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serviço da evangelização

‘A César o que é de 
César’: o cumprimento 
dos deveres cívicos

É uma mentira dizer 
que amo a Deus se sou 
indiferente à dor do irmão

Diante dos maus exemplos 
dos poderes, resta-nos 
sempre enxergar a Deus
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Marcha pela Vida 
reafirma que viver é um 
direito da mãe e do bebê

Membros da Comissão 
Justiça e Paz do Regional 
Sul 1 tomam posse

Mudanças no código de 
trânsito entrarão em vigor 
em abril de 2021

Jilmar Tatto é o 
entrevistado na série com 
candidatos a prefeito

Na Fratelli tutti, Papa 
reflete sobre a natureza 
da solidariedade

Caritas destaca impactos 
da COVID-19 em crianças 
refugiadas em São Paulo

Com capelas em hospitais,
Igreja mantém proximidade
com os enfermos

Divulgados os contemplados
com a Medalha São Paulo 
Apóstolo 2020

Realizada no sábado, 17, de 
modo virtual, em razão da atual 
pandemia, a ação alertou para 
as distorções de dados dos 
que tentam legalizar o aborto e 
trouxe o testemunho de mulhe-
res que disseram sim à vida. 
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Instituída em setembro, a 
Comissão Justiça e Paz do Re-
gional Sul 1 da CNBB teve seus 
primeiros membros empossa-
dos, durante missa na Basílica 
Nossa Senhora do Carmo, em 
São Paulo, no sábado, 17. 
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O SÃO PAULO dá sequên-
cia à série de artigos sobre a en-
cíclica publicada por Francisco 
no início deste mês, destacan-
do a real capacidade da solida-
riedade fraterna para mudar o 
mundo, em especial a partir da 
atenção aos que mais sofrem.
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Informações estão em um 
relatório publicado pelo Centro 
de Referência para Refugia-
dos da Caritas Arquidiocesana 
de São Paulo e revelam, entre 
outros aspectos, dificuldades 
para manter o isolamento so-
cial e realizar o ensino remoto. 
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O Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo de São Paulo, pre-
sidiu no domingo, 18, a missa 
que marcou o Dia Mundial das 
Missões. Na homilia, ressaltou o 
compromisso de todos os batiza-
dos com o anúncio do Evangelho 
e o apoio material àqueles que 

No domingo, 18, duas igrejas 
foram incendiadas na capital chi-
lena, sendo que em uma delas a 
torre desmoronou. 

O Arcebispo de Santiago,  

Conheça as capelas da Santa 
Casa de Misericórdia, do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas e dos 
hospitais Municipal Infantil Meni-
no Jesus e Mandaqui.
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A Comissão Julgadora da 
Medalha anuncia os nomes 
das pessoas e instituições que 
serão homenageadas este ano 
pela Arquidiocese de São Paulo
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A missão da Igreja é 
responsabilidade de 
todos os batizados

Bispos chilenos repudiam 
ataques a igrejas em Santiago

Missionárias brasileiras realizam trabalho pastoral na Diocese de Pemba, em Moçambique

Torre da Igreja da Assunção, em Santiago, desmorona após templo ser incendiado, dia 18

partem para missão em terras 
distantes. 

Na sexta-feira, 16, Dom Odilo 
participou de uma live com Bispo 
de Pemba, em Moçambique, Dom 
Luiz Fernando Lisboa, que relatou 
os desafios da missão na África.  
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Dom Celestino Aós Braco, e a 
Conferência Episcopal do Chile 
repudiaram o vandalismo e fize-
ram apelo pela paz no país.
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Entrega será feita em 11 de novembro Interior da Capela no I. I. Emílio Ribas
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Iglesia Católica Chile
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Quantas vezes já lemos 
a passagem do Evan-
gelho, na qual os fa-
riseus perguntam a 

Jesus, tentando lhe arrumar proble-
mas: “É lícito ou não pagar o im-
posto a César?” Jesus pede que lhe 
mostrem a moeda do imposto, e 
pergunta: “De quem é essa imagem 
e inscrição?” E respondem: “De 
César”. Jesus arremata: “Dai, pois, 
a César o que é de César e a Deus, 
o que é de Deus” (cf. Mt 22,15-22). 
Múltiplas são as interpretações da-
das a essas palavras do Senhor.

A mais frequente é que Deus 
e dinheiro não se misturam e 
nada têm a ver um com o outro. 
Nisso há algo de verdade, porém 
pode haver também um grave 
erro, sobretudo quando se tenta, 
assim, justificar uma religiosida-
de na qual Deus não se importa 
com as “coisas materiais”, a polí-
tica, a economia e a cultura, que 
podem seguir sua lógica própria, 
sem nada dever a Deus, mesmo 
produzindo efeitos perversos. 

Essa interpretação é insuficiente 
e até perigosa, podendo levar a 
distorcer e apagar a consciência e 
a se sentir confortável diante das 
injustiças que a má gestão do di-
nheiro e da economia pode pro-
duzir. Não é isso, contudo, que 
aprendemos da Palavra de Deus. 
Os profetas, Jesus e os apóstolos 
ensinam que a religiosidade sem 
a coerência de vida é vazia e não 
agrada a Deus.

Outra interpretação frequente é 
que religião e política devem ficar 
distantes uma da outra. Nisso há 
algo de verdade, mas essa interpre-
tação também pode ser muito equi-
vocada e levar a um dualismo errô-
neo entre o espiritual e o material, 
entre Deus e o mundo. É certo que 
não se deve instrumentalizar Deus 
em função de partido e de projetos 
políticos de conquista, poder e ga-
nância; menos ainda, para justificar 
projetos autoritários despóticos, de 
violência e desrespeito pela digni-
dade humana. É importante lem-
brar que, em última análise, a po-
lítica deve ser entendida como um 
serviço ao bem comum e que tam-
bém os políticos devem dar contas 
a Deus dos seus atos. E a política, 
exercida honesta e corretamente, 
pode ser uma alta expressão de ser-
viço a Deus e ao próximo. A boa 

política é necessária e não se opõe 
necessariamente a Deus.

A expressão “dar a Deus o que 
é de Deus” com frequência é usada 
para afirmar que o exercício da reli-
gião não deve mexer com dinheiro, 
nem com bens materiais. Há um 
lado verdadeiro nessa afirmação: 
a força da religião não está no di-
nheiro e nos bens materiais e não 
se compra a salvação e a vida eter-
na com ouro e prata. O apego ava-
rento ao dinheiro é uma idolatria e 
coloca em risco a salvação e a vida 
eterna. Essa interpretação, no en-
tanto, pode estar muito equivoca-
da, quando pretende que a religião 
nada deva dizer sobre a economia e 
a finança, o dinheiro e os bens ma-
teriais; ou não deva também fazer 
uso deles. Considerando que somos 
seres humanos e não puros espíri-
tos, precisamos de meios e recursos 
materiais também para o exercício 
da religiosidade e para manifestar 
as obras da fé. E o exercício da mis-
são da Igreja necessita de dinheiro e 
de recursos materiais.

Ao dizer aos fariseus “Dai a Ele 
o que é de Deus”, Jesus afirma que 
Deus está acima de César e nossos 
deveres em relação a Ele não devem 
ser impedidos por César, nem por 
nada e ninguém. Isso, todavia, tam-
bém mexe com nossas atitudes pes-

soais: quantas vezes, damos a Deus 
apenas uma sobrinha do nosso 
tempo, da nossa dedicação, da nos-
sa obediência. E deixamos de dar a 
Deus a adoração, o louvor, a glória, 
a ação de graças, a obediência, dei-
xando de cumprir o primeiro man-
damento da lei de Deus...

O Papa Francisco, no Angelus 
do domingo, 18 de outubro, obser-
vou que também é preciso “dar a 
César o que é de César”. E se re-
feria ao cumprimento dos deveres 
cívicos, ao pagamento dos impos-
tos, ao respeito às autoridades le-
gítimas e à participação ativa na 
edificação do bem comum. “Cé-
sar”, nesse caso, é a autoridade pú-
blica encarregada de promover o 
bem comum, para cuja realização 
todos deveriam colaborar since-
ramente. Talvez se argumente que 
os recursos públicos são desviados 
ou mal aplicados, para justificar a 
falta do pagamento dos impostos 
devidos. Isso, porém, não pode ser 
argumento para deixar de cumprir 
os deveres cívicos e de contribuir 
com a promoção da justiça e da 
solidariedade social. Nesse caso, 
é preciso participar do esforço co-
letivo de vigilância dos cidadãos 
sobre o exercício do poder e da ad-
ministração pública. O erro de uns 
não justifica o de outros.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

A César o que é de César
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NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ADMINISTRADOR PAROQUIAL:
Em 19/10/2020, foi nomeado e provi-
sionado Administrador Paroquial, “ad 
nutum episcopi”, da Paróquia São Judas 
Tadeu, no bairro Vila Gomes Cardim, 
na Região Episcopal Belém, o Reveren-
díssimo Padre Jean Sella, AA.
Em 29/09/2020, foi nomeado e provi-
sionado Administrador Paroquial, “ad 
nutum episcopi”, da Paróquia Cristo 
Rei, no bairro Jardim Britânia, na Re-
gião Episcopal Brasilândia, o Reveren-
díssimo Padre Orisvaldo da Silva Car-
valho. 
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
VIGÁRIO PAROQUIAL:
Em 19/10/2020, foi nomeado e provi-
sionado Vigário Paroquial, “ad nutum 
episcopi”, da Paróquia Menino Deus, no 

bairro Jardim Vila Formosa, na Região 
Episcopal Belém, o Reverendíssimo Pa-
dre Rodrigo Aguiar Freitas.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
MEMBROS DA COMISSÃO DE 
PRESBÍTEROS PARA A REGIÃO 
EPISCOPAL LAPA

Em 25/09/2020, por mandato do Emi-
nentíssimo senhor Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo, foram nomeados e provisionados 
como Membros da Comissão de Pres-
bíteros para a Região Episcopal Lapa, 
para um período de 05 (cinco) anos, a 
partir de 22/09/2020, os Reverendíssi-
mos Padres Ernandes Alves da Silva 
Junior; Messias de Moraes Ferreira; 
Eduardo Augusto de Andrade; Edil-
berto Alves da Costa; Raimundo Rozi-
mar Vieira da Silva; Edson José do Sa-

cramento, CSSp; Tarcísio Justino Loro; 
e Marcos Lourenço Cardoso, RCJ. O 
Vigário Episcopal e o Coordenador Re-
gional de Pastoral são membros natos e 
também estão confirmados na Comissão 
os Reverendíssimos Padres João Car-
los Deschamps de Almeida e Antonio 
Francisco Ribeiro. 
EXCARDINAÇÃO DO CLERO DA 
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO: 
Em 25/09/2020, foi concedida ao Reve-
rendíssimo Padre Manoel José de Go-
doy a excardinação da Arquidiocese de 
São Paulo, em vista da incardinação na 
Arquidiocese de Belo Horizonte.
POSSE CANÔNICA:
Em 29/09/2020, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora Mãe de Jesus, no bairro 
Jardim Celeste, na Região Episcopal Ipi-

ranga, ao Reverendíssimo Padre José 
Maria Leite Barbosa, SJS.

Em 27/09/2020, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da Consola-
ção, no bairro da Consolação, na Região 
Episcopal Sé, ao Reverendíssimo Padre 
Alessandro Enrico de Borbón. 

Em 23/09/2020, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial da 
Paróquia Espírito Santo, no bairro Vila 
Penteado, na Região Episcopal Brasilân-
dia, ao Reverendíssimo Padre Evander 
Bento Camilo, MPS.

Em 30/09/2020, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial da 
Paróquia Cristo Rei, no bairro Jardim 
Britânia, na Região Episcopal Brasilân-
dia, ao Reverendíssimo Padre Orisvaldo 
da Silva Carvalho. 

Atos da Cúria

No domingo, 18, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo, presidiu missa no Seminário Mis-
sionário Arquidiocesano Internacional  
Redemptoris Mater São Paulo Apóstolo, 
no Jaraguá, zona Noroeste da capital. Na 
ocasião, quatro seminaristas receberam os 
ministérios de leitor e acólito. A casa de for-
mação foi instituída em 2011 e é destina-
da à preparação de sacerdotes diocesanos 
para as missões sob a orientação do Cami-
nho Neocatecumenal.           (por Redação) 

Na sexta-feira, 16, o novo cônsul-geral da 
Alemanha em São Paulo, Thomas Schmitt, 
participou de uma audiência com o Car-
deal Scherer, na qual conheceu melhor o 
trabalho da Arquidiocese de São Paulo, em 
especial os projetos sociais. “Fiquei muito 
impressionado com o importante trabalho 
da Igreja Católica em São Paulo, suas diver-
sas atividades no centro e na periferia da ci-
dade, voltadas aos que mais precisam. Um 
trabalho admirável”, afirmou o cônsul-geral.

(Com informações do Consulado Geral 
da República Federal da Alemanha)

Por ocasião do Mês Missionário e do 
Dia Mundial das Missões, comemorado no 
domingo, 18, o Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo de São Paulo, participou de 
um diálogo, transmitido pela internet, na 
sexta-feira, 16,, com o Bispo da Diocese 
de Pemba, em Moçambique, Dom Luiz 
Fernando Lisboa, que relatou os desafios 
missionários vividos naquele país africa-
no, um dos dez mais pobres do mundo.

Brasileiro, Religioso da Congregação 
da Paixão de Cristo (Passionistas), Dom 
Luiz Fernando é missionário em Moçam-
bique desde 2001 e, em 2013, foi nomea-
do Bispo diocesano de Pemba pelo Papa 
Francisco. Desde 2015, existe um projeto 
de cooperação missionária entre essa Igre-
ja particular e as dioceses do Regional Sul 
1 da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), que compreende o estado 
de São Paulo. 

REALIDADE
A Diocese de Pemba, cuja sede está na 

capital da província de Cabo Delgado, tem 
63 anos de existência, e Dom Luiz Fernan-
do é seu 7º Bispo. Está localizada ao nor-
te do país, uma das regiões mais pobres, 
marcada por indicadores sociais muito 
baixos.

Este ano, a pandemia de COVID-19 
piorou a situação dos moçambicanos que 
já sofriam com a precariedade do sistema 
de saúde do país. Dom Luiz Fernando sa-
lientou, porém, que o coronavírus é um 
problema secundário para a população 
de Cabo Delgado, que, desde 2017, vem 
sofrendo com a onda de ataques de extre-
mistas, que já causou inúmeras mortes e o 
deslocamento interno de mais de 300 mil 
pessoas de suas casas.

Os autores desses ataques se apresen-
tam como membros do grupo terrorista 
Estado Islâmico, o que ainda não pôde ser 

Em live, Bispo de Pemba relata 
desafios da missão em Moçambique

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

comprovado. A única informação concreta 
que se tem é que são pessoas vindas de fora, 
em geral, da Tanzânia, que faz divisa com 
a província, e estão fortemente armadas.

ATAquES
“Das 17 cidades da nossa província, 

nove foram atingidas por esses ataques. 
As outras oito estão acolhendo a popula-
ção que fugiu de suas casas... Muitos estão 
vivendo escondidos nas matas”, destacou 
Dom Luiz Fernando.

Na cidade de Mocímboa da Praia, a 
casa dos monges beneditinos foi atacada. 
Na mesma localidade, a comunidade das 
Irmãs de São José de Chambery também 
foi invadida e as religiosas ficaram 24 dias 
desaparecidas nas matas, em poder dos 
extremistas, até serem libertadas.

PASTORAL
“Toda a nossa pastoral está voltada 

para esse problema”, enfatizou o Bispo, re-
latando que, em Pemba, muitas pessoas se 
abrigam nos quintais das casas das famí-
lias. “Há casos de um quintal onde vivem 
105 pessoas”, disse.

Há, ainda, pessoas vivendo em barra-
cas nos acampamentos improvisados ou 
dormindo em esteiras debaixo das árvo-
res. Sem casa, os deslocados também não 
podem trabalhar na agricultura, seu prin-
cipal meio de subsistência, o que agrava o 
problema da fome, já comum na região. 

Pastoralmente, a Cáritas Diocesana 
tem atuado no atendimento emergencial da 
população, com cerca de 70 agentes. Além 
da assistência material, intensificou-se  
o atendimento psicossocial, com a ajuda 
de duas religiosas psicólogas, que prepa-
raram um grupo de voluntários para ou-
vir os relatos dos deslocados que chegam 
traumatizados após verem suas casas des-
truídas e familiares mortos violentamente.

FORÇA DE DEuS
Quando perguntado de onde conse-

gue forças para enfrentar toda essa situ-
ação, Dom Luiz Fernando afirmou que 
vem apenas de Deus. “Não me sinto forte. 
O que mais peço a Deus é que me dê força, 
sabedoria para gerir e enfrentar tudo isso. 
Nem dá tempo de me desesperar, pois os 
apelos e necessidades são tantos”, afirmou.

O Bispo de Pemba mais uma vez agra-
deceu a generosidade das Igrejas paulistas 
no sustento da missão e reiterou o pedido 
de oração por Moçambique e pela África. 
“Que rezemos uns pelos outros. A Igreja 
toda é missionária, e cada um de nós deve 
assumir o seu papel, dando um pouco de 
si para fazer o bem ao próximo. A missão 
é de Deus e nós somos seus instrumentos 
para mostrar o seu amor por meio de pa-
lavras e, especialmente, das nossas atitu-
des’, concluiu Dom Luiz Fernando.

Para assistir à íntegra da live, acesse:  
https://youtu.be/SOfE70cc3KU.

Bispo de Pemba, em Moçambique, e Arcebispo Metropolitano de São Paulo dialogam sobre iniciativas missionárias da Igreja, na sexta-feira, 16

Reprodução da internet

Consulado Geral da República Federal da Alemanha



O apostolado da formação
Editorial

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

Agosto, Mês das Vocações; se-
tembro, Mês da Bíblia; outubro, 
Mês das Missões. Há uma inegável 
lógica nessa sequência litúrgica. 
Primeiro, por meio de um chama-
do e de uma resposta, somos con-
vidados a um serviço na Igreja e no 
Reino dos céus. Em segundo lugar, 
a Palavra de Deus nos guia e nos 
ilumina, nos prepara e nos capacita, 
tendo como horizonte a ação evan-
gelizadora. Por fim, de acordo com 
a feliz expressão “Igreja em saída”, 
cunhada pelo Papa Francisco na 
exortação apostólica Evangelii gau-
dium, nos colocamos a caminho no 
cumprimento da missão.

A mesma lógica envolve uma 
tríplice dimensão da vida cristã na 
sua integridade. O contato intenso 
e frequente com Cristo, median-
te o silêncio e a escuta, solidifica 
uma espiritualidade particular de 
discípulo. A ativa participação na 
vida eclesial, por meio das Sagradas 
Escrituras, nutre nossa formação 
permanente, seja na Catequese e na 
preparação aos sacramentos, seja 
nos cultos e celebrações festivas. A 
Doutrina Social da Igreja, por sua 
vez, ela própria alimentada pela Pa-
lavra, orienta a análise do contexto 
histórico em que vivemos, ao mes-

Da vocação à missão
senvolve uma progressiva intimida-
de com o Pai, dimensão espiritual 
da existência humana. Na casa/
mesa, tece e aprofunda a conviviali-
dade com os discípulos e os amigos 
mais íntimos, dimensão da perten-
ça eclesial, a qual irá culminar na 
última ceia realizada às vésperas 
de sua paixão e morte. Pelos cami-
nhos da Galileia, provoca e anima 
encontros, muitas vezes proibidos, 
mas que se convertem em verda-
deiros poços de água viva, em que 
o “Verbo se faz carne” – presença, 
olhar, sorriso, gesto, toque, cura, 
bênção – e se torna Boa Notícia do 
Evangelho.

Montanha, casa/mesa e cami-
nho! Imagens que traduzem, res-
pectivamente, os momentos de ora-
ção e meditação para com o Deus 
misericordioso; a vida familiar, co-
munitária e eclesial, que prepara o 
terreno para o embrião do que viria 
a ser a Igreja; e o anúncio da salva-
ção a todos, particularmente aos 
pobres e marginalizados, aos doen-
tes, indefesos e excluídos, primeiros 
convidados ao banquete do Reino. 
Na verdade, Jesus não tem uma Bo-
a-Nova, Ele é a Boa-Nova que reve-
la o rosto amoroso do Deus vivo.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

mo tempo em que nos alerta para 
os desafios que ele comporta e para 
as ações sociopastorais a serem im-
plementadas.

