 
indispensável à promoção do bem comum
EMPRESáRIOS CATóLICOS 
READAPTAM ATIVIDADES 
PARA MANTER EMPREGO 
DE FUNCIONáRIOS

DANiEl gOMES
osaopaulo@uol.com.br

olhar e pensar ‘estou pagan-
do o salário, então, fiz minha 
parte’. Não é só isso. A pes-
soa precisa ter a sensação de 
estabilidade, saber que vai 
poder contar com o empre-
go, planejar coisas futuras, 
incluindo sua evolução pes-
soal. Diante da pandemia, 
a primeira coisa que fiz foi 
tranquilizar os funcionários, 
dizer para continuarem em-
penhados, que arcaríamos 
com eventuais prejuízos, e 
que eles seriam a prioridade 
do nosso caixa”.

vErDADEirA PArCEriA
Sérgio Cavalieri, mem-

bro do Conselho de Admi-
nistração do grupo Asamar 
S/A e atual presidente da As-
sociação de Dirigentes Cris-
tãos de Empresa (ADCE) 

Adoção do teletrabalho é uma das opções das empresas para assegurar o emprego de seus colaboradores

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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iNStitutO thEODOrO rAtiSBONNE
RUA AGOSTINHO GOMES, 1941 - SÃO PAULO - SP    CNPJ 61.006.938/0001-03

 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  2.748.098,81   4.649.058,75 
APLICAÇÕES FINANCEIRA MAIS DE 90  25.000,00   19.821,97 
CREDITOS A RECEBER  1.777.138,46   1.953.985,87 
  - ESTIMATIVA PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA  (230.143,72)  (360.420,17)
ADTOS/ DESPESAS ANTECIPADAS  39.877,67   185.822,48 
ESTOQUES  130.068,05   165.973,96 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  4.490.039,27   6.614.242,86  
NÃO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO  2.582.593,49   3.131.761,62  
 - DEPRECIAÇÃO  (1.493.372,00)  (1.827.352,22) 
TOTAL DO  ATIVO NÃO CIRCULANTE  1.089.221,49   1.304.409,40  
COMPENSADO 

GRATUIDADES CONCED /IMUNIDADES USUFRUIDAS  6.845.109,23   7.967.488,01  
TOTAL DO  ATIVO COMPENSADO  6.845.109,23   7.967.488,01  
TOTAL GERAL DO ATIVO  12.424.369,99   15.886.140,27

 P A S S  I  V O
CIRCULANTE 31.12.2018 31.12.2019
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS  54.246,92   93.026,71 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  1.031.725,87   1.179.664,55 
OUTRAS CONTAS A PAGAR  239.416,37   643.367,21 
RECEITA DIFERIDA  156.052,82   225.226,65 
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  1.481.441,98   2.141.285,12  
PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL  1.095.458,51   4.097.818,78  
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO  3.002.360,27   1.679.548,36  
PATRIMONIO LIQUIDO  4.097.818,78   5.777.367,14  
COMPENSADO

GRATUIDADES CONCED /IMUNIDADES USUFRUIDAS  6.845.109,23   7.967.488,01 
TOTAL DO  PASSIVO COMPENSADO  6.845.109,23   7.967.488,01 
TOTAL GERAL DO PASSIVO  12.424.369,99   15.886.140,27 
 
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 EDUCACIONAIS  18.928.006,89   21.321.556,80  
ATIVIDADES ASSISTENCIAIS  400.604,29   224.035,62  
RECEITAS C/ VENDAS  883.922,69   2.291.130,51  
GRATUIDADES CONCEDIDAS  289.486,20   375.919,44  
ISENÇÕES DE TRIBUTOS  2.905.836,47   3.429.750,88  
OUTRAS RECEITAS / RECEITAS PATRIMONIAIS  2.532.282,97   1.066.418,08  
RECEITAS FINANCEIRAS  124.786,67   139.657,93  
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  1.085.965,38   1.301.715,82  
TOTAL GERAL DAS RECEITAS  27.150.891,56   30.150.185,08

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   10.629.079,80   12.550.717,33  
DESPESAS ADM/ SERV PREST PJ/CUSTO  5.214.239,83   6.393.904,80  
DESPESAS TRIBUTARIAS  88.553,72   78.967,59  
DESPESAS FINANCEIRAS   114.375,02   113.385,86  
GRATUIDADES CONCEDIDAS  5.827.217,11   6.828.097,91  
ISENÇÕES DE TRIBUTOS  954.237,65   1.152.963,54  
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS  1.320.828,16   1.352.599,69  
TOTAL GERAL DAS DESPESAS  24.148.531,29   28.470.636,72  
SUPERÁVIT DO  EXERCÍCIO  3.002.360,27   1.679.548,36  
 
