
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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Há 125 anos, irmãs 
scalabrinianas 
encontram o Cristo 
nos migrantes

Claretianos anunciam o Evangelho no Brasil desde 1895

Conheça os 13 novos cardeais
escolhidos pelo Papa Francisco 

A nossa fé na vida eterna 
nos leva a recomendar 
os falecidos a Deus

Encontro com o Pastor
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Editorial
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Uma multidão de santos 
‘anônimos’ além daqueles 
que ocupam os altares

Fratelli tutti: a política 
e a economia devem 
servir ao bem comum

Pela internet, Carlo
Acutis tornou conhecidos
os milagres eucarísticos

Rede Vida de Televisão 
lança canais com 
programação educativa

Bruno Covas é o 
entrevistado na série com 
os candidatos a prefeito

Página 17 Página 16 Página 14

Criada na Itália por Dom João 
Batista Scalabrini, em 25 de outu-
bro de 1895, a Congregação das 
Irmãs Missionárias de São Carlo 
Borromeo, scalabrinianas, teve em 
São Paulo seu primeiro local de 
missão, com a assistência a crian-
ças órfãs de imigrantes italianos, 
pela ação do Padre José Marchet-
ti e de sua Irmã, a Beata Assunta 
Marchetti. Atualmente, as irmãs 
mantêm ações em 28 países. 
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Uma missa presidida pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, na 
Paróquia Imaculado Coração de 
Maria, no sábado, dia 24, marcou 
a memória de Santo Antonio Ma-

ria Claret, fundador da Congre-
gação dos Missionários Claretia-
nos, que comemora 125 anos de 
presença no Brasil.
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Três franciscanos, o primeiro afro-americano, um 
sobrevivente de genocídio e o bispo de um país 
onde evangelizar é proibido. Essas são algumas 
características dos 13 cardeais que serão criados 
pelo Papa Francisco no próximo consistório, marca-
do para 28 de novembro. 

Entre os novos purpurados, há quatro clérigos 
não eleitores que receberão o título como gesto de 
reconhecimento pelo serviço à Igreja, como o Frei 
Raniero Cantalamessa, 86, Pregador da Casa Pon-
tifícia há 40 anos. 

Página 18

Em razão da atual pandemia, 
a Santa Sé estendeu para todo 
o mês de novembro a possibili-
dade de conceder indulgências 
a serem aplicadas às almas dos  
falecidos. Tradicionalmente, isso 
pode ser feito apenas entre os 
dias 1º e 8, por meio de alguém 
que visite o cemitério, faça uma 
oração pelos defuntos e pelo 
Papa, e busque os sacramentos 
da Confissão e da Comunhão. 

Além disso, aqueles impedi-
dos de sair de casa poderão ob-
ter a indulgência caso se unam  
espiritualmente aos outros fiéis.
Nesta edição, O SÃO PAULO 
também informa os horários das 
celebrações nos principais cemi-
térios da capital paulista.
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‘Quem crê em mim, ainda 
que esteja morto, viverá’

Por meio da visita aos cemitérios, católicos obtêm indulgências em favor dos fiéis falecidos

O jovem que morreu aos 
15 anos de idade, em 2006, e 
foi beatificado no dia 10 des-
te mês dedicou-se à produção 
de conteúdos on-line nos quais 
detalhou diversos milagres eu-
carísticos, muitos dos quais 
desconhecidos da maioria das 
pessoas.

Página 19

 

No mundo há mais de 600 irmãs scalabrinianas
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Na comemoração dos 
falecidos (Dia de Fina-
dos) deste ano, recorda-
remos de maneira espe-

cial todos os que perderam a vida por 
causa da pandemia do novo corona-
vírus (COVID-19). É uma multidão 
imensa de pessoas queridas, que per-
deu a batalha contra o vírus, ainda 
circulante e a atingir mais pessoas.

Nas missas celebradas nas igrejas 
ou cemitérios, também faremos a in-
tercessão por todas as demais pesso-
as, recomendando-as à misericórdia 
de Deus. A Igreja Católica, baseada 
na Palavra de Deus, ensina que nossa 
intercessão pelos falecidos tem valor. 
Elevamos preces e súplicas a Deus, 
entregando-lhe aqueles que deixa-
ram este mundo. E a melhor forma 
de oração é oferecer a Santa Missa 
pelos falecidos, sacramento do sacri-
fício de Jesus e do seu sangue derra-
mado por todos, para a remissão dos 
pecados. Jesus entregou sua vida na 
cruz e ressuscitou pelos vivos e pe-
los falecidos, para que todos tenham 
vida por meio Dele.