Semelhante dinâmica do enga-
jamento cristão, estudada, desen-
volvida e aprofundada nos três me-
ses supracitados – espiritualidade 
pessoal, vida eclesial e compromis-
so social – realiza em nós a passa-
gem da vocação à missão, isto é, do 
chamado pelo próprio Mestre a ser 
discípulo, ao horizonte de uma res-

posta positiva como missionário do 
Evangelho. Travessia lenta, laborio-
sa e persistente, que bem pode du-
rar toda uma vida, e que, na lingua-
gem do Documento de Aparecida, 
nos torna discípulos-missionários 
de Jesus Cristo na construção do 
Reino de Deus.

Isso nos remete ao que podería-
mos chamar de “tripé da prática de 
Jesus”, que pode ser ilustrado pelas 
imagens de montanha, casa/mesa e 
caminho. Na montanha, Jesus de-

PADRE ALFREDO JOSÉ GONÇALVES, CS

Opinião

Padre Alfredo José Gonçalves, CS, 
pertence à Congregação dos Missionários

 de São Carlos (Scalabrinianos).
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Estamos ainda no Mês das 
Missões e, tendo abordado 
nas últimas semanas a eficá-
cia apostólica da vida de ora-

ção e da vivência da santidade nas pe-
quenas coisas do cotidiano, queremos 
hoje tratar de uma parte também fun-
damental (e não raro negligenciada) 
da evangelização: a formação humana, 
intelectual e doutrinária do próprio 
apóstolo.

É claro que a vida intelectual não é 
o fim último do cristão (é possível ser 
santo sem saber teologia!), e nem todos 
são chamados a se santificar por meio 
da especulação aprofundada. No en-
tanto, a Igreja sempre valorizou o culti-
vo da inteligência, inclusive valendo-se 
da sabedoria alcançada do mundo gre-
co-romano. Santo Agostinho argumen-
tava que, como os hebreus libertos do 
jugo faraônico haviam legitimamente 
espoliado os egípcios de seu ouro, pra-
ta e finas vestes, para destiná-los já não 
aos cultos idolátricos mas ao serviço do 

Deus vivo (cf. Ex 3,21-22), assim tam-
bém os cristãos, ao deixarem o paga-
nismo, deveriam em justiça manter as 
partes saudáveis de sua cultura: o ouro 
e a prata de suas artes liberais (filosofia, 
lógica, gramática e retórica) e de seus 
bons preceitos morais (por exemplo, as 
ideias de que “sofrer a injustiça é me-
lhor que praticá-la” ou que “o maior 
do mundo é aquele infligido à alma”, 
defendidas no Górgias de Platão) e as 
finas vestes de suas instituições huma-
nas, políticas e jurídicas (De Doctrina 
Christiana, II, 40, 60-61).

E, se bem considerarmos a reli-
gião cristã, veremos que ela exige, 
por sua própria natureza, uma cultu-
ra da palavra – e justamente por isso 
é que os mosteiros tornaram-se, após 
a queda do Império Romano, focos de 
preservação do patrimônio cultural 
da antiguidade: “Visto que, na Pala-
vra bíblica, Deus caminha para nós e 
nós para Ele, [os monges] precisavam 
aprender a penetrar no segredo da 

língua, compreendê-la na sua estru-
tura e no seu modo de se exprimir. 
Assim, devido precisamente à procura 
de Deus, tornaram-se importantes as 
ciências profanas que nos indicam as 
vias rumo à língua. A biblioteca, por 
isso, era parte integrante do mosteiro, 
assim como a escola. (...) O mosteiro 
serve para a formação e a erudição do 
homem – uma formação cujo objeti-
vo último é fazer com que o homem 
aprenda a servir a Deus. Mas isso su-
põe precisamente também a formação 
da razão, a erudição, baseada no qual 
o homem aprende a perceber, por en-
tre as palavras, a Palavra” (Bento XVI 
– Viagem Apostólica à França por oca-
sião do 150º aniversário das aparições 
de Lourdes – Encontro com o mundo 
da cultura no Collège des Bernardins, 
12/09/2008).

Junto com esta formação humanís-
tica, o apóstolo deve buscar também 
conhecer a doutrina da Igreja – não 
apenas a Bíblia, mas o Catecismo, os 

dogmas, o magistério. Quem, por 
exemplo, tiver estudado a história da 
Igreja antiga conseguirá explicar a um 
irmão protestante, que esteja de boa 
vontade e com dúvidas sinceras, as in-
congruências do Sola Scriptura (uma 
ótima introdução ao assunto, aliás, 
está no livro “Todos os caminhos le-
vam a Roma”, de Scott Hahn).

Devemos, então, formar-nos para 
que, tendo contemplado as verdades 
reveladas por Nosso Senhor, possa-
mos transmiti-las a nossos irmãos, que 
muitas vezes “se perdem por falta de 
conhecimento” (Os 4,6). Trata-se de 
um ato de caridade, pois a ignorância 
costuma privar as almas da recepção 
frutuosa dos sacramentos (especial-
mente a Confissão e a Eucaristia, a 
“autoestrada para o Céu”, no dizer do 
Beato Carlo Acutis). Atendamos, pois, 
ao apelo do próprio São Pedro: “Estai 
sempre prontos a responder para vos-
sa defesa a todo aquele que vos pedir a 
razão de vossa esperança” (1Pd 3,15).
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Anunciados os contemplados com 
a Medalha São Paulo Apóstolo 2020

A Comissão Julga-
dora da Medalha São 
Paulo Apóstolo anun-
ciou nesta quarta-fei-
ra, 21, os nomes das 
pessoas e instituições 
que foram reconhecidas 
por seu testemunho eclesial e pastoral na 
Arquidiocese de São Paulo. 

Leia, a seguir, a lista de contemplados 
em suas respectivas categorias: 

PESSOAS
TESTEMuNhO LAICAL:  
Filipe Castelhano Pais

Estudante de Direito, catequista, coor-
denador do grupo de jovens da Paróquia 
Santa Rita de Cássia, no Pari, na Região 
Episcopal Belém, desenvolve projetos de 
ação caritativa por meio da arrecadação e 
entrega de alimentos para a população em 
situação de rua da cidade. 

SERVIÇO SACERDOTAL:  
Cônego Raphael Emygdio Peretta

Nascido em Caçapava (SP), em 22 de 
março de 1937, é sacerdote há 50 anos. 
Desempenhou o ministério presbiteral 
em diversas paróquias da Arquidiocese e 
atuou na formação de futuros padres e di-

áconos permanentes. Atualmente, colabo-
ra na Paróquia São Joaquim, no Cambuci, 
na Região Episcopal Sé. 

AÇãO CARITATIVA E DE PROMOÇãO huMANA:  
Padre Vítor Bertoli

Pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus 
dos Passos, em Pinheiros, tem 92 anos e, 
desde 1960, é membro do Movimento por 
um Mundo Melhor. Na Paróquia, desen-
volve um trabalho de atendimento às pes-
soas em situação de rua e famílias pobres. 

AÇãO MISSIONáRIA:  
Padre Marcelo Maróstica quadro

Pároco da Paróquia São José do Belém, 
na Região Episcopal Belém, é Coordena-
dor Regional de Pastoral e Diretor da Ca-
ritas Arquidiocesana de São Paulo. Desta-
cou-se pela ação pastoral e evangelizadora, 
especialmente o serviço da caridade aos 
mais pobres da Paróquia e aos refugiados 
atendidos pela Caritas. 

INOVAÇãO NA METODOLOGIA PASTORAL: 
Padre Michelino Roberto

Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
do Brasil, no Jardim América, na Região 
Episcopal Sé, onde desenvolve um traba-
lho marcado pelo dinamismo pastoral, 
valorização da liturgia e formação cristã. 
A Paróquia também mantém uma creche, 
além de subsidiar atividades assistenciais 
e necessidades materiais de outras paró-
quias da Arquidiocese. 

EDuCAÇãO CRISTã:  
Irmã Bernadete Nakagawa 

Religiosa da Congregação das Irmãs 
Caritas de Jesus, mantenedora do Colégio 
Caritas, em São Mateus, na zona Leste de 
São Paulo, realiza um trabalho educacio-
nal, confessional e social com cerca de 500 
alunos na periferia da cidade. 

DEFESA E PROMOÇãO  
DA VIDA E DIGNIDADE huMANA:  
Nicola Isidoro Martorano Filho

Coordenador do grupo de pesquisado-
ras da Universidade Estadual do Rio de Janei-
ro (UERJ), patenteou um processo inovador 
de microestação de tratamento de esgoto, 
que pode ser transportada a locais de difí-
cil acesso, especialmente áreas de periferia. 

INSTITuIÇÕES
CuLTuRA:  
Paróquia Nossa Senhora  
Aparecida dos Ferroviários

Localizada no bairro da Mooca, na 
Região Episcopal Sé, destacou-se pela ini-
ciativa Operação Saúde, que promoveu a 
conscientização das pessoas quanto à pre-
venção e cuidados e o combate à desinfor-
mação na pandemia. 

COMuNICAÇãO SOCIAL:  
Instituto Brasileiro de  
Comunicação Cristã (Inbrac)

Entidade mantenedora da Rede Vida, 

primeira emissora de televisão de inspira-
ção católica do Brasil, que tem por voca-
ção a promoção da família e a valorização 
humana e social, comprometida com a 
evangelização. 

SERVIÇO SOCIAL:  
Movimento Eclesial  
Aliança de Misericórdia 

Criado no ano 2000, com o objetivo de 
atender às necessidades da população mais 
vulnerável, doentes e pobres da capital pau-
lista, tem como prioridade a busca contínua 
do resgate integral do ser humano.  

MENÇãO hONROSA:  
Serviço Franciscano  
de Solidariedade (Sefras)

A organização, administrada pela Or-
dem dos Frades Menores, há mais de 20 
anos tem seu trabalho voltado à popu-
lação em situação de rua. Desde março, 
mantém uma tenda no centro da capital 
paulista onde são distribuídas cerca de 2,4 
mil refeições à população em situação de 
rua e pessoas afetadas pelos impactos eco-
nômicos da pandemia. 

CERIMÔNIA DE ENTREGA
A cerimônia de entrega da Medalha 

acontecerá no dia 11 de novembro, às 20h, 
no Teatro Tuca (Rua Monte Alegre, 1.024, 
Perdizes), e será transmitida pelas mídias 
digitais.

REDAÇãO
osaopaulo@uol.com.br

Atos da Cúria
Reprodução Reprodução
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Fundação Capella Menino Jesus e Santa Luzia
CNPJ nº56.462.237/0001-49

1. Contexto operacional

	 	A	Fundação	Capella	Menino	Jesus	e	Santa	Luzia	é	uma	Entidade	sem	fins	 lu-
crativos,	e	 tem	por	finalidade	propugnar	pela	 formação	cívica,	moral,	 cultural	e	
religiosa	do	povo	brasileiro.

	 	A	Fundação	é	isenta	da	tributação	do	imposto	de	renda	e	da	contribuição	social,	
de	acordo	com	a	Lei	nº	9.532/97,	que	estabelece	no	seu	art.	15,	que	a	Fundação	
deverá	 reunir	 as	 seguintes	 condições,	 cumulativamente,	 para	 fazer	 jus	 a	 essa	
isenção:

	 a.	Não	remunerar,	por	qualquer	forma,	seus	dirigentes	pelos	serviços	prestados.
	 b.		Aplicar	 integralmente	 seus	 recursos	 na	manutenção	 e	 desenvolvimento	 dos	

seus	objetivos	sociais.
	 c.		Manter	escrituração	completa	de	suas	receitas	e	despesas	em	livros	revestidos	

das	formalidades	que	assegurem	a	respectiva	exatidão.
	 d.		Conservar	em	boa	ordem,	pelo	prazo	de	cinco	anos,	contado	da	data	da	emis-

são,	os	documentos	que	comprovem	a	origem	de	suas	receitas	e	a	efetivação	
de	suas	despesas,	assim	como,	a	realização	de	quaisquer	outros	atos	ou	ope-
rações	que	venham	a	modificar	sua	situação	patrimonial.

	 e.	Apresentar,	anualmente,	a	declaração	de	rendimentos.
	 Todas	as	condições	apresentadas	são	rigorosamente	atendidas	pela	Fundação.

2. Base de preparação 

 (a)  Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas 
do CPC)

	 	As	demonstrações	financeiras	foram	elaboradas	de	acordo	com	as	práticas	con-
tábeis	adotadas	no	Brasil.	A	presente	demonstração	financeira	inclui	dados	não	
contábeis	e	dados	contábeis	como,	operacionais,	financeiros.

 (b) Base de mensuração
	 	As	demonstrações	financeiras	foram	preparadas	com	base	no	custo	histórico	com	

exceção	pelos	instrumentos	financeiros	mensurados	pelo	valor	justo	por	meio	do	
resultado.

 (c) Moeda funcional e moeda de apresentação
	 	Essas	 demonstrações	 financeiras	 são	 apresentadas	 em	Real,	 que	 é	 a	moeda	

funcional	da	Fundação	e	atualmente	usada	no	país.

3. Resumo das principais práticas contábeis

 a. Apuração do superávit do exercício
	 	O	reconhecimento	das	receitas	e	despesas	é	efetuado	em	conformidade	com	o	

regime	contábil	de	competência	de	exercício.
	 	A	 receita	 com	 vendas	 de	 artigos	 religiosos	 são	 reconhecidas	 no	 resultado	 em	

função	de	sua	realização.	Uma	receita	não	é	reconhecida	se	há	uma	 incerteza	
significativa	na	sua	realização.	

 b. Estimativas contábeis
	 	A	elaboração	de	demonstrações	financeiras	de	acordo	com	as	práticas	contábeis	

adotadas	no	Brasil	requer	que	a	Administração	use	de	julgamento	na	determina-
ção	e	registro	de	estimativas	contábeis.	

	 A	Fundação	revisa	as	estimativas	e	premissas	pelo	menos	anualmente.	
 c. Ativo circulante e não circulante
	 •	Caixa	e	equivalentes	de	caixa
	 						Caixa	e	equivalentes	de	caixa	abrangem	saldos	de	caixa,	banco	conta	movimen-

to	e	aplicações	financeiras	com	vencimento	original	de	três	meses	ou	menos	a	
partir	da	data	da	contratação,	os	quais	são	sujeitos	a	um	risco	insignificante	de	
alteração	no	valor,	e	são	utilizadas	na	quitação	das	obrigações	de	curto	prazo.

	 •	Demais	ativos	circulantes	e	não	circulantes
	 			São	apresentados	ao	valor	líquido	de	realização.
 d. Ativo imobilizado
	 	Registrado	ao	custo	de	aquisição,	formação	ou	construção,	inclusive	juros	e	de-

mais	encargos	financeiros	capitalizados.	
 e. Passivo circulante e não circulante
	 	São	demonstrados	pelos	valores	conhecidos	ou	calculáveis,	acrescidos,	quando	

aplicável,	dos	correspondentes	encargos	e	variações	monetárias	incorridas	até	a	
data	do	balanço.

	 f.	Demonstrações	financeiras	comparativas
	 	As	demonstrações	financeiras	dos	exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2019	

e	2018	não	tiveram	saldos	reclassificados.
 

4. Caixa e equivalentes de caixa

    2019  2018
	 Caixa	e	bancos	conta	movimento............................	 	 307	 	 1.096
	 Aplicações	financeiras	livre	de	risco	(a)	.................. 	 93.262 	 63.175
     93.569  64.271

	 (a).		Essas	aplicações	possuem	características	de	equivalentes	de	caixa	em	fun-
ção	de	estarem	em	aplicações	de	curtíssimo	prazo	e	livres	de	risco.

5. Imobilizado

    2019  2018
	 Imóveis	....................................................................	 	 401.009	 	 401.009
	 Móveis	e	utensílios	..................................................	 	 19.007	 	 19.007
	 Benfeitorias	em	imóveis	próprios............................. 	 94.232 	 94.232
  	.................................................................................  514.248  514.248

	 Depreciações	e	amortizações	................................. 	 (59.303) 	 (49.247)
	 Imobilizado	líquido	...................................................  454.945  465.001

6. Obrigações com pessoal e social

    2019  2018
	 Salários	a	pagar.......................................................	 	 11.316	 	 10.847
	 Férias	e	encargos	a	pagar	.......................................	 	 10.463	 	 14.990
	 INSS	sobre	folha	de	pagamento	a	recolher.............	 	 1.441	 	 2.606
	 FGTS	a	recolher		.....................................................	 	 809	 	 866
	 PIS	sobre	folha	de	pagamento	a	recolher	............... 	 140 	 147
     24.169  29.456

	 	Estas	obrigações	referem-se	àquelas	relacionadas	com	a	remuneração	de	empre-
gados	e	os	respectivos	encargos	sociais	incidentes	sobre	essas	remunerações.

7. Adiantamento de outras empresas

    2019  2018
	 Mitra	Arquidiocesana	de	São	Paulo	(a)	................... 	 17.099 	 17.048
    17.099  17.048

	 (a)		Refere-se	a	adiantamento	financeiro	realizado	pela	Mitra	à	Capella	utilizado	
para	honrar	obrigações	trabalhistas,	bem	como	outras	despesas	operacionais.	

8. Patrimônio líquido

	 	O	Patrimonio	Social	da	Fundação,	no	motante	de	R$	120.000,	conforme	escritura	
de	alteração	e	consolidação	dos	estatutos	da	Fundação	registrado,	microfilmado	e	
digitalizado	no	Primeiro	Oficial	de	Registro	de	Títulos	e	Documentos	Civil	de	Pes-
soa	Juridica,	sob	o	nº	298.644,	em	22	de	março	de	2004.	As	doações,	geralmente,	
ocorrem	em	dinheiro	e	são	registradas	em	contas	de	resultado.	O	Patrimônio	líqui-
do	da	Fundação	em	31/12/2019	é	de	R$	506.547

9. Receita operacional líquida

    2019  2018
	 Artigos	religiosos	.....................................................	 	 96.235	 	 60.615
	 Receita	com	doações	..............................................	 	 67.978	 	 60.772
	 Receita	com	dízimos	...............................................	 	 96.882	 	 69.817
	 Receita	com	arrecadações	(eventos)	...................... 	 72.461 	 41.852
    333.556  233.056

10. Despesas com pessoal

    2019  2018
 Salários e ordenados	...............................................	 	 (78.312)	 	 (80.870)
	 Côngruas	.................................................................	 	 (30.000)	 	 (30.000)
	 Encargos	sociais......................................................	 	 (31.672)	 	 (34.586)
	 Benefícios	sociais	....................................................	 	 (42.993)	 	 (44.920)
 Férias	.......................................................................	 	 (10.055)	 	 (9.886)
	 13º.	salário	...............................................................	 	 (7.076)	 	 (7.164)
	 Rescisão	contratual	................................................. 	 (10.973)  -
     (211.081)  (207.426)
Esses	gastos	referem-se	a	despesas	com	pessoal,	sendo	incluso	eventuais	benefícios	
sociais	ofertados	aos	funcionários.

11. Despesas paroquiais
    2019  2018
  Velas	........................................................................	 	 (19.194)	 	 (18.077)
	 Artigos	religiosos	e	imagens	....................................	 	 (6.025)	 	 (8.944)
	 Espórtula	de	missa	..................................................	 	 (3.880)	 	 (11.590)
	 Vinhos	e	frascos	......................................................	 	 (1.740)	 	 (873)
	 Cartelas,	pulseiras,	broches	e	outros	...................... 	 (2.531) 	 (1.791)
    (33.370)  (41.275)

12. Despesas administrativas e gerais
    2019  2018
 Alimentação	.............................................................	 	 (10.023)	 	 (5.620)
 Donativos 	................................................................	 	 (4.914)	 	 -
	 Copa	e	cozinha	........................................................	 	 (2.024)	 	 (1.579)
	 Material	de	escritório	...............................................	 	 (899)	 	 (1.951)
 Material de Limpeza	................................................	 	 (978)	 	 (1.260)
 Transporte	...............................................................	 	 (226)	 	 -
	 Contribuições	a	entidades	de	classe	.......................	 	 (228)	 	 -
 Gastos com eventos	................................................	 	 (3.272)	 	 (6.528)
 Jornais e revistas	.....................................................	 	 -	 	 (1.540)
	 Materiais	para	manutenção	de	imóveis	...................	 	 (5.218)	 	 (15.537)
 Outras despesas administrativas............................. 	 (1.851) 	 (3.948)
     (29.633)  (37.963)

13. Despesas com serviços públicos
    2019  2018
		 Telefone	...................................................................	 	 (821)	 	 (1.014)
	 Energia	elétrica	........................................................	 	 (3.807)	 	 (3.469)
	 Água	e	esgoto..........................................................	 	 (2.290)	 	 (1.825)
	 Internet	e	tv	a	cabo	.................................................. 	 (892)    	 (611)
     (7.810)     (6.919)

Despesas	oriundas	de	utilização	de	serviços	públicos	e	infraestrutura	consumida,	dia-
riamente,	nas	atividades	paroquiais.