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2019, CUJOS VALORES DE ATIVO E PASSIVO IMPORTAM EM R$ 
15.886.140,27 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL,  CENTO E 
QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEI-
RAS NA ÍNTEGRA ACOMPANHADAS DE SUAS NOTAS EXPLICATIVAS E O RELATÓRIO 
DOS AUDITORES INDEPENDENTES, ENCONTRAM - SE À DISPOSIÇÃO DOS INTE-
RESSADOS NA NOSSA SEDE SOCIAL. 

São Paulo, 31 de dezembro de 2019 

 Donizete Luiz Ribeiro Manoel Ferreira de Miranda Neto Wilson Jose Carpi
 Diretor Presidente  Diretor Tesoureiro   Contador
   CRC 1SP179707/O-2

Caritas Internacional

As pessoas mais vulneráveis, como os refugiados, 
imigrantes e trabalhadores informais, foram as mais 
afetadas pela pandemia e pelas medidas de isolamento 
social, segundo a Caritas Internacional e a Coatnet, rede 
de 46 organizações cristãs que lutam contra qualquer 
exploração de seres humanos.

A advertência foi feita em 29 de julho, junto com um 
apelo às autoridades para que coloquem em prática me-
didas urgentes para ajudar os mais necessitados.

O secretário-geral da Caritas Internacional, Aloy-
sius John, em comunicado, salientou a importância 
de não se negligenciar o cuidado com os mais pobres, 
sem descurar do foco no combate à pandemia: “Nes-
te momento de difusão da COVID-19, denunciamos 
a preocupante realidade das pessoas em maior risco 
de serem vítimas do tráfico. O fato de a nossa aten-
ção estar focada na pandemia não deve nos impedir 
de cuidar dos mais vulneráveis, como fazem em todo 
o mundo as Caritas locais e as organizações da rede  
Coatnet”. 

O acompanhamento aos mais necessitados deve ser 

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o esforço 
por propagar ideologias não arrefeceu, escancarando vá-
rias contradições da sociedade. Ao mesmo tempo em que 
estátuas de “colonizadores” e “opressores” são vandaliza-
das nos Estados Unidos e Europa, funcionários das Na-
ções Unidas exigem de países pobres, em troca de ajuda 

JOãO fOutO
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Dom Jaime fuentes denuncia projeto de lei 
sobre a eutanásia e o suicídio assistido 

Pandemia piorou a situação dos mais 
vulneráveis, afirma Caritas internacional
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antes de sua legalização, havia só umas centenas de casos 
de eutanásia por ano. Atualmente, há mais de 2.300 casos 
oficialmente registrados e a tendência é aumentar (Deuts-
che Welle, 26.II.20), como no Uruguai. Queremos seguir 
por esse caminho, encorajando os suicidas em potencial? 
As leis influem, para o bem e para o mal, no conjunto do 
comportamento social”, pontuou.

Dom Jaime Fuentes alertou, ainda, para a ideia equi-
vocada de que a medida permitirá respeitar a liberdade 

integral, segundo o secretário-geral, incluindo “apoio 
material, sanitário, legal e psicológico”.

As instituições alertaram que um dos mais graves 
“efeitos colaterais” da pandemia foi o esquecimento, por 
parte das autoridades públicas, dos migrantes e traba-
lhadores informais, que, hoje, estão mais expostos ao 
tráfico e à exploração.

MigrANtES E MENOrES SãO 
OS MAiS AfEtADOS

Situação paradigmática da denúncia da Caritas e 
da Coatnet é a de muitos filipinos no Líbano. Segun-
do Gabriel Hatti, presidente do escritório da Caritas 
no Oriente Médio e norte da África, muitos filipinos 
“esperam em fila diante de suas embaixadas, sem ne-
nhum tipo de apoio social ou proteção psicológica, e 
muitos deles estão, inclusive, privados de qualquer tipo 
de status legal”.

As organizações também denunciaram que as res-
trições causadas pela pandemia de COVID-19 aumen-
taram os casos de violência sexual contra menores e 
crianças, principalmente por meio da internet. A Cari-
tas Internacional recordou na nota que, em somente 11 
dias de confinamento, apenas na Índia, 92 mil casos de 
abusos a menores foram denunciados.