Aqui é oportuno esclarecer que 

a Igreja Católica celebra a Eucaristia 
“em sufrágio” dos falecidos, ou seja, 
em favor deles. É frequente ouvir que 
a missa foi celebrada “em homena-
gem ao falecido”. Essa não é a lingua-
gem da nossa fé católica.  Os católicos 
não prestam culto aos mortos. A mis-
sa é oferecida sempre em homena-
gem a Deus e “em favor” de alguém, 
de alguma intenção particular, ou da 
humanidade inteira e de suas necessi-
dades. No caso dos falecidos, celebra-
mos a missa “em sufrágio” deles, ou 
seja, em favor deles, como intercessão 
por eles. As homenagens aos faleci-
dos podem ser feitas por quem quer 
que seja e sempre que se achar opor-
tuno fazê-lo. Deve-se evitar, porém, 
a instrumentalização da missa para 
“fazer homenagem” a quem quer que 
seja, vivo ou falecido. Seria um desvio 
de finalidade e uma descaracteriza-
ção da missa.

A recordação dos falecidos está 
profundamente enraizada na cultu-
ra dos povos e suas religiões, que o 
fazem de diversas maneiras e com 
motivações próprias. Tal lembrança 
e o cultivo de sua memória são fatos 
significativos para as pessoas, famílias 
e comunidades, a prescindir da reli-
gião, embora isso esteja quase sempre 
relacionado com convicções religio-

sas. Recordar os falecidos ajuda a 
manter o vínculo com a história, feita 
de pessoas, fatos e memórias. Visitar 
os túmulos dos falecidos ajuda a se si-
tuar na vida e na história e a cultivar 
um sadio realismo.

Os cristãos, em geral, e os cató-
licos, em particular, têm motivos 
que decorrem de sua fé e da manei-
ra como compreendem a vida. Nós 
cremos na ressurreição dos mortos, 
quando e no modo como Deus o 
fará. De acordo com a nossa fé, a vida 
é um dom de Deus e teve início neste 
mundo, ainda sujeito à precariedade; 
mas ela está destinada a se plenificar 
em Deus. Crer na vida eterna decorre 
diretamente da fé em Deus, Senhor 
da vida. Ele vive e não nos fez existir 
apenas para um pouco de vida, mas 
para nos saciar no banquete da vida 
eterna. Não haveria nenhum sentido 
crer em Deus se Ele fosse incapaz de 
resolver nossa sede de vida para além 
da nossa morte.

O segundo motivo forte que nos 
leva a pensar nos falecidos e a reco-
mendá-los a Deus é a nossa fé na vida 
eterna, firmemente enraizada na Pala-
vra de Deus e nas promessas de Jesus 
Cristo, Seu Filho. O homem deseja vi-
ver e tenta até eternizar sua vida, ain-
da precária, neste mundo. No entanto, 

somente possui a vida eterna Aquele 
que é o Eterno e que nos pode unir 
a si, para nos fazer viver para sem-
pre. A vida eterna é dom, e não uma 
realização humana. Isso seria ilusão 
alienante? Certamente não, como não 
são ilusão as promessas de Deus. Isso 
é parte do cerne da nossa fé e até uma 
exigência da razão humana. A refe-
rência à vida eterna acompanha toda 
a proclamação e celebração de nossa 
fé, como se pode observar facilmente 
nas celebrações da Liturgia. Portanto, 
lembramos os falecidos porque cre-
mos que a vida eterna também é pro-
metida a eles. E pedimos em nossas 
orações que sejam admitidos ao ban-
quete da vida eterna.

Há um motivo a mais para visitar-
mos o cemitério e os túmulos dos fa-
lecidos: porque isso é profundamente 
pedagógico e nos ensina a viver bem 
os preciosos dias de nossa vida. Ao 
visitar o cemitério, é impossível não 
pensar que, um dia, quando tiver-
mos cumprido a nossa missão, aquele 
também será o nosso lugar. Pessi-
mismo? Não, mas é um sadio realis-
mo, que nos ajuda a viver bem. Não 
querer pensar nisso seria uma grave 
alienação. A morte faz parte da vida, 
e o importante é dar um significado à 
vida e à morte enquanto vivemos.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Por que rezamos 
pelos falecidos?
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Saudável

V
id

a AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

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

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

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

ATENDIMENTO 
GRATUITO

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano, presidirá duas 
missas na segunda-feira, 2, na Comemo-
ração de Todos os Fiéis de Defuntos: 

   Às 8h, no Cemitério Gethsêmani 
Anhanguera (Rodovia Anhanguera, 
km 23.4, Vila Sulina)

   Às 15h, na Paróquia Sagrado Cora-
ção de Jesus em Sufrágio das Almas 
(Rua Guaporé, 429 , Luz – próximo 
ao Metrô Armênia)
No dia 3, às 12h, o Arcebispo presi-

dirá missa na Cripta da Catedral da Sé 
pelos bispos e padres falecidos.

Durante o programa “Diálogos de 
Fé”, transmitido pela rádio 9 de Julho 
(AM 1600 kHz) e pelo Facebook, no do-
mingo, 25, o Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo de São Paulo, comentou 
a repercussão midiática da declaração 
atribuída ao Papa Francisco em relação 
à união civil de pessoas do mesmo sexo.

Dom Odilo destacou que, em pri-
meiro lugar, é preciso compreender que 
o documentário “Francesco”, lançado em 
Roma no dia 21, reproduz uma série de 
declarações do Pontífice feitas em dife-
rentes ocasiões e, portanto, não são afir-
mações novas.