14. Despesas com manutenções
    2019  2018
	 Manutenção	e	reparos	–	infraestrutura	e	mobiliário 	 	 (10.845)	 	 (8.767)
 Manutenção de sistemas	.........................................	 	 -	 	 (549)
	 Manutenção	de	máquinas	e	equipamentos	............. 	 (390) 	 (6.380)
     (11.235)  (15.696)
	 Esses	gastos	referem-se	a	despesas	com	manutenção	e	reparos	de	bens.	

15.	Receitas	financeiras
    2019  2018
	 Descontos	obtidos	...................................................	 	 215	 	 -
	 Juros	sobre	aplicação	financeira	............................. 	 1.582 	 2.961
     1.797  2.961

16.	Despesas	financeiras
    2019  2018
	 Tarifas	bancárias......................................................	 	 (2.667)	 	 (2.282)
	 Despesas	gerais	de	cobrança	.................................	 	 (807)	 	 -
 Juros e multas por atraso	........................................	 	 (179)	 	 (123)
	 Encargos	s/tributos	..................................................	 	 -	 	 (389)
	 Impostos	s/	rendimentos	aplicação	financeira	......... 	 (158) 	 (456)
     (3.811)  (3.250)

17. Aprovação das Demonstrações Financeiras
	 	A	 aprovação	 e	 emissão	 das	 demonstrações	 financeiras	 da	 Fundação	 Capella	

Menino	Jesus	e	Santa	Luzia	para	o	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2019	
foram	autorizadas	pela	sua	Diretoria	em	15	de	junho	de	2020.	

Diretoria
Dom Odilo Pedro Scherer

Presidente

 Pe. Zacarias José de Carvalho Paiva Edivaldo Batista da Silva
	 Diretor	Financeiro	 Contador	-	CRC	1SP	212622/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	(Valores	expressos	em	reais)	

ATIVO    Nota   2019   2018
CIRCULANTE
	 	 Caixa	e	equivalentes	de	caixa		.................................  4	 93.569	 64.271
   Impostos a recuperar 	..............................................       	 144   -
           93.713   64.271
NÃO CIRCULANTE 
Imobilizado 	..................................................................  5 
	Imóveis	......................................................................... 		 	 401.009	 401.009
	Móveis	e	utensílios	....................................................... 		 	 12.939	 14.735
	Benfeitorias	em	imóveis	próprios	.................................       	 40.997  	 49.257
           454.945   465.001
TOTAL DO ATIVO 	........................................................        548.658   529.272

PASSIVO    Nota   2019   2018 
CIRCULANTE
	 	 Obrigações	sociais	e	trabalhistas		............................  6	 24.169	 29.456
	 	 Obrigações	tributárias	.............................................. 	 	 274	 164
	 	 Fornecedores	a	pagar		............................................. 	 	 569	 4.414
  Adiantamentos de outras empresas 	........................  7  	 17.099  	 17.048
        42.111   51.082
NÃO CIRCULANTE
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
	 	 Patrimônio	social		.....................................................  8	 120.000	 120.000
  Superávits acumulados 	........................................... 	 	 358.190	 444.694
	 	 Resultado	do	exercício		............................................     	 28.357  	 (86.504)
  	..................................................................................      506.547   478.190
TOTAL DO PASSIVO	....................................................      548.658   529.272

As	notas	explicativas	são	parte	integrante	das	demonstrações	financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	(Valores	expressos	em	reais)	

        Nota   2019   2018 
Receita operacional liquida
Artigos	Religiosos	e	Donativos	......................................  9	 333.556	 233.056
Despesas operacionais
Despesas com pessoal	.................................................  10	 (211.081)	 (207.426)
Despesas	paroquiais	.....................................................  11	 (33.370)	 (41.275)
Despesas	administrativas	e	gerais	................................  12	 (29.633)	 (37.963)
Despesas	com	serviços	públicos	..................................  13	 (7.810)	 (6.919)
Despesas	com	manutenções	........................................  14	 (11.235)	 (15.696)
Despesas	com	depreciação	e	amortizações	.................       	 (10.056)  	 (9.992)
         (303.185)   (319.271)
Superávit operacional antes do resultado financeiro	.....        30.371   (86.215)
Resultado financeiro
Receitas	financeiras	......................................................  15	 1.797	 2.961
Despesas	financeiras	....................................................   16  	 (3.811)  	 (3.250)
         (2.014)   (289)
Déficit/Superávit do Exercício	....................................        28.357   (86.504)

As	notas	explicativas	são	parte	integrante	das	demonstrações	financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	(Valores	expressos	em	reais)	

            2019   2018
Déficit/Superávit do exercício ....................................   28.357 (86.504)
	 	 Outros	resultados	abrangentes	................................       -   -
Resultados abrangentes do exercício .......................       28.357   (86.504)

As	notas	explicativas	são	parte	integrante	das	demonstrações	financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	(Valores	expressos	em	reais)

    Patrimônio   Superávits  Resultado
    Líquido  acumulado   do exercício  Total
Saldo em 01 de janeiro de 2018 ..............................................................................  120.000  425.026  19.668  564.694

	 Transferência	resultados	acumulados	..................................................................	 	 -	 	 19.668	 	 (19.668)	 	 -
	 Déficit	do	exercício	...............................................................................................  -  - 	 (86.504) 	 (86.504)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 .........................................................................  120.000  444.694  (86.504)  478.190

	 Transferência	resultados	acumulados	..................................................................	 	 -	 	 (86.504)	 	 86.504	 	 -
	 Superávit	do	exercício	..........................................................................................  -  - 	 28.357 	 28.357
Saldo em 31 de dezembro de 2019 .........................................................................  120.000  358.190  28.357  506.547

As	notas	explicativas	são	parte	integrante	das	demonstrações	financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MéTODO DIRETO)
Exercícios	findos	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	(Valores	expressos	em	reais)		

            2019   2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
	 	 Valores	recebidos	por	venda	de	artigos	 
	 	 religiosos	e	doações	................................................. 	 	 333.556	 233.056
	 	 Valores	pagos	a	empregados	................................... 	 	 (216.513)	 (202.623)
	 	 Valores	pagos	a	fornecedores	e	prestadores	 
  de serviços................................................................ 	 	 (85.782)	 (99.080)
	 	 Captação/amortização	de	empréstimos	
	 	 outras	instituições	..................................................... 	 				 51	 48
  Caixa gerado pelas operações	..............................      31.312 (68.599)
  Outros	recebimentos/pagamentos
	 	 Receitas	financeiras	recebidas	................................. 	 	 1.797	 2.961
	 	 Despesas	bancárias	................................................. 	 				 (3.811)	 (3.250)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais      29.298 (68.888)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
	 	 Aquisição	de	imobilizado	.......................................... 	 	 -	 (3.830)
Caixa líquido consumido pelas atividades 
de investimento	...........................................................   - (3.830)
Caixa líquido gerado no período	................................   29.298 (72.718)
Demonstração da diminuição de caixa 
e equivalentes de caixa
	 	 No	início	do	exercício	............................................... 	 	 64.271	 136.989
	 	 No	fim	do	exercício	................................................... 	 	 93.569	 64.271
Diminuição/Aumento liquido de caixa 
e equivalentes de caixa...............................................   29.298 (72.718)

As	notas	explicativas	são	parte	integrante	das	demonstrações	financeiras.

NOTAS EXPLICATIvAS àS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Valores	expressos	em	reais)



Estamos nos aproximando do fim 
de um ano bem diferente, atípi-
co, que muito exigiu de todos 
nós. Tivemos que mudar e nos 

adaptar a uma situação nova e desconhe-
cida. Ainda estamos aprendendo a lidar 
com tudo isso. Neste período, buscamos 
de muitos modos conservar e alimentar a 
nossa fé. Não faltou criatividade. A Pala-
vra, sobretudo o Evangelho, nos alimen-
tou a cada dia, em especial nos domingos 
e demais festas litúrgicas. Percebemos 
que os textos oferecidos pela liturgia re-
cente têm revelado certa tensão na rela-
ção de Jesus com as autoridades do seu 
tempo. Durante vários domingos, pude-
mos acompanhar o conflito entre Jesus 
e as lideranças representadas pelos fari-
seus, saduceus, anciãos do povo e douto-

res da lei. Fazem planos para apanhar Je-
sus, buscam colocá-lo à prova, elaboram 
verdadeiras armadilhas. No entanto, em 
tudo são desmascarados pelas respostas 
dadas por Jesus. 

Em um desses confrontos, um fariseu 
pergunta a Jesus qual é o maior man-
damento da lei. Eram tantos os man-
damentos que a maioria das pessoas os 
desconhecia e, por isso, não tinha como 
observá-los. Os fariseus, porém, eram co-
nhecedores das leis e criticavam a maio-
ria do povo, gente simples que desconhe-
cia tais leis. Respondendo à pergunta do 
fariseu, Jesus diz que a lei maior é o amor. 
Primeiro amar a Deus com tudo o que 
existe em nosso ser: com todo o coração, 
com toda a alma e todo o entendimento. 
Este tudo compreende até mesmo o que 
não é bom. É com todo o coração que 
tem luz e trevas, trigo e joio, terra boa e 
terra árida. Podemos amar sem medo, 
não precisamos esconder alguma coisa 
de Deus. Não precisamos esperar chegar 
à perfeição e nem ter tudo resolvido na 
vida para poder amar.

No entanto, Jesus continua a ensinar 
e diz que o segundo mandamento é se-
melhante ao primeiro: “Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo”. Como posso 

amar a Deus de todo o meu coração, se 
o meu coração está cheio de outros inte-
resses? O amor a Deus não é verdadeiro 
se não vem acompanhado do amor ao 
próximo. Não existe, portanto, como de-
sejavam os fariseus e tantos outros nos 
dias de hoje, um amor a Deus e outro 
ao próximo. Santo Agostinho ensina: 
“O amor a Deus é o primeiro na ordem 
dos preceitos, o amor ao próximo é o 
primeiro na ordem da práxis. Amando 
ao teu próximo, tornas puro o teu olhar 
para poder ver a Deus”. 

Hoje teríamos dificuldades com a 
pergunta do fariseu e a resposta de Jesus, 
pois, à semelhança daquele tempo, cria-
mos inúmeras leis para nos sentirmos 
seguros e inventamos inúmeras orações 
e devoções para nos sentirmos bem; cria-
mos ritos e novenas para pacificar nossa 
relação com Deus e nos sentirmos mere-
cedores do prêmio eterno. É um verda-
deiro arsenal de coisas piedosas e rituais 
que de nada valem se não somos capazes 
de amar. “No meio da densa selva de pre-
ceitos e prescrições – dos legalismos de 
ontem e de hoje –, Jesus faz uma abertura 
que permite vislumbrar dois semblantes: 
o rosto de Deus e a face do irmão. Não 
nos confia duas fórmulas ou preceitos: 

não se trata de preceitos e fórmulas. Ele 
confia-nos dois semblantes, aliás, um úni-
co rosto, o rosto de Deus que se reflete em 
numerosos outros rostos, porque na face 
de cada irmão, especialmente do mais 
pequenino, frágil, indefeso e necessitado, 
está presente a imagem do próprio Deus” 
(Papa Francisco). Dom Pedro Casaldáliga 
diz: “No final do meu caminho me dirão: 
E tu, viveste? Amaste? E eu, sem nada di-
zer, abrirei o coração cheio de nomes”. Um 
coração que não ama é um coração vazio 
de Deus e dos seres humanos. “Nosso co-
ração deve ser como uma agenda cheia 
de nomes que, no final da vida, quando 
seremos perguntados sobre o amor, nos 
bastará abrir o coração para que Deus o 
veja cheio de nomes” (Padre Adroaldo). 

É uma mentira dizer que amo a Deus 
se sou indiferente à dor de muitos que 
não têm o mínimo para sobreviver, em 
especial os que passam fome – no Brasil, 
este número já ultrapassa 10 milhões –, 
em estado permanente de insegurança 
alimentar. É o que nos ensina o discípu-
lo amado: “Se alguém disser: ‘Eu amo a 
Deus’, mas odeia seu irmão, esse tal é um 
mentiroso. Pois, quem não ama seu ir-
mão, a quem vê, não pode amar a Deus, a 
quem não vê” (1Jo 4,20).

DOM JOSÉ 
BENEDITO 
CARDOSO

BISPO AuXILIAR 
DA ARquIDIOCESE 

NA REGIãO LAPA

Espiritualidade

IPIRANGA

Amar a Deus no irmão
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Na sexta-feira, 16, aconteceu, no 
auditório do campus Ipiranga da PU-
C-SP, pela primeira vez de modo pre-
sencial desde o início da pandemia de  
COVID-19, a reunião geral do clero 
atuante na Região Episcopal Ipiranga.

Além de 53 sacerdotes e diáconos, 
participaram do encontro o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Me-
tropolitano, e os bispos auxiliares Dom 
Carlos Lema Garcia e Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, este último Vigário 
Episcopal para a Região Ipiranga. Dom 
Carlos, que ocupou este mesmo ofício 
durante os últimos meses, agradeceu a 

[SANTANA] No sábado, 17, foi realiza-
da na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
no Jardim Tremembé, a festa do patrono 
dos frades inacianos, Inácio de Antioquia, 
Bispo e Mártir, com missa presidida por 
Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Santana. Na ocasião, 
foram elevadas preces pelos leigos, irmãs 
e frades que são missionários inacianos. 
Concelebraram o Pároco, Frei Guilherme 
Pereira Anselmo Junior, SIA, e o Frei Ernani 
Pereira Marinho, SIA.

(por Maria Lene Alves e Padre Salvador Armas)

[SÉ] No sábado, 17, Dom Eduardo Viei-
ra dos Santos, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Sé, visitou as unida-
des Alegria, Esperança e Padre Batista 
do Centro Comunitário da Criança e do 
Adolescente (CCCA), na companhia da 
nova diretoria, dos membros do Conse-
lho para Assuntos Econômicos e Fiscais 
(CAEF) e dos conselheiros, para conhecer 
as instalações, a equipe de colaborado-
res e as possibilidades dos trabalhos e 
demandas. Ao fim do encontro, houve 
um almoço pelo aniversário natalício do 
Padre Geraldo Pedro dos Santos, Presi-
dente do CCCA. Os detalhes completos 
da visita podem ser vistos no link a seguir:  
https://cutt.ly/Vgzq9FU.

Com ênfase às comemorações dos 
60 anos de existência da Paróquia San-
ta Edwiges e com orações pelo fim da 
pandemia, os fiéis e devotos da Santa 
visitaram o templo durante a sexta-fei-
ra, 16, para celebrar a padroeira.

Uma das missas foi presidida por 
Dom Ângelo Ademir Mezzari, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Ipiranga. Na homilia, ele destacou a 
gratidão a Deus e a Jesus Cristo pelos 

60 anos da Paróquia na pessoa dos lei-
gos, padres e religiosos, que em cada 
pedra assentada construíram essa co-
munidade de fé.

Dom Ângelo recordou o testemu-

dos Padres Oblatos de São José, que há 
47 anos evangelizam na Paróquia San-
ta Edwiges e têm atenção à educação e 
promoção social dos jovens, adultos e 
famílias.

Em ação de graças por Santa Edwiges
MARTINhO WAGNER

COLABORAÇãO ESPECIAL PARA A REGIãO
nho de alegria, bondade, 
humildade e partilha em 
resgatar a vida e a digni-
dade dos súditos de Santa 
Edwiges, respeitando a vida 
como bem partilhado e do-
ado.

O Bispo ainda agrade-
ceu a presença apostólica 

Dom Ângelo participa de 1ª reunião com o clero
PADRE ChRISTOPhER COSTA VELASCO

COLABORAÇãO ESPECIAL PARA A REGIãO

acolhida e a convivência com o clero e 
demais colaboradores da Região.

O Cardeal manifestou sua gratidão 
pelos esforços de todos durante a pan-
demia, reconheceu a admirável genero-
sidade do povo de Deus e destacou os 
aprendizados para “conversão e reno-

Todo bispo, sacerdote, é um sinal por 
si mesmo: em seu modo de ser, de ser-
vir, de amar”.  Dom Ângelo afirmou sua 
intenção de entrar na dinâmica do ca-
minho sinodal da Arquidiocese: “Meu 
desejo é também contribuir nesta fase 
final do sínodo”.

vação missionária” que 
se colhem deste tempo, 
especialmente para o sí-
nodo arquidiocesano.

Dom Ângelo, por sua 
vez, expressou sua ale-
gria pelo acolhimento de 
todos, recordou seus tra-
balhos anteriores na Ar-
quidiocese, como padre, 
e declarou: “Aqui estou. 

Dom Carlos Lema, Cardeal Scherer e Dom Ângelo Mezzari

Dom Ângelo preside missa na Paróquia Santa Edwiges
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Luciana Castilho

Martinho Vagner

Cristpher Costa Valesco
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No domingo, 18, Dia Mundial das Missões, 
Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Belém, presidiu missa na Comuni-
dade Santo Antônio, no Jardim Arantes, que deve 
ser a igreja matriz da futura Paróquia Santa Teresa 
de Calcutá, que será formada por seis comunidades 
que pertenciam à Paróquia Santíssima Trindade. Ao 
todo, abrangerá um território onde moram 52 mil 
pessoas. 

Na ocasião, houve a entronização e bênção da 
imagem da Santa, além da apresentação dos Padres 
Elson Lopes e Geraldo McNamara, da Congregação 
do Espírito Santo (Espiritanos), a quem caberão os 
cuidados pastorais da futura Paróquia. Concelebra-
ram os Padres Francisco Reginaldo Henriques de 
Miranda, atual Pároco na Santíssima Trindade, e 
Jorge Boran e Hugo Boyle, Espiritanos.

Além das seis comunidades – Santa Rita, Santo 
Antônio, São José, São Pedro, Imaculada Conceição 
e Nossa Senhora do Rosário – que foram desmem-
bradas da Paróquia Santíssima Trindade, a futura 
Paróquia Santa Teresa de Calcutá, que estará no Se-
tor São Mateus, terá a Comunidade Nossa Senhora 
Rainha da Paz, que pertencia à Área Pastoral Nossa 
Senhora do Carmo. 

No início da celebração, Dom Luiz lembrou 
que a Paróquia terá uma grande missão desa-
fiadora e pediu orações pelo projeto e para que 
seja fecunda para a vida da Igreja. Também re-
zou pelas comunidades que irão compô-la. 

A íntegra da missa pode ser vista no link a seguir:  
https://cutt.ly/egleg5O.

dente da celebração foi o Padre Mar-
cos Roberto Pires, Pároco da Paró-
quia Santíssima Trindade, na Região 
Episcopal Lapa, que refletiu sobre o 
Evangelho de João, capítulo 19, mais 
especificamente o momento em que 
Jesus diz “Mulher, eis aí o teu filho. 
Filho, eis aí a tua mãe” e conecta ao 
mandamento “Amai-vos como eu 
vos amei”. O Padre também retratou 
como é o amor de Deus e como todos 
são chamados a amar uns aos outros, 
como irmãos, sempre ao lado da Vir-
gem Maria. O gesto solidário para este 

Padre Daniel Francis McLaughlin, 
missionário do Instituto Maryknoll, fale-
ceu na segunda-feira, 19, aos 85 anos, con-
forme comunicou a Pastoral da Comu-
nicação (Pascom) da Paróquia São José, 
Setor Pastoral Perus, onde o Sacerdote era 
Vigário Paroquial.

Em janeiro deste ano, o Padre foi in-
ternado em um hospital de São Paulo 
com complicações de saúde e em março 
retornou aos Estados Unidos, país onde 
nasceu em 24 de março de 1935. Ele fa-

leceu em um hospital em Nova York. 
Ordenado sacerdote em 10 de junho 

de 1961, Padre Daniel teve vida missioná-
ria nos Estados Unidos, Filipinas e Brasil, 
aonde chegou em 1981. Por 15 anos, o 
Presbítero atuou em comunidades de Vila 
Paranaguá, Monte Santo e Cidade Pedro 
Nunes, na zona Leste da cidade, a convi-
te de Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
então Bispo Auxiliar da Arquidiocese. Em 
1995, foi transferido para a Região Episco-
pal Brasilândia, tendo passagens pelas pa-
róquias Bom Pastor, no Jardim Carumbé 
(até 2005); Santa Rita de Cássia, no Morro 
Grande (2006 a 2013), e, por fim, na Paró-

quia São José, em Perus, desde 2013. Em 
todas elas foi Vigário Paroquial do Padre 
Cilto José Rosembach, Pároco.