“Pedimos às instituições e organizações da sociedade 
civil que protejam as crianças de abusos e da exploração, 
que se produzem também pelos novos meios”, pede, por 
fim, o secretário-geral da Caritas Internacional, junto 
com um apelo para que todos denunciem qualquer caso 
de exploração infantil que venha a conhecer.

Fontes: Vida Nueva Digital e Caritas Internacional

Uruguai

humanitária, a implementação do 
aborto, da ideologia de gênero e da 
doutrinação de crianças em escolas.

No Brasil, já houve algumas ten-
tativas de levar adiante essa agenda 
em meio à pandemia. Foi o que 
ocorreu, por exemplo, quando o 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Dias To-
ffoli, decidiu votar virtualmente 
uma ação que pedia a liberação do 
aborto para gestantes que tivessem 
contraído o zika vírus, independen-
temente de confirmação de que o 
bebê tivesse problemas. Felizmente, 
grupos se mobilizaram e, mesmo 
em meio às dificuldades da pandemia, conseguiram que 
o STF rejeitasse a ação.

Também o Uruguai sofre com isso. No momento, dis-
cute-se um projeto de lei sobre a eutanásia e o suicídio as-
sistido. Por esse motivo, Dom Jaime Fuentes, Bispo Emé-
rito da Diocese de Minas, escreveu aos legisladores do país 
uma carta aberta.

De acordo com o Bispo, o projeto de lei é um erro por 
algumas razões, entre as quais pelo fato de permitir tais 
práticas em um país que tem o maior número de suicídios 
da América Latina. Dom Jaime também mencionou que 
a eutanásia só está legalizada em cinco países – Holanda, 
Bélgica, Luxemburgo, Canadá e Colômbia. “Na Bélgica, 

individual de decidir quando aca-
bar com a própria vida. “Mas, não 
vivemos em sociedade e somos in-
terdependentes? Se alguém vê uma 
pessoa que tenta se suicidar, não 
procura todos os modos de dis-
suadi-la? Porque é humano, nada 
mais! Com a lei que se propõe, ‘por 
mim que se mate, se é legal!’… Esta 
é a sociedade que queremos, indivi-
dualista até o limite?”, questionou, 
ressaltando que a vida humana é a 
maior das dignidades e deve ser cui-
dada, e não pode ser considerado 
um direito humano decidir sobre a 
própria morte. 

Por fim, o Bispo afirmou que, diante da atual pande-
mia e dos esforços para se evitar um contágio mortal, “o 
projeto de lei de eutanásia e suicídio parece por demais 
sombrio. Hoje, mais do que nunca, necessitamos no Uru-
guai de um projeto coletivo entusiasmante: nosso maior 
problema é a falta de população. Hungria, Rússia, Sérvia, 
Alemanha etc., que também o tem, fizeram planos con-
cretos para incentivar a natalidade e estão conseguindo; 
no nosso próximo e silencioso Paraguai, que no ano 2000 
tinha 5 milhões e o pico de habitantes, há hoje mais de 7 
milhões e seu PIB crescerá 4% em 2021 (Banco Mundial). 
E nós, não podemos fazer nada?”.

Fontes: Conferência Episcopal do Uruguai, Agência Fides e CitizenGo

Conferência Episcopal Uruguaia

Índia tem mais casos de abusos de menores durante a pandemia

Dom Jaime Fuentes, bispo emérito uruguaio
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vaticano: Bento Xvi se recupera de virose, mas sem motivo para ‘preocupação especial’
Após reportagem na imprensa ale-

mã, na segunda-feira, 3, dizer que o Papa 
Emérito Bento XVI está “extremamente 
frágil”, o Vaticano informou que “não há 
motivos para preocupação especial” com 
sua saúde. Aos 93 anos, ele tem uma in-
fecção viral na pele (herpes zóster), mas 
se recupera bem, segundo seu secretário 
pessoal, Dom Georg Gänswein.

O biógrafo alemão Peter Seewald vi-
sitou o Papa Emérito no fim de semana e 
disse ao jornal Passauer Neue Presse que 
Joseph Ratzinger está muito lúcido, mas 
com voz fraca e quase inaudível, por causa 
dessa virose.

Diante da repercussão internacional 
da notícia, a Sala de Imprensa da Santa 
Sé consultou Dom Gänswein e informou 

que Bento XVI “está superando a fase 
mais aguda desta doença dolorosa, mas 
não grave”.