Em seguida, o Cardeal ressaltou que 
o documentário tem o objetivo de trans-
mitir uma ideia específica proposta por 
seu autor e, por isso, não é um jorna-
lismo objetivo. “O documentário tem 
uma linha de pensamento e usa pala-
vras do Papa que foram inseridas para 
corresponder a essa ideia”, acrescentou 
o Arcebispo, sublinhando que declara-
ções do Santo Padre foram “cortadas”, 
“costuradas” e colocadas em um contex-
to diferente do original, como mostrou 
um artigo publicado pelo site do O SÃO 
PAULO que pode ser lido neste link:  
https://tinyurl.com/y6s7qjhy.

Por essa razão, imediatamente após 
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Celebrações na Comemoração 
de Todos os Fiéis Defuntos

Dom Odilo: Papa não mudou a doutrina 
da Igreja sobre o Matrimônio e a família

FERnAnDO GEROnAzzO
osaopaulo@uol.com.br

o lançamento do documentário, os no-
ticiários destacaram que o Papa havia 
aprovado o “casamento” entre pessoas 
do mesmo sexo. No entanto, Dom Odilo 
enfatizou que isso não corresponde aos 
fatos.

COnTEXTO
“O Papa disse que os homossexuais 

também têm o direito de ter uma famí-
lia, não devem ser expulsos da família 
por sua condição e nem devem ser tra-
tados mal. Isso difere de dizer que eles 
têm o direito de formar família”, explicou 
o Cardeal, completando que o Pontífi-

ce deixou essa ideia clara em diferentes 
ocasiões, ao afirmar que tais uniões nun-
ca serão equivalentes a um casamento 
como a Igreja compreende, entre um 
homem e uma mulher e que, nesse sen-
tido, o máximo que uma legislação civil 
poderia estabelecer é uma união com di-
reitos civis, mas nunca compará-las a um 
casamento. “É essa a posição da Igreja”, 
recordou.

“Não estou fazendo nenhuma crítica 
aos homossexuais, mas, simplesmente, 
esclarecendo o que foi dito no documen-
tário e aquilo que é a palavra do Papa”, 
esclareceu o Arcebispo, reforçando que, 

quando se lê uma notícia, é preciso fazer 
uma hermenêutica, isto é, perguntar-se 
o que se está querendo dizer realmente, 
compreendendo o contexto original da 
afirmação.

Dom Odilo lembrou que a distorção 
de uma declaração é também uma forma 
fake news. “O cuidado deve ser sempre 
o de se perguntar: ‘Onde está escrito? 
Quando foi dito? Quero ouvir, quero ler 
e procurar a verdade na sua fonte’. Isso 
é fundamental. Do contrário, embarca-
mos na reação imediata, na raiva, nos 
aplausos, sem saber o que é. Nós preci-
samos começar a colocar os pés no chão, 
não reagir sem saber do que se trata”, re-
comendou.

DOUTRInA PERMAnECE
O Cardeal recordou os ouvintes e 

internautas de que as declarações origi-
nais do Papa sobre esse tema também 
se inserem no contexto das assembleias 
do Sínodo dos Bispos sobre as famílias, 
realizadas em 2014 e em 2015, das quais 
ele participou. “Convido a recordamos a 
exortação apostólica pós-sinodal Amoris 
laetitia, que fala sobre o casamento e a fa-
mília e, também, dos homossexuais em 
relação à Igreja. No contexto do Sínodo, 
tudo isso veio e foi debatido. As questões 
não são novas, nem são palavras novas 
do Papa. Não houve um pronunciamen-
to novo. Que isso fique bem claro”, disse.

Por fim, o Arcebispo lamentou que 
o Santo Padre esteja sendo criticado até 
por católicos que se deixaram levar por 
manchetes sensacionalistas, que dão a 
entender que ele rompeu com os ensina-
mentos da Igreja, quando, na verdade, a 
doutrina sobre o Matrimônio e a família 
permanece a mesma. “É preciso ter mui-
ta calma!”, concluiu.

(Colaborou: Jenniffer Silva)

Cardeal Odilo Scherer durante a apresentação do programa ‘Diálogos de Fé’, no domingo, 25
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A Comunhão dos Santos
Editorial

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

Acordei com as cenas de uma igreja chile-
na ardendo em chamas. Em nome de ideolo-
gias, jovens terroristas punham fogo ao espaço 
sagrado, profanavam a beleza, queimavam a 
História, destruindo o que o esforço e os re-
cursos dos fiéis construíram para a maior gló-
ria de Deus. Isso me causou, ao mesmo tempo, 
tristeza, dor, angústia, revolta.

Fundada nas Sagradas Escrituras, a Igre-
ja construiu a civilização ocidental. E isso 
não é afirmação de fé, mas fato histórico. 
Ao difundir a fé herdada dos apóstolos, de-
positária absoluta, redesenhou o mundo, 
preenchendo o vácuo deixado pelo Império 
Romano, que caía; manteve a Filosofia Gre-
ga; aproveitou o Direito