“Padre Daniel dedicou-se aos pobres 
e à formação de lideranças, com especial 
atenção aos leigos, sempre com palavras 
de incentivo e otimismo”, escreveu a Pas-
com paroquial em comunicado. 

Entre as muitas atividades desenvol-
vidas na Brasilândia, Padre Daniel foi As-
sessor Regional da Pastoral Fé e Política e 
colaborou em iniciativas sociais, como a 
Associação Cantareira, que atua no ramo 
da comunicação popular e alfabetização 
desde 1995. 

REDAÇãO
osaopaulo@uol.com.br

Aos 85 anos, morre o Padre Daniel Francis McLaughlin

Padre Daniel Francis chegou ao Brasil em 1981

Dom Carlos em missa na Paróquia, dia 18

Na celebração do Dia Mundial das Missões, no 
domingo, 18, Dom Devair Araújo da Fonseca, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese na Região Brasilândia, 
presidiu missa na Paróquia Santo Antônio, na Vila 
Brasilândia, concelebrada pelo Cônego José Renato 
Ferreira, Pároco, e o Padre Orisvaldo da Silva Car-

valho, que acompanha os trabalhos missionários em 
âmbito regional. 

Na homilia, o Bispo fez alusão ao trecho do Salmo 
95 – “Família das nações, dai ao Senhor poder e glória” 
–, e lembrou que todas as nações e povos são amados 
por Deus e que a Palavra deve chegar a todos os lugares 
da terra. 

Dom Devair apontou, ainda, que a pandemia mos-
trou o quanto todas as pessoas são frágeis e dependem 

do olhar misericordioso de Deus, e que o Senhor en-
viou seu Filho, Jesus, para que partilhasse essa condição 
humana, experimentasse as realidades de sofrimento e 
mostrasse que é possível ser solidário e misericordioso 
sempre.

“Se o presente nos desafia, as nossas certezas são 
maiores, porque nós confiamos em Deus. Não coloca-
mos nossa confiança em qualquer coisa, mas, sim, em 
Deus, que nos dá uma resposta”, enfatizou Dom Devair.

JORGE VICENTE
COLABORADOR DE COMuNICAÇãO DA REGIãO

Dom Devair: ‘Se o presente nos desafia, as nossas certezas são maiores’

Dom Luiz Carlos preside 
missa em comunidade 
que se tornará paróquia

PADRE ELSON LOPES E FERNANDO ARThuR
COLABORAÇãO ESPECIAL PARA A REGIãO

Festa solidária e muita devoção a  
Nossa Senhora dos Remédios

POR PASCOM PAROquIAL

Entre os dias 15 e 17, foi realizado 
o tríduo em honra à padroeira da Pa-
róquia Nossa Senhora dos Remédios, 
Setor Pastoral Aclimação.

A missa do primeiro dia foi pre-
sidida pelo Padre Ricardo Cardoso 
Anacleto, Pároco, que deu a bênção 
dos enfermos e dos remédios. Como 
gesto solidário da comunidade, hou-
ve a doação de pacotes de arroz e fei-
jão. Na homilia, o Padre refletiu que a 
prática da solidariedade, mesmo com 
as dificuldades e limites humanos, é 
uma forma de melhor entender e se-
guir a vontade de Deus. 

Padre Ronildo Vasconcelos de 
Oliveira, mais conhecido como Dom 
Rafael, e membro da Ordem dos 
Monges Beneditinos Valombrosanos, 
presidiu a missa no segundo dia. Na 
homilia, ele falou a respeito da passa-
gem bíblica “Vós sois todos irmãos” 
(Mt 23,8), que está ligada à ideia da 
fraternidade e solidariedade – temas 
abordados na mais recente encíclica 
do Papa Francisco, Fratelli tutti –, que, 
segundo o Padre, são princípios ati-
vos da vida cristã e, nesta festa, foram 
demonstrados a favor dos mais po-
bres, sofredores e marginalizados. Foi 
dada a bênção dos desempregados e 
das carteiras de trabalho, e o gesto so-
lidário foi a doação de açúcar e óleo. 

No terceiro dia do tríduo, o presi-

dia foi a doação de macarrão e café. 
A missa solene de encerramen-

to da festa aconteceu no domingo, 
18, presidida por Dom Carlos Lema 
Garcia, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese e Vigário Episcopal para a Edu-
cação e a Universidade.  

Dom Carlos iniciou a homilia 
manifestando súplicas de consolação 
e fortaleza a Nossa Senhora dos Re-
médios pelos doentes, pessoas aflitas 
em tempos de pandemia, debilitados 
e famílias enlutadas pela perda de 
entes queridos. Em seguida, apre-
sentou brevemente a história de São 
João de Matha, falecido em 1213, que 
foi quem iniciou a devoção de Nossa 
Senhora sob o título “dos Remédios”. 
Relacionou, também, características 
daquela época com a atualidade e re-
latou que existem pessoas que estão 
ao nosso lado precisando da nossa 
ajuda e temos que agir. O Coral e 
Orquestra BelCantus participou da 
solenidade. 

Durante todo o fim de semana, 
os paroquianos doaram alimentos e 
roupas, que serão direcionados àque-
les que mais necessitam. A campanha 
de arrecadação acontecerá por todo o 
Mês Missionário Solidário, promovi-
do pela paróquia até 15 de novembro. 

As homilias completas e mais 
informações se encontram na pá-
gina do Facebook da Paróquia  
(@nsremediossp).

Arquivo pessoal

Pascom da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios
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Você Pergunta

Comportamento

Respondo à seguinte pergunta 
da Leonor Reis: “Padre, parece que a 
nossa Igreja está deixando um pou-
co de lado a parte social e a preocu-
pação com os pobres e se voltando 
mais à oração. Está acontecendo 
mesmo isso?”.

Leonor, não é só você que tem 
essa percepção. Muitos irmãos que 
militaram nas pastorais sociais, na 
luta pelo trabalho, pela moradia, pela 
educação, muitos que ouviam o cla-
mor dos pobres e davam sua vida por 
eles entendem que a Igreja perdeu o 
seu profetismo. Eles entendem que a 
Igreja esqueceu aquela dimensão ho-
rizontal, que a caracterizou nos anos 
pós-Concílio, e assumiu uma dimen-
são quase que exclusivamente verti-
cal. Será verdade? 

Não, minha irmã. Definitiva-
mente não é verdade. A Igreja está 
em busca do verdadeiro equilíbrio 
entre as duas dimensões: a dimensão 
vertical da fé, que nos liga a Deus; e a 
dimensão horizontal, que nos liga e 
nos compromete uns com os outros.

Este equilíbrio já existia nos tem-
pos em que a reflexão da Igreja mer-
gulhava fundo na Palavra de Deus e 
entendia que a libertação que Jesus 
veio trazer era total e plena. Sem 
oração e comunhão com Deus teria 
sido impossível para bispos, padres 
e leigos enfrentar a ditadura militar 
e defender os pobres. 

O equilíbrio entre ação e oração 
existia, portanto. O que a Igreja quis 
e quer é tornar este equilíbrio mais 
evidente. A Igreja não pode nem 
poderá jamais se esquecer dos po-
bres. Jesus afirmou que eles julgarão 
o mundo. Leia o capítulo 25 de São 
Mateus.

Eu penso que outras forças da 
sociedade saíram também em defesa 
dos pequenos e pobres. Hoje nós te-
mos muitas organizações não gover-
namentais fazendo esse trabalho. A 
Igreja, porém, continua firme, como 
ficou demonstrado na atual pande-
mia. Além disso, diante de qualquer 
situação que fira a justiça, a Igreja se 
pronuncia, protesta.

Uma Igreja que não contemplas-
se o rosto sofrido de Jesus no rosto 
sofrido dos pobres não seria a verda-
deira Igreja que quis Jesus. Eu tenho 
um santo orgulho de nossa Igreja, 
que está sempre atenta às dores do 
pobre, não apenas para orar por ele, 
mas para ajudá-lo a conquistar con-
cretamente a libertação de todos os 
males, físicos, psíquicos e espirituais.

A Igreja está 
se descuidando 
dos pobres e se 
voltando mais 
à oração?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Temos enfatizado nesta coluna que as 
virtudes e os bons exemplos são funda-
mentais no processo de educação dos fi-
lhos. De fato, o esforço dos pais em passar 
bons exemplos é a melhor maneira para 
os filhos perceberem que, entre tentativas 
de acertos e erros, os genitores querem 
alcançar o melhor, oferecendo valores e 
discernimento para o correto uso da li-
berdade a seus filhos. No entanto, o cená-
rio cotidiano tem seus representantes da 
força contrária, seja de maneira escanca-
rada nos maus exemplos, seja por argu-
mentação falaciosa a justificar a conduta 
perversa. Uma batalha entre o bem e o 
mal na direção de se cumprir a melhor 
formação aos filhos. 

Neste aspecto, nos últimos dias, a na-
ção brasileira foi atropelada pelo noticiá-
rio de fato de tamanha dimensão escan-
dalosa, que seria impossível ao surdo não 
ouvir, ao cego não ver ou ao estrangeiro 
não compreender o que ocorreu. Pelo já 
conhecido de todos, desobrigo-me de 
relatar detalhes da sentença devastadora 
que demoliu as bases, já tanto fragiliza-
das, do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Não há qualquer pretensão política par-
tidária, muito menos julgamento do Di-
reito (área à qual não pertenço), mas sim-
plesmente o estarrecimento de um chefe 
de família brasileiro, que diante de sua 
responsabilidade educacional, já descrita, 
fica sem saber justificar a atitude tomada.

Em seu episódio, sem comentários, 

observamos um dos criminosos de maior 
periculosidade em nível internacional, 
pelo tráfico de drogas, sair pela porta 
da frente do presídio, desaparecendo no 
mundo em poucas horas, por autorização 
do recente decano, alegando a ilegalidade 
da prisão por 20 dias ultrapassados da 
revisão de sua detenção, que deveria ter 
sido feita. Condenado a mais de 25 anos, 
antecedente de foragido por mais de cin-
co anos, não se dirigiu ao endereço ofere-
cido (por motivo óbvio) e agora se encon-
tra em algum ponto obscuro do planeta. 

O fato em si gerou tamanha revolta, 
verificada a cassação da liberdade pelo 
presidente do STF em poucas horas, mas 
insuficiente para conter a perda do para-
deiro (e não da fuga), que era impossível 
reter a indignação popular e midiática. 
Ainda que alguns dos juízes quisessem 
salvaguardar o colega, amparando-se em 
artigo fortemente questionável na sua 
interpretação, a vergonha de concordar 
com a decisão não impediu o clamoroso 
9 a 1 no julgamento pelo cancelamento 
da liberdade.

Voltando-se ao que nos interessa, a 
responsabilidade de um pai de família. 
Como explicar a seu filho que o decano 
da mais alta corte de Justiça do País optou 
por dar liberdade a um criminoso que 
carrega em seu currículo um dos maiores 
males de todos os tempos, o narcotráfi-
co? Quantas vidas são perdidas, quantas 
famílias são desfeitas, quantos enriqueci-
mentos ilícitos são promovidos, quanta 
prostituição é financiada e tantos outros 

males na sociedade alicerçados pelo tráfi-
co de drogas. Permitir que um criminoso 
condenado, com estas credenciais, saia, 
por estar pouco mais de 20 dias preso, 
por uma interpretação pessoal de artigo 
legal, é simplesmente inadmissível; sem a 
necessidade de ter o curso de Direito feito 
para esta afirmação.   

Quando os cabelos brancos cobrem a 
cabeça, espera-se que se acompanhe a sa-
bedoria e o discernimento. A leitura sim-
ples de um artigo, na sua interpretação 
parcial, pode ser realizada por um com-
putador, dispensando décadas de experi-
ência, anos de estudos, uma infinidade de 
situações vivenciadas, do que se esperava 
do mais antigo membro do colegiado. A 
questão é tão banal na sua análise, tão in-
discutível na sua prudência, tão injustifi-
cável na sua contradição, que, em dias de 
noticiário, ninguém ousou admitir que 
teria tomado decisão semelhante, desde 
o matuto analfabeto de boa índole até o 
presidente da suprema corte.

Ficam os pais agora a responder a 
seus filhos: Qual a necessidade de se es-
tudar tanto? Para que se esforçar por 
ganhar méritos do conhecimento e com-
portamento? Qual o valor da experiência 
dos mais velhos? Quais valores devemos 
seguir? O que é o juízo do discernimen-
to? E, fechando os olhos, nos resta enxer-
gar a Deus, fonte de toda verdade, sentido 
para os bons exemplos e esperança para 
os injustiçados. 

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

Cuidado com os maus exemplos
VALDIR REGINATO

LAPA
Dom José celebra o dia de Santa Teresa d’ávila

Na noite da quinta-feira, 15, Dom 
José Benedito Cardoso, Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região Lapa, 
presidiu missa na Comunidade Santa 
Teresa d’Ávila, pertencente à Paró-
quia São José Operário, Setor Pastoral 
Rio Pequeno, por ocasião da festa da 
padroeira. Concelebraram os Padres 
Leandro Calazans, Pároco; Jailson 
Félix, Vigário Paroquial; e Ernandes 
Alves da Silva Júnior. 

Dom José, na homilia, recordou 
que Santa Teresa de Jesus, como tam-
bém se tornou conhecida, foi um frei-

ra carmelita que viveu no século XVI, 
e é reconhecida por suas obras sobre 
a vida contemplativa e espiritual. Em 
1970, foi proclamada Doutora da Igre-

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMuNICAÇãO DA REGIãO

[LAPA] No dia 24, às 15h, na Paróquia São João Maria Vian-
ney, Setor Pastoral Lapa, Dom José Benedito Cardoso, Padre 
Raimundo Rosimar Vieira, Pároco, e o Padre José Carlos dos An-
jos, Promotor Vocacional da Arquidiocese, irão realizar um mo-
mento de diálogo com os vocacionados da Arquidiocese, após 
o qual o Bispo presidirá missa.

[LAPA] Entre os dias 26 e 30, sempre às 20h, será realizada a 
Semana de Fé e Política, no Setor Rio Pequeno, transmitida pe-
las páginas no Facebook das Paróquias São José Operário, São 
Patrício, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora Aparecida e 
São Thomas More. A programação completa está disponível no 
Facebook da Pascom da Região Lapa (@PascomLapa.Sp).

[SANTANA] No sábado, 17, em missa presidida pelo Padre 
José Roberto Abreu de Mattos, Reitor da Basílica Menor de 
Sant’Ana, 23 crianças receberam o sacramento da Eucaristia 
(primeira Comunhão).    (por Jo Sampaio Naseh e Padre Salvador Armas)

[SÉ] Entre os dias 14 e 16, foi realizado o tríduo em honra 
à padroeira da Paróquia Santa Margarida Maria, Setor Pas-
toral Aclimação, com missas às 20h. No sábado, 17, data da 
memória litúrgica da Santa, também houve missa, assim 
como no domingo, 18, quando as celebrações ocorreram 
em três horários. Em uma delas, o Padre Marcelo Delcin, 
Pároco, deu a bênção aos fiéis com a relíquia de Santa Mar-
garida Maria.

Mariana al Zaher

Padres Leandro Calazans e Jailson Felix, com Dom José Benedito

que irá atuar na Arquidiocese de Ma-
naus (AM) e pediu que Santa Teresa 
d’Ávila interceda de modo especial pe-
los professores. 

ja por São Paulo VI 
e é também padro-
eira dos professores, 
aos quais o Bispo fez 
elogios, assim como 
aos profissionais da 
área da saúde, que 
verdadeiramente se 
doam em favor do 
próximo. 

Ao final, o Bispo 
agradeceu ao traba-
lho do Padre Jailson, 
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AMBIENTAÇãO
A capacidade é de aproximadamente 

20 pessoas sentadas, porém há mais es-
paço não ocupado por mobiliário, a fim 
de que pacientes em cadeiras de rodas 
possam ter acesso ao local. Também do 
corredor em frente à Capela ecumênica é 
possível acompanhar as missas às segun-
das-feiras, às 15h – eventualmente há ou-
tras celebrações sacramentais –, e os cultos 
evangélicos, igualmente de periodicidade 
semanal. 

Em hospitais, capelas ajudam no recobrar 
das forças e no encontro com Deus

DANIEL GOMES E FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

A doença chega, avança e a internação hospitalar se 
torna inevitável. E também para quem estava saudável 
ontem, um inesperado acidente pode levar a semanas, 

quando não meses, de permanência no hospital. Neste 
momento, o paciente e seus familiares se veem diante da 
real dimensão da fragilidade humana, mas podem fortale-
cer ou redescobrir os vínculos da fé no Cristo ressuscitado. 

Em muitos hospitais, além dos serviços de assistên-
cia religiosa por meio das capelanias, a Igreja mantém 

as capelas abertas a toda a comunidade hospitalar. Nesta 
edição, O SÃO PAULO apresenta a história, dinâmica e 
características das capelas da Santa Casa de Misericór-
dia, do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, do Hospital 
Municipal Infantil Menino Jesus e do Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas.

hospital Municipal Infantil Menino Jesus

Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Desde que foi criado, em 1880, para 

atender o grande número de pacientes da 
epidemia de varíola em São Paulo, o Insti-
tuto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) é 
especializado na prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças infectocontagiosas. 

Nesse ambiente hospitalar, a Igreja está 
presente com a Capelania Católica. Desde 
1992, o Capelão, Padre João Inácio Mild-
ner, coordena as atividades de assistência 
religiosa e espiritual. Embora a atuação da 
Capelania tenha sido sempre dinâmica, 
apenas em 2017 foi inaugurada uma cape-
la devidamente projetada e em um espaço 
definitivo no 1º andar, bloco 2 do IIER. 

“Antes, sempre havia a improvisação 
de algum local para a capelinha. Em 1992, 
conseguimos um espaço um pouco mais 
organizado, mas era muito pequenino. 
Com o tempo, a Capela foi improvisada 
no 9º andar, próximo ao elevador, e nes-
te andar, em 2008, foi concedida uma sala 
para a Capela fixa. Há três anos, no con-
texto da reforma do hospital, recebemos 
uma capela planejada pelas arquitetas Ana 
Paula Vilela e Patrícia Ianamara”, recordou 
Padre João. 

CONEXãO COM O SAGRADO
 “É muito comum vermos um católico 

rezando o Terço, um evangélico lendo a 
Bíblia e alguém fazendo meditação na tra-
dição oriental. É o momento em que a pes-
soa – seja o paciente, seja seu familiar, seja 
o funcionário do hospital – tem um en-
contro com Deus e consigo mesma, se rea-
nima para a caminhada, para a sua missão. 
Hoje, as capelas estão cada vez mais valori-
zadas nos hospitais públicos, filantrópicos 
ou privados. Toda pessoa precisa cuidar da 
saúde espiritual, pois se está bem consigo, 
com Deus e com os outros, tanto mais es-
tará a serviço dos demais”, ressaltou Padre 
João sobre o aspecto ecumênico da Capela. 

Em razão da atual pandemia de 
COVID-19, todas as celebrações estão 
temporariamente suspensas, mas a Ca-
pela fica aberta ininterruptamente para 
a oração pessoal de pacientes, seus fa-
miliares e de todos os profissionais da 
comunidade hospitalar. “É um espaço 
bonito e agradável e no qual muitas pes-
soas dizem: ‘Aqui eu encontro a paz, a 
força para continuar a luta do dia a dia’”, 
concluiu o Capelão.  (DG)

Na ambientação, chama a atenção a 
grande cruz de barro com a iconografia 
do Cristo ressuscitado, feita pelo monge 
beneditino Dom Marcelo Molinero.

“É uma obra de arte muito bonita, que 
vale a pena ser contemplada, com o de-
talhe de Jesus vivo, o Cristo ressuscitado, 
pintado sobre a cruz de barro. De qual-
quer lado que se observe a cruz, a sensação 
é que o olhar de Cristo nos acompanha 
para nos proteger”, afirmou o Capelão.

Padre João em missa na Capela do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, inaugurada em 2017

Missa de reinauguração da Capela, em 2019, com Dom Odilo

Com 80 anos de história, a Capela do Hospital Muni-
cipal Infantil Menino Jesus, na Bela Vista, é mais antiga 
que a própria instituição que a abriga, pois tem sua ori-
gem no antigo Sanatório Esperança, de 1939, que depois 
se tornou o hospital de referência para o atendimento de 
crianças na capital paulista. 

Desativado por uma década devido à falta de ma-
nutenção, o templo foi reinaugurado em novembro de 
2019, graças à revitalização financiada pelo grupo de vo-
luntárias do Hospital Sírio-Libanês, instituição respon-
sável pela gestão do hospital.