A doença, também chamada de “co-
breiro”, é uma infecção na pele causada 
pelo vírus varicela-zóster (VVZ), o mes-
mo da catapora. Uma vez adquirido, ele 
permanece no corpo e costuma se mani-
festar em períodos de baixa imunidade, 

com feridas e dor local. Pode ser necessá-
ria a administração de antibióticos para 
conter outras infecções.

O jornal alemão relatou que esse 
tratamento esgotou o vigor do Papa 
Emérito, mas ponderou que ele está 
“bastante otimista”. Bento XVI teria 
dito a Seewald que pretende voltar logo 
a escrever e a se ocupar de música. (FD)

‘A lógica 
de Deus é 
cuidar do outro’

‘Penso no povo da Nicarágua, que sofre 
pelo atentado à Catedral de Manágua’

filiPE DOMiNguES
ESPECiAl PArA O SãO PAulO

A situação de ataques a igrejas se 
arrasta na Nicarágua desde uma onda 
de protestos, iniciada em 2018, contra 
o governo do presidente Daniel Ortega. 
Na época, manifestantes contrários a 
uma reforma previdenciária foram re-
primidos duramente pela Polícia, e mi-
lícias armadas pró-Ortega vêm agindo 
como força militar paralela.

hiStóriCO DE AtAquES à igrEJA
Os bispos da Nicarágua são voz crí-

tica ao governo, quanto a abusos de di-

Ao comentar o Evangelho do do-
mingo, 2, que narra a multiplicação 
dos pães e peixes por Jesus, o Papa 
Francisco afirmou que “a lógica de 
Deus é cuidar do outro”, e não “a de 
olhar para o outro lado” quando al-
guém sofre.

Em vez de dispensar a multidão fa-
minta que o seguia, como sinalizavam 
os discípulos, Jesus lhe dá de comer. A 
intenção era educar os discípulos sobre 
“a lógica de Deus”. Ao recitar a bênção 
e distribuir os pães e peixes, que nunca 
terminam, “Ele mostra seu poder, não 
de forma espetacular, mas como sinal 
da caridade, da generosidade de Deus 
Pai diante de seus filhos cansados e ne-
cessitados”, afirmou.

A compaixão de Jesus diante da 
multidão se manifesta não como “sen-
timentalismo”, mas como sinal concre-
to: o alimento. O Papa refletiu, ainda, 
sobre a palavra “compaixão”. 

“Compaixão não é um sentimen-
to puramente material. A verdadeira 
compaixão é ‘sofrer com’, é tomar sobre 
nós as dores dos outros. Talvez nos fará 
bem hoje perguntar: eu tenho compai-
xão? Quando leio as notícias de guer-
ras, fome, pandemia, tenho compaixão 
daquela gente?” (FD)

Histórico crucifixo é danificado em incêndio na Catedral de Manágua

Vatican Media

O Papa Francisco 
deplorou, no Twitter e 
na oração do Angelus 
do domingo, 2, o ataque 
com coquetel molotov 
à Catedral de Manágua, 
ocorrido na sexta-feira, 
31 de julho. Embora um 
princípio de incêndio 
tenha sido controlado a 
tempo, um crucifixo de 
quase 400 anos foi gra-
vemente danificado em 
decorrência do atentado. 

“Penso no povo da 
roristas” e “intimidatórios”. Nas últimas 
semanas, foram ao menos três.

Enquanto isso, Daniel Ortega, que 
foi guerrilheiro na Revolução Sandinis-
ta de 1979, que culminou com o fim de 
uma ditadura de quatro décadas, agora 
busca se manter no poder fazendo uso 
da repressão, definida por grupos in-
ternacionais de direitos humanos como 
“desproporcional”. Ortega também nega 
a gravidade da pandemia de COVID-19 
e diz não ter envolvimento em atos de 
paramilitares.

Nicarágua, que sofre pelo atentado à 
Catedral de Manágua, onde foi danifi-
cada – quase destruída – uma imagem 
tão venerada de Cristo, que acompa-
nhou e sustentou durante os séculos 
a vida do povo fiel”, disse o Pontífice. 
“Caros irmãos nicaraguenses, sou pró-
ximo e rezo por vocês.”