Padre Fernando da Silva Moreira, Capelão do Hospi-
tal Sírio-Libanês, que também atende no Hospital Menino 
Jesus, explicou que, com a Capela desativada, as missas se-
manais eram celebradas em um corredor. Faltava, contu-
do, um ambiente adequado para que as pessoas pudessem 
se recolher em oração. 

“A Capela é importante para os pais dos pacientes, so-
bretudo em tratamentos mais longos e agudos. É um lugar 
sagrado, em que a pessoa pode recobrar as suas forças e 
encontrar o conforto de Deus”, afirmou o Capelão.

SEMPRE ABERTA
Desde a reabertura, a Capela nunca fechou suas por-

tas, nem mesmo durante este período de pandemia. As 
missas com a presença de fiéis continuam suspensas, mas 
há horários de atendimento para confissões e aconselha-
mentos aos profissionais, pacientes e seus acompanhantes, 
assim como a distribuição da comunhão eucarística àque-

FORÇA RENOVADORA
“A maioria das crianças literalmente mora no hospital, 

assim como seus pais. Por isso, a possibilidade de sair do 
ambiente hospitalar cotidiano e entrar em um lugar para 
recolhimento e oração alivia, traz esperança”, enfatizou o 
Padre Fernando, relatando, também, que muitos médicos 
vão até a Capela para fazer suas orações.  

Desde que foi reaberta, houve muitos momentos mar-
cantes. Em fevereiro, aconteceu a missa pela formatura da 
turma de residentes em Medicina de 2019. Recentemente, 
também houve a Eucaristia na intenção de uma das médi-
cas da instituição, vítima de COVID-19; e, no último dia 
8, ocorreu a celebração em ação de graças pelos 60 anos 
do hospital. 

SOLIDARIEDADE
As doações que viabilizaram a reabertura da Capela 

vieram da loja das voluntárias que funciona no Sírio-Liba-
nês, criada quando elas perceberam não haver no entorno 
do hospital um local para que as pessoas pudessem adqui-
rir produtos, tanto para suas necessidades básicas quanto 
dos pacientes e acompanhantes. Inicialmente, a venda era 
de itens de higiene pessoal; hoje se transformou em uma 
loja de conveniência, com uma variada gama de itens dis-
poníveis.  

Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos produ-
tos é revertido para a responsabilidade social do hospital. 
Atualmente, colaboram diretamente na loja 120 voluntá-
rias, que se revezam em vários períodos. (FG)

les que desejarem. As celebrações, aos sábados, às 14h, são 
transmitidas pela internet. A expectativa é que as missas 
presenciais retornem quando a pandemia for controlada.

A unidade hospitalar atende crianças de todo o Bra-
sil para o tratamento de diversas doenças, com espe-
cial atenção aos programas voltados para a correção 
de lábio leporino, hepatologias e reabilitação intestinal. 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Arquivo pessoal
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PARTICIPAÇãO
A Capela também se insere em ini-

ciativas como a Semana Internacional do 
Aleitamento Materno, que costuma ser 
aberta ou encerrada com uma missa, e 
campanhas de combate ao câncer, como 
o Outubro Rosa. O templo acolhe ainda 
as missas de formatura de estudantes de 
Enfermagem e de Medicina.

Anualmente, sempre com a partici-
pação dos alunos do 1º ano do curso de 
Medicina, há uma missa na qual se reza 
pela intenção dos falecidos cujos corpos 
foram doados para pesquisas científicas e 
para as disciplinas de anatomia. 

Padre Tiago, que exerceu a Medicina 
antes de ser ordenado sacerdote, expli-

um novo presbitério fixo, feito de már-
more. “Coube a Dom Antônio Maria Al-
ves Siqueira consagrar o altar, dedicado, 
e sob o qual as relíquias de Santa Perpé-
tua e Santa Felicidade se encontram de-
positadas. Em 2009, a Capela passou por 
uma grande reforma, coordenada pelo 
Padre Zacarias José de Carvalho Paiva, 
então Assessor Eclesiástico da Pasto-
ral da Saúde na Região Santana. Foram 
feitas adequações das instalações, troca 
de revestimentos e pisos, instalação de 

Santa Casa de Misericórdia

Conjunto hospitalar do Mandaqui

Reformada em 2009, Capela tem missas, atividades de oração e permanece aberta 24 horas ao dia

Entre o centro cirúrgico e a UTI para 
adultos no 6º andar do Conjunto Hos-
pitalar do Mandaqui, mantido pelo Go-
verno de São Paulo na zona Norte, está 
instalada a Capela São Camilo de Lellis.

“Permanecendo aberta 24 horas, to-
dos os dias, é local de refúgio e confor-
to àqueles que estão internados ou que 
acompanham seus familiares e mesmo 
aos profissionais da área da saúde que 
buscam nas orações, na partilha e nas 
bênçãos a presença de Deus”, afirma o 
Diácono Permanente Márcio Cesena, 
que presta assistência pastoral na Capela, 
hoje sob os cuidados da Paróquia Nossa 
Senhora da Salette, na Região Santana, 
tendo como Capelão o Padre Alfredo 
Granzotto, MS.

hISTóRIA
A Igreja está presente no hospital 

desde a inauguração do primeiro prédio, 
em 24 de dezembro de 1939. Inicialmen-
te, a assistência pastoral coube às Irmãs 
das Escolas Cristãs da Misericórdia, que 
vieram da Alemanha para o Brasil no 
fim da década de 1930 e mantiveram 
essa atuação até a primeira metade dos 
anos 2000. 

Em 1950, o atual prédio foi inaugura-
do, já com o espaço da Capela, que foi re-
formado em 1962, com a construção de 

forro, tendo sido mantidos o crucifixo, 
o piso do presbitério, o altar e os bancos 
originais reformados”, detalhou o Diáco-
no.

COMuNIDADE ATIVA
Regularmente, os agentes da Pastoral 

da Saúde lá se reúnem antes das visitas 
aos enfermos, às quartas-feiras e sába-
dos, às 14h, seguidas de missas às 15h30.

Às quintas-feiras, às 14h30, o grupo 
“Mãe da Misericórdia” organiza um mo-

mento de oração, partilha da Palavra de 
Deus, reza do Terço e adoração eucarísti-
ca. Por ora, em razão da atual pandemia, 
essas iniciativas estão suspensas. 

TESTEMuNhOS
O Diácono Márcio rememorou al-

guns testemunhos de fé, como o de um 
rapaz que veio da Bahia para tratar um 
tumor no cérebro e permaneceu por me-
ses no hospital: “Ele conheceu a Capela e 
começou a frequentar os momentos de 
oração e de celebração. Passou também 
a levar seus companheiros de enfermaria 
que podiam ir às missas. Fez a cirurgia, 
voltou para a Bahia e até hoje temos con-
tato por telefone ou quando ele vem para 
fazer acompanhamento no hospital”.

Outra recordação é de um homem 
que acompanhou sua mãe, já idosa, para 
uma cirurgia. “Quando ela foi para o 
centro cirúrgico, ele veio para a Capela e 
se entregou a Deus diante da imagem de 
Nossa Senhora, colocando sua mãe nas 
mãos Dela. Ele nos testemunhou que na-
quele dia, algum tempo depois, os médi-
cos foram procurá-lo para informar que, 
analisando melhor o caso, tinham deci-
dido por não fazer a cirurgia. Em uma 
celebração eucarística, ele agradeceu essa 
graça recebida pela intercessão de Nossa 
Senhora”, lembrou o Diácono. (DG)

A Capela de Nossa Senhora da Mi-
sericórdia da Santa Casa de São Paulo, 
construída entre 1900 e 1901, é um mar-
co histórico e arquitetônico da capital 
paulista, e referência de fé no entorno do 
bairro de Santa Cecília.

Localizado no centro do complexo 
hospitalar, o templo tem a rotina seme-
lhante à de uma comunidade paroquial, 
com missas em dias da semana, às 12h; 
aos sábados, às 16h; e aos domingos, às 
10h, além de batizados e até casamentos. 

O Capelão, Padre Tiago Gurgel, en-
fatizou à reportagem que há um esforço 
pastoral para que a Capela seja uma pre-
sença ativa no complexo da Santa Casa, 
estando sempre de portas abertas e inse-
rida na vida dos profissionais e pacientes.

ATIVIDADES PASTORAIS
Além da celebração dos sacramentos, 

são realizadas atividades de formação ca-
tequética e espiritual, como a preparação 
de um grupo de profissionais da Santa 
Casa para receber os sacramentos da ini-
ciação cristã. Também há grupos de ora-
ção e adoração ao Santíssimo Sacramen-
to; e um grupo que reúne mães cujos 
filhos estão internados na UTI Neonatal 
em situação grave, para rezar e encontrar 
conforto espiritual. 

Existe, ainda, um grupo formado por 
médicos e profissionais da saúde católi-
cos que estuda documentos da Igreja a 
respeito de temas relacionados à sua área 
de atuação, com destaque para a Carta 
Samaritanus bonus, sobre os cuidados 
das pessoas nas fases críticas e terminais 
da vida, publicada pela Congregação da 
Doutrina da Fé, em julho. 

cou que essa celebração tem o objetivo 
de conscientizar os estudantes a respeito 
do valor e da dignidade do corpo hu-
mano, templo do Espírito Santo, e todo 
o respeito que deve ser dado à natureza 
humana na perspectiva da fé. 

PASTORAL hOSPITALAR
O Capelão também conta com o au-

xílio do Padre Amado Lopes de Carva-
lho e do Diácono Permanente João Car-
los Franco de Barros Fornari, que, além 
das atividades da Capela, realizam visitas 
aos leitos e setores hospitalares, para ora-
ções, bênçãos e atendimento sacramen-
tal, assim como de atividades formativas 
da instituição. 

Recentemente, foi adquirido um te-
lefone celular para a capelania, a fim de 
que, por meio do WhatsApp, haja um ca-
nal direto de comunicação com os pro-
fissionais do hospital. “Muitos médicos 
entram em contato conosco para pedir 
a nossa presença e atendimento aos seus 
pacientes. Essa proximidade fez com que 
fosse estabelecida uma relação de con-
fiança”, destacou Padre Tiago. 

Como a Capela está localizada na 
área externa do complexo da Santa 
Casa, as celebrações e atividades pre-
senciais continuam mantidas mesmo 
durante a pandemia, seguindo todos 
os protocolos recomendados para este 
período. (FG)

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Missas são realizadas diariamente na Capela e é frequente a participação da comunidade hospitalar nas celebrações e atividades pastorais
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo Metropolitano de São Paulo, pre-
sidiu, na Catedral da Sé, a missa do 29º 
Domingo do Tempo Comum, no dia 18, 
data em que também se comemora o Dia 
Mundial das Missões.

Em todas as igrejas do mundo, foi re-
alizada naquele domingo uma coleta des-
tinada a ajudar as dioceses, congregações 
e iniciativas missionárias que mais neces-
sitam de apoio e sustento.

Na homilia, Dom Odilo destacou que 
nesse dia se recorda, de forma especial, 
o trabalho realizado pela Igreja nas co-
munidades mais distantes, onde ainda 
a fé cristã não foi totalmente difundida 
ou onde há pouca presença de católicos. 
Ele recordou que, a cada três pessoas no 
mundo, duas não conhecem Jesus Cristo.

“Isso pode parecer estranho para nós, 
porque vivemos em um país onde, em ge-
ral, todas as pessoas tiveram algum contato 
com o Evangelho e com a Igreja. No mun-
do, porém, ainda há muitos que não rece-
beram o Evangelho”, afirmou o Cardeal.  

DEVER DE TODOS
Nesse sentido, o Arcebispo salientou 

que o mandato de Jesus “Ide por todo o 
mundo e anunciai o Evangelho a toda a 
criatura” não é apenas um conselho, mas 
uma obrigação de todo aquele que foi 
batizado. “Que o anúncio da Boa-Nova 
da salvação e do amor misericordioso de 
Jesus chegue a todos os povos”, reforçou.

Por essa razão, explicou Dom Odilo, 
a Igreja não cessa de enviar missionários 
àqueles países e regiões onde há poucos 
cristãos, ou não existem comunidades 
formadas e onde os missionários reali-
zam “um trabalho inicial de presença, de 
testemunho, por meio de obras que mos-
trem o fruto da fé cristã, da caridade, da 
misericórdia”.

“Foi assim que a Igreja fez desde os 
apóstolos e continua a fazer também hoje”, 
ressaltou o Cardeal, destacando que toda 
comunidade eclesial precisa se preocu-
par com as missões. “Nós, que recebemos 
missionários no passado, hoje somos con-

vidados a enviar missionários a outros lu-
gares mais necessitados”, frisou.

APOIO MISSIONáRIO
Dom Odilo enfatizou que o anúncio 

do Evangelho é tarefa de cada comunida-
de e de cada católico e, mesmo aqueles 
que não podem partir em missão, aju-
dam por meio da oração e do sustento 
material os muitos sacerdotes, religiosos, 
leigos e, inclusive, famílias, que se dis-
põem à missão em terras distantes.

“Os missionários que partem precisam 
de apoio quando chegam a lugares onde 
ainda não existem comunidades forma-
das ou há comunidades frágeis, precisam 
começar uma obra, talvez, construir uma 
igrejinha, erguer uma obra de caridade… 
Os missionários precisam de alimentos, 
roupas, transporte, um lugar para morar, 
têm contas a pagar”, destacou o Cardeal.

O Arcebispo sublinhou que as dio-
ceses, congregações, comunidades e or-
ganizações evangelizadoras em toda a 
África e em parte da Ásia, por exemplo, 
dependem do apoio dos católicos de todo 
o mundo, manifesto na coleta do Dia 
Mundial das Missões. De igual modo, os 
missionários que atuam em regiões como 
a Amazônia também são auxiliados por 
essa arrecadação.

“A Igreja se renova quando parte em 
missão, quando se preocupa com o vasto 
horizonte da missão. Por isso, se alguém 
está desanimado na sua fé ou pensa que 
a Igreja está desanimada, olhe para as 
missões, faça a sua parte pelas frentes 
missionárias e verá recobrada a sua fé, 
a alegria de ser cristão e membro desta 
Igreja enviada em missão”, manifestou 
Dom Odilo.

O Cardeal recordou, ainda, a dimen-
são missionária das paróquias, comuni-
dades e famílias. Sobre este último aspec-
to, ele sublinhou o papel missionário dos 
pais, que são os primeiros que testemu-
nham e transmitem a fé a seus filhos. Por 
isso, Dom Odilo manifestou preocupa-
ção da Igreja com o fato de grande parte 
das famílias, atualmente, não levar mais 
seus filhos para ser batizados ou ingres-
sar na Catequese. “Aqui se está impedin-
do a transmissão da fé”, disse.

A coleta do Dia Mundial das 
Missões, feita em todas as missas, é 
destinada às Pontifícias Obras Mis-
sionárias (POM), que distribuirão 
o dinheiro arrecadado a diversas 
instituições eclesiais no mundo, 
principalmente aquelas mais neces-
sitadas.

Todo ano, por ocasião desta 
data, a Agência Fides divulga dados 
para oferecer um quadro panorâ-
mico da missão da Igreja. Os dados 
divulgados este ano se referem a 
2018 e foram comparados a 2017.

Em 2018, a população mundial 
teve um crescimento de, aproxi-
madamente, 88 milhões de pesso-
as em relação ao ano anterior. O 
número de católicos, por sua vez, 
aumentou 15.716.000, o que fez 
com que a porcentagem de católi-
cos em relação à população mun-
dial permanecesse igual à de 2017, 
em 17,73%, correspondendo a 
1.328.993.000 de fiéis.

O número de sacerdotes, entre-
tanto, caiu 517, e, em 2018, havia 
414.065 padres no mundo. As 
maiores quedas ocorreram na Eu-
ropa (-2.675) e na América (-104). 
Nos outros continentes, houve um 
aumento no número de sacerdo-
tes: África (+1.391), Ásia (+823) e 
Oceania (+48).

Os religiosos que não são sacer-
dotes registraram queda de 594, 
sendo que os maiores decréscimos 
ocorreram na Europa (-591) e na 
América (-290). No entanto, houve 

crescimento na África (+217) e na 
Ásia (+87). Em 2018, havia 50.941 
religiosos não sacerdotes no mun-
do todo.

Houve queda também no núme-
ro de religiosas: 7.249 a menos em 
relação a 2017. Em 2018, existiam 
641.661 religiosas no mundo.

Entretanto, a quantidade de 
missionários leigos cresceu 20.388 
de um ano para o outro, chegando, 
em 2018, a 376.188 missionários 
leigos.

O número de catequistas foi 
de 3.076.624 em 2018, 43.697 
a menos do que em 2017. Já o de 
seminaristas aumentou 552, re-
presentando 115.880 no mundo 
inteiro, com grande crescimento 
na África (+964) e Ásia (+354) e 
queda na Europa (-696) e Améri-
ca (-122).

No campo da educação, a Igre-
ja, em 2018, administrava 73.164 
escolas infantis, com 7.376.858 
alunos; 103.146 escolas primá-
rias, com 35.011.999 alunos; 
49.541 escolas secundárias, com 
19.307.298 alunos. Em escolas 
superiores, a Igreja é responsável 
por 2.251.600 alunos e, nas uni-
versidades, por 3.707.559 estu-
dantes.

Além disso, a Igreja administra 
5.192 hospitais, 15.481 ambulató-
rios, 577 leprosários, 15.423 casas 
de repouso para idosos, doentes 
crônicos e pessoas com deficiência; 
9.295 orfanatos; 10.747 creches; 
3.225 centros de educação ou re-
educação social e 31.091 institui-
ções de outros tipos.

Tarefa evangelizadora para  
1,32 bilhão de católicos no mundo

GuSTAVO RAMOS
ESPECIAL PARA O SãO PAuLO

Dom Odilo: ‘A Igreja 
se renova quando 
parte em missão’

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Católicos no Mundo – 1.328.993.000

Arcebispo Metropolitano preside missa na Catedral da Sé, no domingo, 18, Dia Mundial da Missões
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Missionários brasileiros estão em diferentes países, como em Moçambique, na África
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Em abril de 2021, entrarão em vi-
gor as mudanças no Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), previstas na Lei 
14.071/2020, sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro no dia 13, após serem dis-
cutidas na Câmara e no Senado no proje-
to de lei 3.267/2019, de autoria do Poder 
Executivo.

Em linhas gerais, a nova legislação é 
menos restritiva aos bons condutores e 
busca desburocratizar alguns processos, 
mas traz alterações que geram incerte-
zas sobre a segurança viária, como, por 
exemplo, a permissão de que qualquer 
médico possa fazer o exame de aptidão 
física e mental dos condutores e não ape-
nas aqueles com especialização em Medi-
cina de Tráfego. 

O SÃO PAULO lista, a seguir, as 
principais mudanças no CTB. Os pontos 
vetados por Bolsonaro ainda serão ana-
lisados pelos senadores e deputados em 
sessão conjunta do Congresso Nacional, 
em data a ser definida. 

RENOVAÇãO DA CNh
O período para a renovação obriga-

tória da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) variará conforme a idade do con-
dutor. Hoje deve ser feita a cada 5 anos 
por todos os motoristas (para os com 
mais de 65 anos de idade, a cada 3 anos). 
A regra, a partir de abril de 2021, será:

  Até os 50 anos de idade – renovação a 
cada 10 anos
  Entre 50 e 70 anos  – a cada 5 anos
  Acima de 70 anos – a cada 3 anos

PONTOS NA CARTEIRA
Hoje, quem acumula 20 pontos de in-

frações de trânsito tem a CNH suspensa. 
Com a mudança na legislação, esse limi-
te, em um período de 12 meses, será gra-
dativo, atrelado ao fato de o motorista ter 
cometido ou não uma infração gravíssi-
ma (por exemplo: estar com a CNH ven-
cida há mais de 30 dias; avançar o sinal 
vermelho; dirigir alcoolizado ou acima 
da velocidade permitida).

  Até 40 pontos – para quem não come-
teu infração gravíssima;
  Até 30 pontos – para quem tiver uma 
infração gravíssima;
  Até 20 pontos – para quem tiver duas 
ou mais infrações deste tipo.
Para quem atua como motorista pro-

fissional – taxista, condutor de ônibus, de 
caminhão ou de carro de aplicativo –, a 
suspensão de carteira só ocorrerá se atin-
gir os 40 pontos.

Além disso, as multas leves e médias 
recebidas por qualquer condutor serão 
punidas apenas com uma advertência 
por escrito, caso ele não tenha cometido 
a mesma infração nos últimos 12 meses.

A Associação Brasileira dos Condu-
tores de Veículos Automotores (Abrava) 
foi uma das entidades que elogiaram a 
ampliação do prazo de validade da CNH 
e o aumento do limite de pontos gerados 
por infrações para que seja cassada. 

A medida, porém, é vista com ressal-
vas pelo engenheiro Luiz Carlos Manto-
vani Néspoli, superintendente da Asso-
ciação Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP). “A princípio, parece-me uma 
medida que atua na pedagogia às avessas, 
pois, ao diminuir o rigor, sinaliza-se para 
a sociedade que se pode transgredir mais, 
e assim se desestimula o comportamento 
correto no trânsito. Do ponto de vista de 
suas consequências, se isso levará a mais 
ou a menos acidentes e infrações, só sa-
beremos com o tempo”, disse ao O SÃO 
PAULO. 

MOTORISTA EMBRIAGADO 
Ou SOB EFEITO DE DROGAS

Se o condutor de um veículo estiver 
embriagado ou sob efeito de drogas e 
provocar um acidente que resulte em le-
são corporal ou morte de outra pessoa, 
ele será punido com reclusão, e essa pena 
não poderá ser substituída por outra mais 
branda, possibilidade que existe atual-
mente quando se trata de crime culposo 
(sem intenção).

FARóIS EM RODOVIAS
Em rodovias que não sejam de pista 

simples, não será mais obrigatório que os 

veículos trafeguem com os faróis acesos 
durante o dia, exceto quando estiverem 
em túneis ou mediante condições de chu-
va, neblina e cerração. À noite, a obrigato-
riedade permanece e, também, durante o 
dia nas rodovias de pista simples, fora do 
perímetro urbano. 

BENEFíCIOS FISCAIS 
A BONS MOTORISTAS

Será criado um Registro Nacional 
Positivo de Condutores (RNPC), para se 
cadastrar aqueles que não tenham come-
tido infração de trânsito sujeita a pontua-
ção nos últimos 12 meses. Eles receberão 
benefícios fiscais a serem definidos pelos 
estados e municípios.

POLêMICA ENVOLVENDO 
AS MOTOCICLETAS

Bolsonaro vetou um artigo que previa 
que as motos só poderiam trafegar nos 
corredores de carros quando o trânsito 
estivesse lento ou parado. “A dificuldade 
de definição e aferição do que seja ‘fluxo 
lento’ aumenta a insegurança jurídica, 
sendo inviável ao motociclista verificar se 
está atendendo eventual regulamentação 
do Contran [Conselho Nacional de Trân-
sito]”, justificou o presidente.

Outro veto foi sobre os chamados 
“bolsões” de paradas de motos nos semá-
foros. “É uma sinalização para motos que 
está dando certo em São Paulo, é a faixa 
recuada no cruzamento. Essa medida re-
duziu acidentes na cidade, mas foi vetada 
pelo presidente. Isso nos causou certa es-
tranheza”, comentou Néspoli.  

EXAME TOXICOLóGICO 
Foi mantida a obrigatoriedade dos 

exames toxicológicos para motoristas das 
categorias C, D e E. No projeto original 
enviado pelo Poder Executivo ao Con-
gresso, derrubava-se essa obrigação. 

ESPECIALISTA EM 
MEDICINA DE TRáFEGO

Um dos vetos mais polêmicos do 
presidente foi em um artigo que previa a 
exigência de título de especialista em Me-
dicina de Tráfego para o profissional mé-

dico que realiza o exame de aptidão física 
e mental dos condutores.

Na justificativa do veto, o presidente 
pontuou que “não é crível que os profis-
sionais que não dispõem dessa titulação 
não possuam prática necessária para a re-
alização de tais exames”.

Em nota conjunta, no dia 14, a Asso-
ciação Brasileira de Medicina de Tráfego 
(Abramet), a Associação Médica Brasi-
leira (AMB), a Federação Nacional dos 
Médicos (Fenam) e a Frente Parlamentar 
Mista da Medicina (FPMed) lamentaram 
que “este veto atrase um importante bene-
fício que essa lei traria: a obrigação para 
o Poder Público de oferecer à população 
acesso a médicos com rigorosa e qualifi-
cada formação para o exercício desse im-
portante ato pericial”.

uSO DA CADEIRINhA
A nova lei mantém a obrigatoriedade 

do uso da cadeirinha por crianças até os 
10 anos de idade e que ainda não atin-
giram 1,45m de altura. O motorista que 
descumprir essa regra será multado como 
uma infração gravíssima. 

ESCOLAS PúBLICAS DE TRÂNSITO
Também é previsto pela Lei 

14.071/2020 a criação e manutenção de 
escolas públicas de trânsito para crianças 
e adolescentes, com aulas teóricas e prá-
ticas sobre sinalização, legislação e com-
portamento no trânsito.

DúVIDAS SOBRE  
COMPETêNCIAS DE PuNIÇãO

Pela nova lei, haverá a ampliação da 
autonomia dos órgãos municipais de 
trânsito para aplicar todas as multas em 
sua área de atuação e a penalidade de sus-
pensão no direito de dirigir, quando hou-
ver previsão para tal, desde que se avise o 
órgão máximo do trânsito da União.

Tal mudança deve causar polêmi-
cas no entender do superintendente da 
ANTP. “Houve algumas alterações no 
âmbito das competências estabelecidas 
pelo Código que precisam ser mais de-
tidamente estudadas para que os órgãos 
saibam como proceder. Ainda não se sabe 
como algumas coisas serão praticadas”, 
observou. 

“As mudanças obrigarão à adoção de 
novos procedimentos, inclusive, no que 
se refere à administração. A margem de 
pontuação, por exemplo, não ficou fixa, 
depende da categoria do motorista, do 
tipo de infração, e isso levará a uma mu-
dança na maneira de gerar os registros. 
Há expedientes operacionais que terão 
que ser revistos”, concluiu Néspoli. 

Na quinta-feira, 22, a Comissão Téc-
nica de Trânsito da ANTP fará um mo-
mento de estudo para compreender as 
mudanças no Código de Trânsito Brasi-
leiro.  A Comissão é formada por entes 
rodoviários, membros do conselho es-
tadual de trânsito e representantes dos 
municípios. 

(Com informações da Agência Senado,
Agência Brasil e Câmara Notícias) 

Mudanças no CTB beneficiam bons condutores, 
mas geram incertezas sobre segurança viária

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Principais alterações são o maior prazo para renovar a CNH e a ampliação do limite de pontos para quem cometer menos infrações gravíssimas

Agência Senado
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Jilmar Tatto

Historiador, mestre em Ciências e 
doutorando em Engenharia Elétrica, 
Jilmar Tatto, 55, do Partido dos Tra-
balhadores (PT), é o terceiro dos can-
didatos à Prefeitura da capital paulista 
ouvidos pelo O SÃO PAULO, na série 
de entrevistas com os seis mais bem co-
locados na pesquisa Exame/Ideia de 23 
de setembro, que serviu de parâmetro 
para o convite aos entrevistados. An-
drea Matarazzo e Márcio França apre-
sentaram suas propostas em edições 
anteriores e para as próximas já foram 
convidados Celso Russomanno, Bruno 
Covas e Guilherme Boulos. As entrevis-
tas são feitas por e-mail, com perguntas 
comuns a todos. 

O SãO PAuLO – No entender do senhor, 
quais os principais problemas da cida-
de e como pretende resolvê-los? 
Jilmar Tatto – O aumento da desigual-
dade social, provocado por medidas das 
gestões Doria e Bruno Covas e agravado 
pela pandemia do novo coronavírus, 
será combatido prioritariamente em 
nosso governo. Vamos instituir de forma 
imediata a Renda Básica Emergencial, 
que ficará em vigor até o fim das medi-
das de restrição social e garantirá benefí-
cio de mais de R$ 300 às famílias pobres. 
Também implantaremos uma política de 
contratação de cooperativas de trabalho 
para a realização dos serviços necessá-
rios à cidade, como coleta de materiais 
recicláveis, confecção de uniformes e jar-
dinagem. Outra frente importante será o 
combate ao enorme déficit habitacional 
de São Paulo. O programa Minha Casa 
Paulistana prevê a construção de 40 mil 
casas populares durante os quatro anos 
de mandato, cerca de 10 mil por ano. 
No setor de transportes, vamos instituir 
o bilhete gratuito para desempregados, 
retomar o Passe Livre para estudantes 
durante todo o dia e reduzir à metade o 
valor das passagens aos domingos e fe-
riados. Na saúde, vamos garantir remé-
dios gratuitos e de baixo custo ao paulis-
tano, além de ampliar o funcionamento 
das unidades Rede Hora Certa para 24 
horas, até zerar as filas, e voltaremos a 
expandir o programa, que foi criado na 
gestão de Fernando Haddad.

A atual pandemia de COVID-19 mostrou 
as dificuldades das famílias mais po-
bres em manter o isolamento social em 
casas pequenas e comunidades aden-
sadas. Diante disso, quais os planos do 
senhor para a área da habitação?

Defendo fortemente a valorização dos 
movimentos populares na organização 
e na promoção da habitação popular. 
Além do programa Minha Casa Pau-

listana, já mencionado, vamos promo-
ver a reabilitação de edifícios vazios ou 
subutilizados nas regiões centrais para 
as famílias de baixa renda, exercendo a 
função social da propriedade. Teremos, 
também, programas de urbanização de 
favelas e de recuperação das áreas de 
risco, com oferta de novas casas. Vamos, 
ainda, revitalizar os conjuntos habitacio-
nais antigos e organizar a população para 
a conservação de forma autogestionária, 
além de concluir as obras dos conjuntos 
habitacionais que foram interrompidas 
nas gestões tucanas.

Como planeja recuperar os meses que 
os estudantes não puderam ir à esco-
la? Como agirá para sanar o déficit de 
vagas em creches e na pré-escola?

Acredito que as aulas devam ser re-
tomadas apenas em 2021, seguindo as 
orientações das autoridades sanitárias. 
Agora é o momento de preparo das es-
colas de modo a promover um retorno 
seguro a alunos, professores e funcioná-
rios. Vamos instituir um plano emergen-
cial de adequação de edificações estatais 
para garantir o distanciamento social e 
as medidas de higiene necessárias para 
conter a contaminação pelo vírus. Do 
ponto de vista pedagógico, vamos im-
plementar avaliações que identificarão 
eventuais deficiências no aprendizado 
dos alunos que não tiveram condições de 
realizar um ensino a distância adequado. 
A partir dos resultados, serão definidas 
estratégias de reforço de conteúdo e o 
cronograma do novo ano letivo. Sobre 
o déficit de vagas, em primeiro lugar, va-
mos reverter a política privatizante das 
gestões de Doria e Bruno. Por meio da 
construção de novas unidades e contra-

tação de profissionais concursados, con-
seguiremos atender à demanda. 

Na área da Saúde, quais serão as priori-
dades de sua gestão?

O governo do PSDB intensificou a pri-
vatização dos equipamentos de saúde, 
entregando sua gestão às Organizações 
Sociais de Saúde (OSSs), criadas, prin-
cipalmente, para contratar médicos e 
profissionais de saúde sem vínculo com 
a carreira pública. Além da transferência 
do Hospital do Campo Limpo, a gestão 
do Bruno também quer transferir os 
demais 11 hospitais municipais para as 
OSSs. A prioridade do nosso governo na 
área será evitar esse desmonte da saúde 
pública gratuita e garantir que todos os 
paulistanos tenham acesso ao serviço de 
forma igualitária e universal. Para isso, 
vamos reverter a gestão dos hospitais 
municipais e equipamentos de saúde à 
Prefeitura; fortalecer o Conselho Mu-
nicipal de Saúde, para que usuários e 
trabalhadores possam participar cada 
vez mais ativamente da condução do 
Sistema Único de Saúde (SUS); ampliar a 
Atenção Básica no acesso à Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS), equipes de saúde da 
família e seus núcleos de apoio; estabe-
lecer metas de redução do tempo de es-
pera para consulta médica especializada, 
internação eletiva, exames diagnóstico 
e cirurgias, derrubando pela metade o 
tempo de espera atual, na primeira fase.

O senhor tem algum plano para a gera-
ção de empregos na cidade? 

Os direitos da classe trabalhadora vêm 
sofrendo vários ataques desde o golpe 
que retirou o mandato da presidente 
Dilma Rousseff, em 2016. Além das inú-

meras medidas adotadas em âmbito fe-
deral, os trabalhadores de São Paulo vêm 
sentindo os duros efeitos de um proces-
so de precarização do setor público. Na 
nossa gestão, vamos criar alternativas 
de trabalho e renda, formação e cresci-
mento profissional, bem como estimular 
pequenas e microempresas locais. Entre 
nossas propostas estão a retomada do 
projeto Caravanas do Desenvolvimento 
Local e Trabalho Decente, para que a co-
munidade consiga trabalho sem precisar 
fazer grandes deslocamentos; a regula-
mentação das  empresas de aplicativos 
que atuam na cidade, exigindo contra-
partidas que garantam direitos mínimos 
aos trabalhadores; a promoção do acesso 
a instituições financeiras habilitadas à 
concessão de microcrédito, com taxas de 
juros reduzidas; e a promoção de espaços 
de participação social para a proposição 
de um novo marco regulatório muni-
cipal das micro e pequenas empresas e 
economia solidária. 

A capital paulista tem ao menos 24 mil 
pessoas em situação de rua, conforme 
dados da Prefeitura. Como pretende 
agir diante dessa realidade? 

Nosso projeto prevê que as pessoas em 
situação de rua encontrem condições 
dignas de acolhimento, e tenham à dis-
posição uma rede de serviços capaz de 
auxiliá-las a encontrar moradia, a reati-
var laços familiares, a buscar oportuni-
dades de trabalho e a acessar direitos so-
ciais básicos, inclusive à renda. Medidas 
importantes nesse sentido serão a cria-
ção de empreendimentos habitacionais 
voltados à população em situação de rua; 
a retomada de cursos profissionalizantes 
e programas de inserção no mercado de 
trabalho; o retorno da política de redução 
de danos relativa ao uso de drogas por 
meio do programa De Braços Abertos 
e a expansão da quantidade de Centros 
de Acolhida Especiais para idosos, casais, 
famílias, gestantes e pessoas LGBTQIA+.

qual apoio a Prefeitura ofertará às víti-
mas de abuso sexual que resultem em 
gravidez, a fim de que evitem recorrer 
ao aborto?

A vítima de abuso sexual precisa, de 
forma imediata, de apoio especializado:  
acompanhamento médico e psicosso-
cial. Nesse e em outros casos de violên-
cia, em que a vítima se encontra vulne-
rável, é importante que os mais diversos 
serviços da Prefeitura possam oferecer 
apoio de forma integrada, acionando a 
rede de assistência pública e social-fa-
miliar capazes de amparar a decisão da 
mulher. Para reforçar essa rede de apoio, 
vamos fortalecer o Ônibus Móvel, proje-
to de atendimento a mulheres vítimas de 
violência que funcionava com êxito na 
gestão do ex-prefeito Fernando Haddad.

*As assessorias dos seis candidatos convidados para esta série de entrevistas já receberam as perguntas por e-mail

‘O aumento da desigualdade social será 
combatido prioritariamente em nosso governo’

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Assessoria de imprensa do candidato
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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.

fOtO DA 
semAnA
Devotos conduzem o andor 
com a imagem mariana, 
durante missa campal no 
Santuário Mãe Rainha do 
Jaraguá, no domingo, 18, nas 
comemorações dos 106 anos 
de criação do Movimento 
Apostólico de Schoenstatt. 
Acesse a íntegra da 
reportagem no link a seguir: 
https://cutt.ly/ugztSwL. 
Viu algo que lhe chamou 
a atenção na cidade? 
Fotografe e mande 
para o nosso e-mail 
osaopaulo@uol.com.br, com 
o título“Foto da Semana”.

Marcos Bastos Schmidel

Igrejas em São Paulo podem 
acolher até 60% da capacidade 
de fiéis nas celebrações
https://cutt.ly/GgzpDtX

Não foi como nos anos anteriores, 
com centenas de pessoas nas ruas, mas 
a Marcha pela Vida aconteceu, desta 
vez virtualmente – em respeito às reco-
mendações de distanciamento social –,  
por meio de um programa de tevê 
transmitido pela Rede Século 21, no sá-
bado, 17. 

Organizada pelo grupo Marcha 
pela Vida Brasil, a iniciativa teve como 
tema “Mulher é vida” e contou com os 
testemunhos de médicos, pesquisado-
res em Bioética, participantes de gru-
pos pró-vida e mulheres que disseram 
sim à vida diante da possibilidade de 
realizar um aborto.  

“Abraçamos a vida sem pressões, 
sem críticas e sem julgamentos. Ne-
nhum direito tem sentido, se o direito 
à vida for violado”, afirmou Cassia De-
nadai, coordenadora da Marcha neste 
ano. 

CONTROLE DA NATALIDADE
Durante o programa, foi realizado 

um histórico sobre as ações para impor 
o controle da natalidade às famílias, 
seja pela influência dos princípios da 
teoria neomalthusiana – a qual con-
sidera que, quanto maior for o cres-
cimento da população, mais riscos há 
de que falte alimento para todos, mais 
se torna necessário investir em saúde 
e educação e, assim, busca-se evitar 
tal expansão, por meio de estímulos a 
casamentos tardios, à distribuição de 
anticoncepcionais, à esterilização de 
pessoas nos serviços de saúde pública e 
à realização de abortos –, seja pelas res-
trições à liberdade reprodutiva das pes-
soas, como se faz na China comunista, 
seja pela construção cultural de que a 
maternidade pode impedir que a mu-
lher realize plenamente seus sonhos. 

Também foram apresentados tes-
temunhos de grupos pró-vida dos 
Estados Unidos, que indicam que o 
aborto tem sido especialmente danoso 
à população negra, uma vez que, por 

exemplo, uma em cada duas mulheres 
negras de até 40 anos já realizou um ou 
dois abortos naquele país.

DADOS INFLADOS
Autor do livro “Precisamos falar 

sobre aborto – Mitos & Verdades”, 
Marlon Derosa, pesquisador em Bio-
ética, alertou para as mentiras que são 
propagadas pelos abortistas, entre as 
quais a de que são realizados 1 milhão 
de abortos clandestinos no Brasil a 
cada ano e centenas de gestantes mor-
rem em decorrência desses procedi-
mentos.

Derosa apontou que números 
como esses são oriundos de projeções 
de uma organização pró-aborto, o Ins-
titute Guttmacher, tendo como refe-
rência indicadores dos anos 1990, ou 
se baseiam em pesquisas com metodo-
logias questionáveis, como a Pesquisa 
Nacional de Aborto, de 2016, na qual 
não houve a devida diferenciação entre 
abortos espontâneos e provocados. “O 
número de abortos clandestinos, por 
ano, mais provável no Brasil é de cerca 
de 100 mil ou até menos”, assegurou, 
pontuando ainda que anualmente tais 
procedimentos resultam na morte de 
50 a 60 gestantes. “Usam mentiras para 
advogar a favor do aborto, tentando 
sensibilizar a opinião pública com nú-
meros absolutos muito grandes, mas o 
fato a não ser esquecido é que a cada 
aborto morre uma criança”, enfatizou. 

SIM à VIDA
Durante a Marcha virtual foram 

ainda mostrados trabalhos dos gru-
pos que dão assistência às mulheres 
gestantes a fim de que não cometam 
aborto, conforme testemunharam a 
fundadora do Centro de Reestrutura-
ção para a Vida (Cervi), Rose Santia-
go; e da Associação Guadalupe, Mari-
ângela Cônsoli.

Antonia Xavier de Macedo, uma 
das mulheres que encontraram apoio 
no Cervi, deu seu testemunho ao lado 
da filha, Isabella, 16. 

“No segundo ultrassom, já com 4 

meses de gestação, a médica que me 
atendia afirmou que não valeria a pena 
levar a gravidez adiante, porque a Isa-
bella tinha várias deficiências no cora-
ção e não ia sobreviver. Disse que eu iria 
sofrer e perder tempo na minha vida. 
Fiquei muito confusa, mas, ao voltar da 
consulta, vi em uma estação de metrô 
um cartaz do Cervi, dizendo que lá se 
salvavam vidas. E foi onde encontrei 
todo o apoio do mundo. A Isabella é um 
presente de Deus, está aqui essa coisa 
linda”, recordou Antonia, emocionada.

Hoje voluntária no Cervi, Jéssica 
Dantas tinha 19 anos quando ficou 
grávida. Ela não desejava ter o filho, 
pois planejava morar no exterior e cur-
sar uma faculdade. 