O Pontífice também escreveu ao 
Arcebispo de Manágua: “Querido ir-
mão, o acompanho na dor por este ato 
de vandalismo e estou próximo a você e 
a seu povo. Rezo por todos vocês”.

reitos humanos. A Igreja 
chegou a organizar mar-
chas em várias cidades 
e, por isso, bispos e pa-
dres passaram a ser alvo 
de violência e ameaças, 
entre eles o Cardeal Leo-
poldo Brenes, Arcebispo 
de Manágua, e o Bispo 
Auxiliar, Dom Silvio José 
Báez.

Em abril, Dom Báez 
foi chamado a Roma por 
tempo indeterminado, 
por causa de ameaças de 
morte. Igrejas são alvos 
frequentes de atos que os 
bispos chamam de “ter-
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Certa vez, Jesus dormira na barca, durante 
uma forte tempestade. Acordado por discípu-
los desesperados, repreendeu-lhes a falta de fé e 
conjurou os ventos e o mar. Fez-se, então, gran-
de bonança (cf. Mt 8,26). Agora, como que para 
exercitar-lhes na superação das dificuldades, 
Jesus manda que entrem na barca sozinhos, 
enquanto Ele fica em oração sobre um monte. 

A imagem dos apóstolos numa frágil em-
barcação agitada pelas ondas enquanto Nos-
so Senhor permanece acima, em oração num 
alto monte, serve como retrato do tempo pre-
sente. A Igreja é batida por todos os lados, os 
discípulos tentam equilibrar-se no convés, e 
Cristo está junto do Pai, “sempre vivo para in-
terceder por eles” (Hb 7,25).  

O Senhor, contudo, não se limita a orar. 
Vai até os discípulos para auxiliá-los, assim 
como hoje nos visita e ajuda d e diversos mo-
dos. A chegada do mesmo Jesus, contudo, que 
haviam conhecido tão bem, a quem tinham 
anunciado nas cidades e aldeias e em cujo 
nome haviam feito milagres e exorcismos, le-
va-os a “apavorar-se” e a “gritar de medo”: “É 
um fantasma!” (Mt 14,26). 

O medo, o cansaço e a falta de vigilância 
podem fazer-nos apavorar diante de Cristo, 
especialmente da sua Cruz, dos seus planos 
inesperados, das suas exigências, do seu ensi-
namento sempre atual e antigo. Se nos faltar 
oração e sobriedade, será impossível reconhe-
cer, no momento oportuno, o rosto amável do 
Senhor, sobretudo se nos entregarmos ao peca-
do; e a sua visita amorosa – que se dá em meio 
aos acontecimentos da vida e na hora da morte 
– parecerá motivo de aversão e de horror. 

Jesus lhes conforta com a habitual ad-
moestação: “Coragem! Sou eu. Não tenhais 
medo!” Como não lhes convencia totalmente, 
porém, Pedro toma a dianteira: “Senhor, se és 
tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhan-
do sobre as águas” (Mt 14,28). Este pedido ex-
travagante (e arriscado, já que as ondas eram 
fortes) é, em si mesmo, demonstração de fé 
na presença do Senhor. Essa é uma das tantas 
ocasiões em que Pedro vai à frente, mostran-
do aos demais discípulos o caminho. 

Sã João Crisóstomo observa que, embo-
ra fizesse algo absolutamente extraordinário, 
Pedro sentiu medo não devido ao mais difícil 
– o fato de caminhar sobre as águas –, mas, 
sim, por causa de algo mais simples e corri-
queiro: “O vento” (Mt 14,30). Assim também 
nós, frequentemente, nos acostumamos com 
graças impressionantes, que damos por des-
contadas: o fato de existirmos, a fé em Deus, 
os benefícios que o Senhor fez a nós e a pes-
soas próximas, os períodos de paz e alegria, as 
experiências de oração que tivemos… E, no 
entanto, apavoramo-nos com contrariedades, 
dores, frustrações e períodos que, por difíceis 
que sejam, passarão! 

O Senhor até permite que esses momen-
tos de dificuldade e escuridão venham para 
que, olhando para trás, percebamos que ca-
minhávamos sobre as águas e não sabíamos! 
Quando pensávamos que éramos apenas nós, 
era Ele quem nos sustentava! E, como a Pe-
dro, Ele nos estende mais uma vez a mão e 
pergunta: “Por que duvidaste?”

É natural que em tempos de pandemia, como o nosso, 
quando a humanidade se descobre frágil, o homem busque 
com mais afinco o apoio de Deus. Nessa busca, a grande di-
ficuldade reside em como chegar a esse Deus que pode nos 
sustentar em meio às dificuldades e dar um sentido profun-
do a todo o sofrimento pelo qual passamos. 