“A minha decisão era de fazer um 
aborto. Tinha dúvidas, inseguranças, 
medos, mas aquela era a opção mais 
fácil e rápida para acabar com ‘aque-
le problema’. Um dia, indo trabalhar, 
muito angustiada, eu vi escrito em um 
cartaz: ‘Grávida: o que fazer?’. Logo en-
trei em contato, pensando: ‘Quem sabe 
lá me ensinam a fazer aborto, vão me 
encaminhar para alguma clínica’. No 
entanto, ao chegar, fui bem acolhida, 
conversaram comigo e me mostraram 
que o aborto não era a única opção, e 
que seria, na verdade, a morte, e existia 
a opção da vida. Fui fazer o ultrassom 
e, ao ouvir o coraçãozinho do meu 
bebê, já com 3 meses de gestação, deci-
di pela vida”, relatou Jéssica. 

Hoje, o jovem Kalebe, seu filho, é 
violinista. O som de sua arte permeou 
toda a Marcha pela Vida do último sá-
bado e, também, foi ouvido pelos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal 
em 2018, durante uma audiência pú-
blica que tratou sobre a descriminali-
zação do aborto.

A íntegra da Marcha pela Vida 
Brasil 2020 pode ser vista neste link:  
https://cutt.ly/pgkBL3G.

Número de mortes violentas 
aumenta 7,1% no 1º semestre, 
aponta Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública
https://cutt.ly/ggzp9UR

Dom Semeraro é nomeado 
Prefeito da Congregação  
para as Causas dos Santos
https://cutt.ly/Ugzp0vJ

Preocupações pastorais do Papa 
Francisco são destaques da 
Semana Teológica da PUC-SP
https://cutt.ly/GgzpVNA

‘Professores: sal e luz para a 
educação do mundo’
https://cutt.ly/vgzpZ8r

A fé que inspira versos
https://cutt.ly/ygzpKfJ

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Marcha pela Vida 2020: 
a mulher e o bebê têm 
igual direito de viver

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Testemunho de Jéssica ao lado do filho, Kalebe, que nasceu porque ela desistiu do aborto 

Reprodução da internet
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Na comemoração do Dia do Médico, 
no domingo, 18, o Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cre-
mesp) prestou homenagem aos médicos e 
demais profissionais da área da saúde que 
morreram em decorrência da COVID-19.

Na ocasião foi realizado um ato inter- 
-religioso na sede do Cremesp, transmiti-
do on-line, com as participações do Rabi-
no Rogério Cukierman, da Congregação 
Israelita Paulista; Padre Gregório Teodo-
ro, representante da Igreja Ortodoxa An-
tioquina; Pastor Marcos Jair Ebeling, da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana; 
Sheik Mohamad Al Bukai, Iman da Mes-
quita Brasil em São Paulo; e Dom Eduardo 
Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese de São Paulo, que representou 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano. 

“Que este momento possa, além de nos 
confortar, honrar as preciosas vidas que se 
foram”, disse, no início do ato, Edoardo Vat-
timo, psiquiatra e conselheiro do Cremesp. 

DAR A VIDA POR AMOR
Dom Eduardo leu o trecho do Evange-

Os primeiros membros da Comissão 
Justiça e Paz (CJP) do Regional Sul 1 da 
Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) tomaram posse no sábado, 17. 
A cerimônia aconteceu na Basílica Nossa 
Senhora do Carmo, na Bela Vista, na ca-
pital paulista, durante missa presidida por 
Dom Pedro Luiz Stringhini, Presidente do 
Regional Sul 1, Bispo de Mogi das Cruzes 
(SP) e Referencial da Comissão. Instalada 
em 12 de setembro, a CJP tem por com-
promisso fundamental a construção da 
paz a partir da defesa e da garantia dos di-
reitos humanos.

TESTEMuNhO PROFÉTICO
“As comissões de Justiça e Paz – em ní-

vel nacional, regional ou diocesano – estão 
na linha de frente do testemunho profético 
da missão da Igreja. E a Comissão Justiça 
e Paz do Regional Sul 1, empossada nesta 
celebração, compromete-se com questões 
emblemáticas a serem enfrentadas com 
coragem, firmeza e altivez”, enfatizou Dom 
Pedro Luiz, alertando para os compromis-
sos com os direitos humanos, o Pacto pela 
Vida e pelo Brasil, o Pacto Educativo Glo-
bal, proposto pelo Papa, a Economia de 
Francisco e a recente encíclica Fratelli tutti.

 
DESENVOLVIMENTO DOS POVOS 

A Comissão Pontifícia Justiça e Paz foi 
criada em Roma, em 1967, por São Paulo 
VI, sob inspiração do Concílio Vaticano 

Em ato inter-religioso, Cremesp homenageia médicos vitimados pela COVID-19
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

lho de São João sobre o mandamento do 
amor (Jo 15,9-17), em que Jesus fala que 
“ninguém tem amor maior do que aque-
le que dá a vida pelos amigos. Vós sois os 
meus amigos, se fizerdes o que vos mando”. 

“Neste Dia do Médico, fazemos memó-
ria de centenas de médicos que, como Jesus 
nos ensina, deram a sua vida por amor. Ao 
longo da História, inúmeros profissionais 
da saúde, sobretudo médicos, arriscaram 
suas vidas, e muitos a perderam por amor 
à profissão, aos seus pacientes, o amor à 
vida. Hoje estamos aqui testemunhando 
esse grande exemplo de amor”, ressaltou. 

O Bispo lembrou que o Papa Francis-
co, por muitas vezes, já manifestou que, 
nesta pandemia, os voluntários e profis-

sionais médicos “são verdadeiros mártires, 
que deram suas vidas para salvar inúmeras 
vidas, a quem nem sequer conheciam”. 

DESAFIOS E RECONhECIMENTOS
Irene Abramovich, neuropediatra e 

presidente do Cremesp, ressaltou que a 
pandemia deu mais visibilidade e reco-
nhecimento ao trabalho dos médicos. 

Em entrevista ao O SÃO PAULO, An-
gelo Vattimo, coloproctologista e primei-
ro secretário do Cremesp, disse que lidar 
com uma doença desconhecida e com 
consequências diversas foi algo desafiador 
aos médicos: “Especialmente no início da 
pandemia, a falta de Equipamentos de 
Proteção Individual [EPI] e as condições 

de trabalho, muitas vezes impróprias, 
contribuíram muito para uma sobrecarga 
física e mental destes profissionais, que co-
locaram em risco suas próprias vidas para 
salvar outras. Além disso, a COVID-19 é 
uma doença nova e muito do que sabe-
mos hoje sobre ela não era conhecido no 
começo da pandemia. Assim, produzir e 
difundir o conhecimento necessário para 
as boas práticas médicas em relação a essa 
doença também foi um desafio”. 

hOMENAGENS
Além do ato inter-religioso realizado 

na manhã do domingo, que contou com 
a apresentação do Coral da Cidade de São 
Paulo, acompanhado por membros da 
Orquestra Acadêmica de São Paulo, sob 
a regência do maestro Rogério Camargo, 
durante a noite, no prédio da antiga sede 
do Cremesp, na rua da Consolação, 753, 
foram projetadas imagens de médicos fa-
lecidos por COVID-19.

Visando à preservação da memória 
desses e de outros médicos que morreram 
de COVID-19, o Cremesp irá construir 
um memorial em sua sede. A pedra funda-
mental foi lançada no domingo e sua inau-
guração está prevista para o início de 2021. 

(Colaborou: Jenniffer Silva)

Diretoria do Cremesp e líderes religiosos em homenagem a médicos mortos pela COVID-19

Assessoria de imprensa do Cremesp

Primeiros membros da Comissão Justiça 
e Paz do Regional Sul 1 tomam posse

FLAVIO ROGÉRIO LOPES 
osaopaulo@uol.com.br

  Frei Marcelo Toyansk – Assessor Eclesiás-
tico, membro da Ordem dos Frades Meno-
res Capuchinhos. 
  Murilo Gaspardo – Coordenador e pro-
fessor na Faculdade de Ciências Humanas 
e Sociais da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp). 
  Antônio Funari – Advogado, ex-ouvidor 
da Polícia Militar e presidente da CJP da 
Arquidiocese de São Paulo.

  Ana Sueli Ferreira – Servidora Pública Fe-
deral.
  Antônio Carlos Malheiros – Desem-
bargador do Tribunal de Justiça de São 
Paulo.

  Padre Arlindo Dias – Sacerdote da Con-
gregação do Verbo Divino.
  Padre Gianfranco Graziola – Assessor na-
cional da Pastoral Carcerária.
  Luiza Andreza Camargo de Almeida – 
Membro da Pastoral da Juventude da Dio-
cese de Ourinhos (SP).

  Maria Victoria Benevides – Membro da 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
Dom Paulo Evaristo Arns.
  Maria Auxiliadora Arantes – Diretora do 
Instituto Sedes Sapientiae.
  Maria Cândida de Paula Thomaz de Sou-
sa – Advogada, vice-coordenadora da Pas-
toral Afro Regional.

  Irmã Maria da Penha de Oliveira – Membro 
da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB).
  Mario Francisco de Quinto Junior – So-
ciólogo.
  Matheus Rafael de Almeida – Professor e 
membro da Pastoral da Juventude.
  Mônica Lopes – Coordenadora estadual 
de Fé e Política.
  Vidal Serrano Nunes Júnior – Diretor da 
Faculdade de Direito da PUC-SP.
  Pastor Jair Alves – Membro da Igreja Me-
todista.

*Nem todos os membros da Comissão 
são mostrados na foto acima

MEMBROS DA CJP DO REGIONAL SuL 1 DA CNBB

Luciney Martins/O SÃO PAULOII, especialmente da Constituição Pastoral 
Gaudium et Spes, que chamou a atenção 
dos católicos para a consciência sobre a 
justiça social entre as nações. 

Tem por objetivo central estudar os 
grandes problemas da justiça social, com 
o intuito de colaborar para o desenvolvi-
mento de todos os povos, sobretudo os 
atingidos pela fome, e para a edificação da 
paz no mundo.

No Brasil, a Comissão, que é um dos 
organismos da CNBB, teve seus trabalhos 
iniciados oficialmente em 1971, com a 
realização do 1º Seminário Brasileiro de 
Justiça e Paz. 

ARquIDIOCESE DE SãO PAuLO 
Na Arquidiocese de São Paulo, a CJP 

foi criada em 1972, por iniciativa do então 
Arcebispo, Cardeal Paulo Evaristo Arns, 
com o objetivo de denunciar e combater 
as violações de direitos humanos durante 
o regime militar brasileiro. 

A Comissão também se destacou na atu-
ação pela redemocratização do País, tanto 
na defesa das eleições diretas quanto na par-
ticipação popular, como entidade civil, na 
Constituinte e na Campanha pela Anistia. 

A CJP também teve papel significativo 
na aprovação e implantação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana, da Ouvidoria da Polí-
cia do Estado de São Paulo e da Defensoria 
Pública estadual.

(Com informações de Regional Sul 1 da CNBB)
*Texto produzido sob a supervisão de Fernando Geronazzo
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Fé e Cidadania

E RESSOA A PERGUNTA DE DEUS: 
“ONDE ESTá ABEL, TEU IRMãO?” A 
RESPOSTA é A MESMA qUE DAMOS 
MUITAS VEzES: “SOU, PORVENTURA, 
GUARDA DO MEU IRMãO?” (GN 4,9). 
COM A SUA PERGUNTA, DEUS COLOCA 
EM qUESTãO TODO O TIPO DE 
DETERMINISMO OU FATALISMO qUE 
PRETENDA JUSTIFICAR COMO úNICA 
RESPOSTA POSSíVEL A INDIFERENçA 

(cf. FT, 57).

Fraternidade e solidariedade são frequentemente con-
sideradas válidas apenas para quem é da “nossa turma”, 
tem “as mesmas ideias” e posições políticas (cf. FT, 80-86). 
As irmandades são pensadas, em nossa sociedade, como 
organizações para autoproteção mútua dos associados, 
dos “irmãos” – enquanto, para a tradição da Igreja, são 
grupos que se reúnem justamente para ajudar aos outros, 
aos que sofrem e passam por necessidades.

Por isso, Francisco escolhe, no capítulo II da encíclica, 
a parábola do “bom samaritano”, que se dedica a ajudar 
aquele que poderia ser visto até como inimigo, para expli-
car a fraternidade.

Ela não implica apenas ser solidário com os que consi-
deramos merecedores de ajuda, por serem nossos correli-
gionários ou por estarem numa situação tão desfavorável 
que nos comove. A fraternidade implica ser solidário com 
todos, particularmente com aqueles que mais precisam.

EMBORA ESTEJA INSCRITO COMO LEI 
FUNDAMENTAL DO NOSSO SER, é UM 
APELO [O DA FRATERNIDADE] SEMPRE 
NOVO: qUE A SOCIEDADE SE ORIENTE 
PARA A PROSSECUçãO DO BEM 
COMUM E, A PARTIR DESTE OBJETIVO, 
RECONSTRUA INCESSANTEMENTE A 
SUA ORDEM POLíTICA E SOCIAL, O 
TECIDO DAS SUAS RELAçõES, O SEU 
PROJETO HUMANO 

(cf. FT, 66).

A consequência da falta dessa solidariedade, do pre-
domínio do individualismo, é a perda de um projeto para 
todos (cf. FT, 15-17), “sonhos desfeitos em pedaços” (FT, 
10-14), uma globalização e um progresso sem rumos (cf. 
FT, 29-31). Um mundo sem um ideal de bem, no qual os 
excluídos e os descartados sofrem com as injustiças, com 
o não reconhecimento de seus direitos (cf. FT, 18-24); no 
qual todos se tornam vítimas do medo, da insegurança e 
da solidão (cf. FT, 25-38).

Aqui, Francisco não se preocupa tanto em fazer um 
elenco das mazelas da sociedade, das situações de injustiça 
e exclusão (ainda que na encíclica toda a figura do “descar-

tado”, do migrante e do refugiado ocupe um lugar de des-
taque (cf. FT, 19, 22, 37-41). O Papa denuncia um mundo 
sem perspectivas, no qual o próprio anseio de bem parece 
de certa forma perdido... E no qual as pessoas sofrem, no 
corpo e na alma, por causa disso.

APESAR DESTAS SOMBRAS DENSAS 
qUE NãO SE DEVEM IGNORAR 
[...] DESEJO DAR VOz A TANTOS 
PERCURSOS DE ESPERANçA. COM 
EFEITO, DEUS CONTINUA A ESPALHAR 
SEMENTES DE BEM NA HUMANIDADE 

(cf. FT, 54).

O Papa sabe que “o ser humano está feito de tal ma-
neira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode 
encontrar a sua plenitude a não ser no sincero dom de si 
mesmo aos outros” (FT, 87). Citando o filósofo católico 
Gabriel Marcel, completa: “A vida subsiste onde há vín-
culo, comunhão, fraternidade [...] Pelo contrário, não há 
vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si 
mesmo e de viver como ilhas: nestas atitudes prevalece a 
morte” (Idem).

A fraternidade nasce do amor, que é inerente a todo 
ser humano. Contudo, temos que superar uma visão ro-
mântica e individualista do amor (cf. FT, 88-96). O amor 
tem essa dimensão mais intimista, mas o coração humano 
foi feito para “abrir-se ao mundo inteiro” (título do capí-
tulo IV).

Bento XVI, na primeira parte da Deus caritas est, per-
correu esse mesmo caminho feito por Francisco nos ca-
pítulos III e IV da Fratelli tutti. Os dois pontífices perce-
beram que, para a mentalidade atual, o amor foi reduzido 
a uma dimensão particular, individualista, perdendo sua 
dimensão transformadora da sociedade. Por isso, ambos 
nos convidam a perceber que o “amor na verdade” (Ca-
ritas in veritate), isto é, compreendido integralmente, é a 
força que pode construir um mundo melhor e mais justo.

FOMOS CRIADOS PARA A PLENITUDE, 
qUE Só SE ALCANçA NO AMOR. VIVER 
INDIFERENTES à DOR NãO é UMA 
OPçãO POSSíVEL 

(cf. FT, 68).

Voltemos à segunda questão que perpassa toda a 
encíclica: uma sociedade organizada a partir do amor 
e da fraternidade não seria essa uma ilusão bem-inten-
cionada? Será que, na realidade, enquanto os “bonzi-
nhos” querem construir um mundo baseado no amor, 

os maus é que estão construindo um mundo baseado 
no egoísmo?

No curto prazo, no intervalo de uma geração, essa 
pode ser a impressão dominante. No entanto, se contem-
plamos a história de povos e nações, numa perspectiva 
intergeracional, temos que reconhecer que os ideais de 
uma sociedade mais justa e solidária vão moldando as 
relações sociais.

Se compararmos, por exemplo, o mundo que enfren-
ta a epidemia da COVID-19 com aquele que enfrentou a 
Gripe Espanhola (1918-1920), veremos que existe muito 
mais paz e solidariedade entre as nações, a universalida-
de dos direitos é muito mais reconhecida, as democra-
cias estão mais fortalecidas. Isso não quer dizer que tudo 
mudou para melhor, que o abismo entre ricos e pobres 
não tenha aumentado em muitos contextos, que o in-
dividualismo, a solidão e o vazio existencial não sejam 
mais evidentes.

A PARTIR DO “AMOR SOCIAL”, é 
POSSíVEL AVANçAR PARA UMA 
CIVILIzAçãO DO AMOR A qUE TODOS 
PODEMOS NOS SENTIR CHAMADOS 

(cf. FT, 183).

As sociedades não se desenvolvem igualmente, em 
todas as suas dimensões. Além disso, como salienta Fran-
cisco, acontecem momentos de aparente refluxo e retro-
cesso na construção de uma sociedade melhor. Por isso, 
permanece sempre atual o convite ao compromisso com o 
desenvolvimento humano integral.

Para que o amor e a fraternidade possam realmente 
transformar a sociedade, o amor tem que se tornar uma 
virtude política, que gradativamente vai orientando cada 
vez mais a participação social de cada cidadão e a conduta 
das personalidades públicas.

Ninguém é perfeito, mas é importante percebermos 
que, tanto na sociedade em geral quanto entre essas per-
sonalidades públicas, existem aqueles que se deixam guiar 
pelo amor. Para mostrar que isso é possível – e que essas 
pessoas não precisam ser católicas, pois esse chamado ao 
amor está no coração de todo ser humano, o Papa cita os 
exemplos de Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahat-
ma Mohandas Gandhi e de uma importante referência 
para o diálogo com o Islã no século XX, o Beato Charles 
de Foucauld, o qual compreendeu que “somente identi-
ficando-se com os últimos é que se chega a ser irmão de 
todos” (cf. FT, 286-287).

A TAREFA EDUCATIVA, O 
DESENVOLVIMENTO DE HáBITOS 
SOLIDáRIOS, A CAPACIDADE 
DE PENSAR A VIDA HUMANA 
DE FORMA MAIS INTEGRAL, A 
PROFUNDIDADE ESPIRITUAL SãO 
REALIDADES NECESSáRIAS PARA 
DAR qUALIDADE àS RELAçõES 
HUMANAS, DE TAL MODO qUE SEJA 
A PRóPRIA SOCIEDADE A REAGIR 
FACE àS PRóPRIAS INJUSTIçAS, 
àS ABERRAçõES, AOS ABUSOS 
DOS PODERES ECONôMICOS, 
TECNOLóGICOS, POLíTICOS E 
MIDIáTICOS 

(cf. FT, 167).

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

Fratelli tutti: da fraternidade 
à política melhor

FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO

A natureza da solidariedade 
“fraterna” e sua real capacidade 
de mudar o mundo são os dois 
grandes temas transversais – e 
que precisam ser sempre apro-
fundados –  da Fratelli tutti (FT), 
do Papa Francisco.

CAIM ELIMINA O 
SEU IRMãO ABEL, 
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Jesus se coloca acima de qualquer polêmica, lem-
brou o Papa Francisco na oração do Angelus do do-
mingo, 18. Ele refletiu sobre o Evangelho segundo 
São Mateus (22,15-21), em que os adversários de Je-
sus tentam colocá-lo em dificuldade, perguntando se 
é justo pagar impostos ao Império Romano e Cristo 
responde: “Dai a César o que é de César e a Deus o 
que é de Deus.”

“Com essa resposta, Jesus se coloca acima da 
polêmica”, disse o Pontífice. “Pagar os impostos é 
um dever dos cidadãos, como também a obser-
vância das leis justas do Estado. Ao mesmo tem-
po, é necessário afirmar o primado de Deus na 
vida humana e na história, respeitando o direito 

de Deus sobre o que lhe pertence”, completou.
Dessa forma, Francisco repete o raciocínio de Je-

sus sobre a moeda: há a face de César, o imperador ro-
mano, que dominava a região da Palestina à sua épo-
ca. Porém, no coração e na alma, “levamos a imagem 
de Deus e, portanto, é a Ele, somente a Ele, que cada 
um é devedor da própria existência, da própria vida”.

A missão de cada cristão e da Igreja, portanto, é 
“falar de Deus e testemunhá-lo aos homens e mu-
lheres de seu tempo”, pois todos são chamados “a ser 
presença viva na sociedade, animando-a com o Evan-
gelho e com a linfa vital do Espírito Santo”.

O Papa também lembrou o modelo de alguns 
missionários e catequistas que, com a vida e o teste-
munho, anunciam o Evangelho. A humildade e a co-
ragem ajudarão a construir a “civilização do amor, na 
qual reina a justiça e a fraternidade”.

A catástrofe humanitária na Síria 
permanece, após quase dez anos de 
guerra, e o país vive atualmente uma 
“bomba de pobreza” que abateu 80% da 
população. A mensagem foi transmiti-
da pelo Cardeal Mario Zenari, Núncio 
Apostólico (embaixador) na Síria, em 
encontro com o corpo diplomático da 
Santa Sé, na quinta-feira, 15.

Mais de 380 mil pessoas já morreram 
desde o início da guerra, de acordo com 
o Observatório para Direitos Humanos 
da Síria, entre civis, militares do governo, 
rebeldes e militares estrangeiros.

Conforme comunicado emitido 
pelo Vaticano, o Cardeal disse que, 
atualmente, há uma série de projetos 
humanitários em realização no país e, 
por isso, há que “não deixar morrer a 
esperança”. Segundo ele, o mundo não 

pode se acostumar com “a ladainha de 
horrores que todos os dias chega a nós 
daquela martirizada nação”.

As crianças e os idosos estão entre 
os que mais sofrem com a pobreza, a 
ponto de muitos morrerem de frio no 
inverno. Muitos jovens sírios qualifi-
cados profissionalmente deixaram o 
país. Outro desafio é a repatriação de 
refugiados, além dos inúmeros desa-
parecidos e presos, constituindo um 
complexo cenário social. É preciso re-
cuperar a economia do país e promover 
a educação.

Citando a encíclica Fratelli tutti, do 
Papa Francisco, ele acrescentou: “Pre-
cisamos fazer crescer a consciência de 
que hoje ou nos salvamos todos ou nin-
guém se salva”, e pediu que a comunida-
de internacional se organize em torno 

de soluções de longo prazo. O Cardeal 
Secretário de Estado, Dom Pietro Pa-
rolin, também afirmou que a Síria não 
deve ser abandonada sob um “cobertor 
de silêncio e indiferença”. 

A guerra civil na Síria começou no 
ano de 2011, com uma série de protes-
tos no mundo árabe contra governos 
autoritários. Manifestantes e grupos 
armados se organizaram contra o pre-
sidente Bashar al-Assad, que reprimiu 
opositores violentamente, com a ajuda 
de forças militares estrangeiras.

O cenário se tornou ainda mais 
complexo com o aparecimento de ter-
roristas como o Estado Islâmico, contra 
os quais exércitos e facções inimigas 
tiveram que se unir. Entre os países 
envolvidos nos conflitos estão Rússia, 
Turquia e os Estados Unidos. (FD)

Síria vive uma ‘bomba de pobreza’, diz Cardeal zenari

Em encontro com os policiais de 
Roma que fazem a vigilância de áreas do 
Vaticano, no sábado, 17, o Papa Francis-
co fez uma pequena revelação pessoal: 
“Todas as manhãs, quando chego aqui 
no meu escritório, na biblioteca, rezo 
a Nossa Senhora e depois vou à janela 
olhar a praça, olhar a cidade.”

Aos policiais, acrescentou: “Todas 
as manhãs, eu os saúdo com o coração 
e lhes agradeço.” No seu trabalho, disse 
ele, “vocês são chamados a destinar uma 
atenção especial às pessoas frágeis e com 
dificuldades, especialmente aos idosos, 
que são a raiz da nossa cultura, a memó-
ria viva da nossa cultura”. (FD)

‘Todos os dias, 
rezo e olho pela 
janela’, diz o Papa

‘A César o que é de César’: 
pagar impostos é dever do cidadão

FILIPE DOMINGuES
ESPECIAL PARA O SãO PAuLO

Vatican Media

Papa Francisco, durante a oração do Angelus, no domingo, dia 18   
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30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
25 DE OUTUBRO DE 2020

O mandamento 
do Amor

Liturgia e Vida

O primeiro passo para se combater uma en-
fermidade é reconhecê-la e se dispor a enfrentá- 
-la. Enquanto a negamos, não pode haver cura. 
Algo semelhante sucede na relação com Deus. 
Podemos nos habituar de tal modo à indiferen-
ça com o Senhor, ao materialismo, ao ambiente 
secularizado – que nos envolve como um aquá-
rio –, que nem sequer nos damos conta de como 
ainda O amamos pouco.

Por isso, é preciso recordar-nos diariamente 
de que o sentido da existência se resume nesta 
frase: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o 
teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento!” (Mt 22,37). Não é apenas uma 
norma sobre a qual seremos julgados. Tampou-
co se limita a um débito de amar o Senhor “mais” 
do que aos outros. Este Mandamento encerra o 
motivo pelo qual existimos. Revela a única ne-
cessidade absoluta da alma humana, sem a qual 
a vida fracassará. A Deus é preciso amar sempre 
e com todo o ser. Os demais amores e afetos ga-
nham pleno sentido somente “por Ele, com Ele e 
Nele”, permeados pelo amor ao Criador.

O Senhor nos ama mais do que nossos pais. 
Acompanha e sustenta-nos a cada instante. Dele 
recebemos o perdão, a graça, a Eucaristia, as ca-
pacidades, as pessoas queridas e todos os bens. 
Deus merece a adoração e a reverência de todo o 
universo, e ainda assim se preocupa pessoalmen-
te conosco. Olha-nos ininterruptamente com 
amor e compreensão. Reconhecer-nos amados e 
retribuir a Sua grande caridade é o nosso primei-
ro dever de justiça!

Portanto, sejamos gratos! Escolhamos e quei-
ramos amar o Senhor! Entreguemos a Ele o pri-
meiro e o último pensamento do dia. Consagre-
mos-Lhe todas as ações, pensamentos, palavras, 
as pessoas e os bens. Procuremos ter uma vida 
sincera de oração, uma vez que orar é se unir a 
Deus e usufruir da Sua presença. Lembremo-nos 
Dele ao longo do dia, fazendo pequenas preces 
que manifestem nossa fé, esperança e amor. Ofe-
reçamos-Lhe o trabalho diário e as preocupa-
ções. Confessemo-nos com confiança e gratidão. 
Procuremos fazer da vida um tempo de ação de 
graças, louvor e adoração. 

Assim, estaremos também em condições de 
viver o segundo Mandamento, que é “semelhan-
te”: “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo” (Mt 
22,39). Seremos capazes de ver a imagem de Deus 
em nosso próximo. Assim como o Pai, queremos 
amar, perdoar e ter em consideração aqueles que 
nos rodeiam. Amando a Deus e sabendo-nos 
amados por Ele, teremos um correto amor pela 
vida que nos permitirá “amar como a si mesmo”. 

Há quem tenha ressentimentos, invejas, iras, 
aflições e medos por falta de estima por si mes-
mo. Sem terem compreendido o significado de 
serem filhos de Deus, tais pessoas procuram 
em vão onde afirmar a própria dignidade: rela-
cionamentos, sucesso profissional, beleza física, 
inteligência,  perfeccionismo. Assim, basta um 
insucesso, um desprezo, um pecado, e tudo de-
saba, dando lugar aos sentimentos citados ante-
riormente, que dificultam o amor ao próximo. 
Sabemos, porém, que Cristo já nos deu tudo e 
o Seu amor basta! E que, por isso, somos livres 
para amar e perdoar. 

PADRE JOãO BEChARA VENTuRA

A presidência do Conselho Epis-
copal Latino-Americano (Celam) di-
vulgou, no dia 14, mensagem acerca 
da encíclica Fratelli tutti, publicada 
pelo Papa Francisco em 4 de outu-
bro.

A mensagem do Celam foi assi-
nada por seu Presidente, Dom Mi-
guel Cabrejos Vidarte, OFM, pelo 1º 
Vice-Presidente, Cardeal Odilo Pe-
dro Scherer, e pelos outros prelados 
que compõem a cúpula do organis-
mo. Intitulada “Novos caminhos de 
humanização da vida, de fraterni-
dade e amizade social”, a mensagem 
elogia o novo documento do Pontífi-
ce em seus diversos pontos.

O primeiro aspecto salientado é o 
pedido do Papa para que se construa 
uma “vida com ‘sabor do Evangelho’, 
com simplicidade e alegria, como 
irmãos dos pobres e da natureza”. 
Dessa forma, dizem os bispos, “abri-
remos espaço para a fraternidade e 

amizade social, promovendo a dig-
nidade, os deveres e os direitos”.

A encíclica foi além dos recorren-
tes pedidos do Papa por uma Igreja 
em saída para pedir uma “humani-
dade em saída”, que “inclui todas as 
comunidades e tradições religiosas, 
para um diálogo respeitoso e fecun-
do, vivendo como omnes fratres: to-
dos irmãos”.

Com a Fratelli tutti, os prelados ex-
plicam que Francisco encerra um ciclo 
composto por três encíclicas: a Evan-
gelii gaudium, que “nos mostrou como 
viver com alegria nossa relação com 
Deus e o próximo”; a Laudato si’, que 
“nos convidou a compreender nossa 
profunda relação com a natureza e 
com toda a Criação, pois somos parte 
dela”; e, por último, a Fratelli tutti, que 
“nos faz refletir sobre a relação de fra-
ternidade que nos une a todos”.

A encíclica também se baseou na 
pandemia de COVID-19 para evi-

denciar “as fraturas e o fracasso do 
modelo de desenvolvimento predo-
minante”, que “afeta principalmente 
os mais pobres, mas também todo o 
povo”. Além disso, a pandemia nos 
fará “melhores ou piores, mas nunca 
iguais” e demonstra que necessita-
mos uns dos outros, porque “esta-
mos na mesma barca”.

Diante disso, a presidência do 
Celam afirmou que acolhe com ale-
gria a nova encíclica e que ela “ilu-
minará e ampliará os horizontes de 
ação pastoral de nossa Igreja latino- 
-americana e do Caribe”.

Por fim, os prelados pediram que 
os fiéis reflitam sobre a mensagem da 
encíclica e roguem a Nossa Senhora 
de Guadalupe para que a todos dê 
“forças para ser uma Igreja sino-
dal em saída, comprometida com a 
construção da fraternidade e amiza-
de social”. (GCR)

(Com informações do Celam)

No domingo, 18, ocorreram di-
versas manifestações no Chile para 
assinalar o primeiro aniversário do 
início dos protestos no país para 
pedir mudanças políticas e sociais. 

A maioria dos manifestantes se 
reuniu na Praça Itália, no centro 
de Santiago. À tarde, foram regis-
trados atos de violência de enca-
puzados, que atacaram a polícia e 
atearam fogo a veículos blindados. 

O maior ato de vandalismo, 
entretanto, ocorreu na Igreja da 
Assunção, com mais de 150 anos 
de história, próxima a essa praça. 
Encapuzados invadiram o templo 
e nele atearam fogo, com gritos de 
alegria quando alguma parte da es-
trutura desmoronava devido ao in-
cêndio. Depois de alguns minutos, 
o incêndio consumiu toda a igreja, 
até que a torre desmoronasse. 

No mesmo dia, outro templo 
próximo já havia sido atacado pelos 
encapuzados: a Paróquia São Fran-
cisco de Borja, dedicada ao serviço 
religioso dos policiais. Muitos obje-
tos foram destruídos e queimados, 
incluindo uma imagem da Virgem 
Maria.

BISPOS
Em um comunicado publicado 

no mesmo dia dos atos, o Arcebis-
po de Santiago, Dom Celestino Aós 
Braco, condenou os ataques às duas 
igrejas da capital.

“A violência é má, e quem se-
meia violência consegue destrui-
ção, dor e morte. Nunca justifique-

Vândalos colocam fogo em igrejas em Santiago
Chile

América Latina e Caribe
Presidência do Celam divulga mensagem sobre a Fratelli tutti

GuSTAVO CATANIA RAMOS
ESPECIAL PARA O SãO PAuLO

mos nenhuma violência”, afirmou o 
Prelado no início de seu comunica-
do, no qual recordou que os mais 
atingidos pelos protestos violentos 
são os mais pobres: “Custou-nos re-
construir as instalações e exigiu-se 
dos mais pobres sacrifícios e incô-
modos constantes; isso tudo fez a 
sua vida mais penosa”.

A destruição dos templos não 
impacta apenas a vida dos chilenos, 
relembrou Dom Celestino, mas to-
dos os cristãos do mundo, que se 
sentem atacados pessoalmente ao 
verem as cenas caóticas.

O Arcebispo demonstrou em-
patia com os fiéis de ambas as pa-
róquias e os exortou a não perder a 
fé nem a esperança, pois “o amor é 
mais forte”.

Por fim, Dom Celestino fez um 
apelo pedindo o fim da violência 
no país: “Basta, basta de violência. 
Não justifiquemos o injustificável. 
Deus não quer a violência. Encon-
traremos uns aos outros para fazer, 
como comunidade de fé, atos de de-
sagravo e de reparação”.

A Conferência Episcopal do 
Chile também condenou os ataques 
e afirmou que eles demonstram 
que “hoje não existem limites para 
aqueles que extrapolam a violência”. 
Os bispos afirmaram que a maioria 
dos chilenos não compactua com 
os atos de vandalismo e espera, ape-
nas, um país “sem corrupção nem 
abusos”.

(Com informações da Conferência  
Episcopal do Chile)

Incêndio na Igreja da Assunção, em Santiago, ocasiona desmoronamento da torre

Iglesia Católica Chile
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Dom	Odilo	Pedro	Scherer,	Presidente	do	Instituto	
Brasileiro	 de	 Comunicação	 Cristã	 (INBRAC),	 CNPJ:	
69.271.849/0004-04,	 com	 fundamento	 nos	 artigos	
12,14,	 inciso	 III	 e	 16	 e	 20,	 do	 respectivo	 Estatuto,	
convoca	 os	 membros	 atuais	 e	 antigos	 do	 Conselho	
Superior	 de	 Orientação	 e	Administração	 (CONSUP);	
os	associados	fundadores;	os	representantes	da	Con-
ferência	Nacional	dos	Bispos	do	Brasil	 (CNBB);	e	os	
representantes	dos	associados,	beneméritos,	colabora-
dores	e	contribuintes	para	a	Assembleia	Geral	Ordiná-
ria,	a	realizar-se	no	dia	09	de	novembro	de	2020,	em	
primeira	convocação	as	09h,	e	em	segunda	convoca-
ção	as	09h15,	para	deliberar	sobre:
i)	 breve	história	da	REDEVIDA;
ii)	 programação,	audiência	e	IBOPE
iii)	REDEVIDA	na	pandemia;
iv)	situação	econômica	da	REVIDA.
v)  pontos a serem revistos no Estatuto, proposta pelo 

Conselho	Superior	de	Orientação	e	Administração	
–	CONSUP,		nos	termos	do	artigo	12,	 inciso	V	e	
artigo	13,	inciso	XI;

vi)		outros	assuntos;	no	formato	online	via	ferramenta	
Zoom.

São	Paulo,	13	de	outubro	de	2020.

Dom Odilo Pedro Scherer
Presidente	do	CONSUP

Edital de Convocação para Assembleia 
Geral Ordinária do Instituto Brasileiro 

de Comunicação Cristã (INBRAC)
CNPJ:	69.271.849/0004-04

A equipe de Proteção do Centro de 
Referência para Refugiados da Caritas 
Arquidiocesana de São Paulo (CASP) pro-
duziu um relatório sobre os impactos da 
COVID-19 em crianças refugiadas. 

As informações foram coletadas por 
meio de diagnósticos participativos, ou 
seja, consultas ao público atendido, sobre 
o momento atual, e foram conduzidas pela 
Caritas entre os meses de junho e agosto 
deste ano. O estudo identificou riscos, ca-
pacidades e soluções sob a ótica do isola-
mento social, da saúde, do lazer, do com-
portamento e da educação das crianças.

Foi o primeiro diagnóstico realizado 
pelo Centro de Referência para Refugia-
dos da CASP tendo como alvo o público 
infantil e adolescente. De acordo com os 
organizadores, a ideia é estruturar um 
grupo de trabalho para lidar com essas 
situações de modo mais especializado e 
transversal, com temas como proteção, 
educação e saúde.

CONhECER PARA MELhOR ATENDER
Diego Souza Merigueti, 35, advogado 

e coordenador do setor de Proteção do 
Centro de Referência para Refugiados da 
Caritas Arquidiocesana de São Paulo, ex-
plicou ao O SÃO PAULO os principais 
aspectos do relatório. 

“Com o início da pandemia, aumen-
tou consideravelmente a quantidade de 
pessoas buscando, pela primeira vez, os 
serviços do Centro de Referência para 
Refugiados da CASP. Percebendo que os 
núcleos familiares eram compostos por 
muitas crianças e adolescentes, surgiu a 
necessidade de averiguar quais eram os 
impactos da pandemia para esse público 
específico”, explicou o advogado. 

Merigueti apontou também para o 
fato de se tratar de um público que, mui-
tas vezes, acaba ficando escondido atrás 

Caritas SP lança relatório sobre impactos 
da pandemia em crianças refugiadas
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modo a dar mais visibilidade a suas de-
mandas.

“Outro aspecto que merece atenção é a 
vulnerabilidade econômico-financeira das 
famílias, que se agravou durante a pande-
mia e impactou diretamente a impossi-
bilidade de cumprimento do isolamento 
social. Isso acabou expondo as crianças a 
riscos de contaminação pelo coronavírus, 
assim como a riscos de acidentes domésti-
cos, nas hipóteses em que elas tinham que 
ficar sozinhas em casa”, continuou.

Merigueti salientou também a atenção 
às dificuldades enfrentadas para acesso 

das demandas que os adultos levam até o 
Centro de Referência: “Eles também têm 
questões, necessidades e habilidades pró-
prias que, por serem significativamente 
diferentes daquelas dos adultos, precisam 
de uma atenção particularizada. Crianças 
e adolescentes devem ser reconhecidos em 
sua individualidade como sujeito de direi-
tos e ter canais para expressar suas preocu-
pações e necessidades”.

A partir dos dados presentes no rela-
tório, concluído em outubro, o próximo 
passo é sistematizar as ações de acom-
panhamento mais imediatas, tais como 
atendimento a casos mais urgentes, com 
necessidades específicas ou encaminha-
mentos apropriados e reivindicações para 
serviços públicos. “A médio e longo pra-
zos, é preciso um trabalho multidiscipli-
nar da equipe no planejamento de ações 
estratégicas para mitigar os riscos aponta-
dos e implementar outras soluções”, disse 
Merigueti.

MuDANÇAS 
O relatório mostra que 90% das famí-

lias não fizeram isolamento social durante 
a pandemia e até junho não foram afeta-
das pela COVID-19. Ao ser perguntado 
sobre possíveis mudanças deste dado com 
o passar do tempo, Merigueti afirmou que 
é difícil afirmar com segurança. 

“A impossibilidade de cumprir o isola-
mento social, tendo em vista a necessidade 
de trabalhar e outros motivos apontados 
no diagnóstico, torna as famílias refugia-
das ainda mais expostas ao vírus. Além 
disso, com o prolongamento da pandemia 
nos meses seguintes, a situação financeira 
das famílias talvez se agravou, o que pode 
ter aumentado os motivos, a frequência e 
até o número de membros do núcleo fa-
miliar que precisou circular pela cidade”, 
afirmou o advogado.

O relatório permite construir um canal 
em que crianças e adolescentes possam ser 
incluídos nas avaliações participativas, de 

ao aprendizado de modo remoto, já que 
a maioria das famílias dispunha de um 
único celular, compartilhado entre todos 
os membros, e não possuía computador 
próprio.

“Acreditamos que só assim, ouvindo 
diretamente as pessoas a quem servimos, 
permitindo que elas próprias expressem, 
sob suas perspectivas, a respeito dos riscos, 
lacunas e até mesmo suas próprias capaci-
dades e soluções, é que as ações adotadas 
terão legitimidade e efetividade”, concluiu 
o advogado.

Caritas Arquidiocesana de São Paulo