A tradição católica sempre apontou a oração e a medi-
tação como meios imprescindíveis para nos aproximarmos 
verdadeira e profundamente de Deus. Entretanto, muitas 
vezes, costuma-se associar o termo meditação apenas a re-
ligiões orientais, como o Budismo. Essa confusão pode fazer 
muitos cristãos caírem no erro de descurar a importância da 
meditação cristã ou, por outro lado, trazer ao Cristianismo 
métodos de meditação que não são conformes à fé católica.

Em 1989, a Congregação para a Doutrina da Fé divulgou 
um documento intitulado  “Carta aos Bispos da Igreja Ca-
tólica acerca de alguns aspectos da Meditação Cristã”, o qual 
esclarece as características próprias dessa prática, que tem 
origem na Revelação e Tradição da Igreja, e explica as razões 
de muitos métodos orientais de meditação não se coaduna-
rem com o catolicismo. 

Nos tempos em que vivemos, revisitar a Carta pode ser 
de especial importância àqueles que desejam descobrir a 
doutrina católica sobre a meditação, a fim de colocá-la em 
prática em toda a sua riqueza. 

‘uM DiálOgO PESSOAl, íNtiMO  
E PrOfuNDO ENtrE O hOMEM E DEuS’

A Carta inicia elucidando dois pontos essenciais da me-
ditação cristã: ela é um diálogo pessoal entre o homem e 
Deus, ao mesmo tempo que é comunitária e rejeita o indi-
vidualismo. 

O primeiro ponto, que afirma ser a meditação um diá-
logo “pessoal, íntimo e profundo”, esclarece que ela é uma 
comunhão de amor entre o Criador e a criatura. Como 
todo diálogo, ela “recusa técnicas impessoais ou centradas 
sobre o eu, as quais tendem a produzir automatismos nos 
quais o orante cai prisioneiro de um espiritualismo inti-
mista, incapaz de uma livre abertura para o Deus trans-
cendente”. 

Conversar com Deus é esperar o dom gratuito de seu 
Amor. A tarefa de quem medita é a de se abrir a essa graça, 
que não vem por meio de métodos humanos, mas pela pura 
liberalidade de Deus. 

Entretanto, o diálogo com Deus não pode ocorrer se não 
se baseia na revelação dada por Ele a nós acerca de si mesmo. 
Um diálogo pressupõe que se tenha um conhecimento sobre 
aquele com o qual conversamos. A meditação cristã não é 
uma conversa com um ente impessoal, mas com um Deus 
que se fez homem e deixou à sua Igreja a tarefa de transmitir 
a todas as gerações o que Ele ensinou.

Por esse motivo, a verdadeira meditação surge de uma 
íntima união com a Igreja, de uma verdadeira familiaridade 
com a Palavra de Deus e de uma recepção frutuosa dos sa-
cramentos. Assim, todo individualismo egoísta não encontra 
respaldo na tradição cristã, pois, na meditação, é necessário 
sair-se de si para abrir-se a Deus por meio da Igreja. 

DuAS AtituDES CONtráriAS  
à MEDitAçãO CriStã

O documento aponta, também, duas atitudes contrárias 
à meditação cristã: a pseudognose e o messalianismo. 

A pseudognose afirma que a matéria e, por extensão, o 
corpo e o mundo são realidades, em si mesmas, más. Por 
isso, conforme tal entendimento, o orante deve buscar des-
prender-se da materialidade para alcançar um conhecimen-
to do divino que está em sua alma. Contra esse erro, os Pa-
dres da Igreja afirmam “que a matéria foi criada por Deus e 
por isso não é má. Além disso, asseveram que a graça, cujo 

A rica tradição 
da meditação cristã
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manancial é sempre o Espírito Santo, não é um bem próprio 
da alma, mas deve ser obtida de Deus como dom”.

O messalianismo vê nas experiências psicológicas e 
emotivas o cerne da meditação, afirmando que os perío-
dos de êxtase e alegria são revelação de que Deus está pre-
sente na alma. “Contra eles, os Padres insistiam no ponto 
firme de que a união da alma orante com Deus se realiza 
no ‘mistério’, de modo particular mediante os sacramen-
tos da Igreja. Tal união pode se realizar também por meio 
de experiências de aflição e de desolação. Contrariamen-
te à opinião dos messalianos, a aflição e a desolação não 
constituem um sinal de que o Espírito tenha abandonado 
a alma”, afirma a Carta.

A CAriDADE COMO SiNAl  
DA vErDADEirA MEDitAçãO CriStã

Mais do que estados de alegria ou êxtase psicológicos, o 
sinal claro de uma efetiva meditação é a “caridade ao próxi-
mo”. 

A oração autêntica “desperta nos orantes uma caridade 
ardente que os impele a colaborar na missão da Igreja e no 
serviço dos irmãos, para a maior glória de Deus”. A medita-
ção nos estimula a cumprir a vontade do Pai em toda a nossa 
vida. Por esse motivo, Cristo se retirava para rezar, “para se 
unir ao Pai e receber Dele novo vigor para cumprir a sua mis-
são no mundo”. 

Dessa forma, os frutos da meditação cristã devem se es-
tender para além do momento em que ela é feita. Nesse senti-
do, São Paulo afirma que a oração não se interrompe quando 
nos dedicamos ao trabalho ou a outras coisas: “Quer comais, 
quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para 
a glória de Deus” (1Cor 10,31).

A Carta estende-se a muitos outros aspectos da medita-
ção cristã, que têm origem numa tradição deixada pelo pró-
prio Cristo e vivida por muitos santos. Conhecer esse tesouro, 
certamente, ajudará todos os que buscam a Deus “com todo 
o coração” a encontrá-Lo verdadeiramente e a viverem uma 
íntima união de amizade com Ele, como prometeu o próprio 
Cristo: “Já não vos chamo servos (...), mas amigos” (Jo 15,15). 

A Carta pode ser lida na íntegra no seguinte link:  
https://cutt.ly/8dTJjCX.

A meditação é um diálogo pessoal, íntimo e profundo com Deus

Luciney Martins/O SÃO PAULO



A 14ª edição do “Canção Nova Abra-
ça São Paulo” aconteceu no sábado, dia 
1º, e no domingo, 2. Pela primeira vez, 
devido à pandemia de COVID-19, esse 
evento de evangelização, promovido 
pela Comunidade Canção Nova e que 
costuma reunir milhares de pessoas, foi 
transmitido pelo Sistema Canção Nova 
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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 publica-
dos recentemente.

Tráfico de pessoas: problema 
global que afeta a dignidade  
humana
https://cutt.ly/wdTbeWg

Atentado à  Catedral de 
Manágua destrói capela e 
danifica crucifixo de 382 anos
https://cutt.ly/XdTbh70

A evangelização continua: uma 
paróquia em Mianmar
https://cutt.ly/edTbERn

Três clássicos filmes do diretor 
Frank Capra
https://cutt.ly/9dTbD9H

Francisco: o perdão de Deus 
gera o paraíso. Apelo ao 
trabalho
https://cutt.ly/4dTb1oD

Prelazia de São Félix (MT) 
emite nota desmentindo morte 
de Dom Pedro Casaldáliga
https://cutt.ly/QdTb5iY

Reprodução da internet
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Comunidade Canção Nova dá 
‘abraço virtual’ em São Paulo
TRANSMITIDO PELA 
TV E INTERNET, EVENTO 
DE EVANGELIzAçãO 
qUE COSTUMA REUNIR 
MULTIDõES NA 
CAPITAL PAULISTA 
FOI ACOMPANHADO 
EM TODO O BRASIL 
E NO ExTERIOR

fErNANDO gErONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

e do pregador da Renovação Carismáti-
ca Católica (RCC) Ironi Spuldaro, que 
conduziram a Adoração ao Santíssimo 
Sacramento. 

A missa de encerramento foi pre-
sidida por Frei Gilson da Silva Pupo 
Azevedo, do instituto dos Irmãos Car-
melitas Mensageiros do Espírito Santo, 
da Diocese de Santo Amaro. 

rEPErCuSSãO
“Apesar de ter sido um ano atípico, 

não podíamos deixar de realizar esse 
evento. E as pessoas deram um retorno 
positivo. Recebemos muitas mensagens 
de todo o Brasil e de outros países, re-
latando que foram encorajadas pelas 
mensagens de esperança”, afirmou o 
jornalista Rodrigo Luiz Santos, respon-
sável pela missão da Canção Nova em 
São Paulo. 

O jornalista também ressaltou que 
o trabalho de organização do evento foi 

tão do prédio da instituição de ensino 
foi transformado no primeiro estúdio, 
onde eram gravados os programas 
“PHN”, apresentado pelo missionário 
Dunga, e “A Tenda do Senhor”, apresen-
tado pelo Padre Léo Tarcísio Pereira (já 
falecido).  A emissora também teve sede 
em outros locais, como a Catedral Cató-
lica Maronita Nossa Senhora do Líbano, 
na Liberdade. 

Atualmente, a TV Canção Nova em 
São Paulo contribui com mais de dez 
programas que chegam a todo o Brasil, 
incluindo o “Discípulos e Missionários”, 
com a participação do Cardeal Scherer. 
Desde 2019, também é gerada em São 
Paulo a edição matinal do telejornal 
“Canção Nova Notícias”. 

Os paulistanos podem assistir à TV 
Canção Nova pelo canal aberto 59.1. Tam-
bém é possível sintonizar pela Sky, canal 
8; pela Oi TV, 30; Claro TV, 194; Vivo 
TV, 233; pelo site (tv.cancaonova.com);  

de Comunicação, di-
retamente dos estú-
dios da emissora, na 
Vila Mariana.  

“Infe l izmente , 
continuamos na pan-
demia e não é possível 
realizar grandes aglo-
merações de pessoas. 
Por isso, não dá para 
abraçar as pessoas, de 
fato, mas é possível 
dar um grande abra-
ço virtual”, afirmou o 
Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, no seu pro-
grama “Discípulos e 
Missionários”, exibi-
do pela TV Canção 
Nova, no domingo, 
durante a programa-
ção do evento.  

Dom Odilo des-
tacou, ainda, que esse 
formato do evento 
possibilita que a ini-
ciativa tenha um alcance maior, permi-
tindo a participação de pessoas de fora 
de São Paulo. De fato, o evento também 
foi acompanhado por pessoas no Japão, 
Portugal e outros países de língua por-
tuguesa, inclusive em Macau, território 
pertencente à China, que foi colonizado 
por portugueses. 

PrOgrAMAçãO
A atividade foi aberta na noite do 

sábado, com a participação dos can-
tores católicos Adriana Arydes e Eros 
Biondini. No domingo, a programação 
teve início às 8h, com oração e cânticos, 
seguidos pela pregação de Márcio Men-
des, missionário da comunidade, que 
falou sobre o tema principal: “Eis que 
vou fazer obra nova, a qual já surge: não 
a vedes?” (Is 43,19). 

O evento também contou com a pre-
sença do Padre Adriano Zandoná, mis-
sionário da Canção Nova em São Paulo, 

bem diferente: “Estávamos acostuma-
dos a trabalhar com muitos voluntários 
para carregar caixas, cadeiras e equi-
pamentos. Este ano, não precisamos 
carregar peso, mas mobilizamos todas 
essas pessoas a rezarem conosco pelo 
evento e pelas muitas pessoas que ne-
cessitam de oração e foram alcançadas 
pela evangelização”. 

20 ANOS EM SãO PAulO
O “Canção Nova Abraça São Paulo” 

de 2020 também aconteceu no contexto 
das comemorações dos 20 anos da TV 
Canção Nova em São Paulo. A emis-
sora, criada há 30 anos em Cachoeira 
Paulista (SP), iniciou as transmissões 
na capital em fevereiro de 2000. 

Os primeiros programas produ-
zidos na cidade eram realizados nas 
dependências do Liceu Sagrado Co-
ração de Jesus, dos padres salesianos, 
em Campos Elísios. Na época, o só-

pelas redes sociais Facebook (www. 
facebook.com/tvcancaonova/), YouTube 
ou pelo aplicativo para celular TV Can-
ção Nova, disponível na PlayStore ou 
App Store.

ABrAçO EM CASA
Em videomensagem, o Monsenhor 

Jonas Abib, fundador da Comunidade 
Canção Nova, agradeceu a participação 
e o apoio do público para a realização 
do “Abraça São Paulo”. Ele reconheceu 
que o desejo era ter reunido uma multi-
dão em mais uma edição presencial do 
evento, mas não foi possível. “Nós fize-
mos diferente. Chegamos a você, na sua 
casa, aí onde você está, levando a men-
sagem de Jesus e a bênção Daquele que 
é e está com você”, afirmou, completan-
do: “Nós abraçamos São Paulo, queren-
do contagiar a cidade com o Evangelho 
de Jesus”. 

(Colaborou: Flavio Rogério Lopes)

Canção Nova - São Paulo

Evento de evangelização é realizado nos estúdios da TV Canção Nova, na capital paulista, nos dias 1º e 2


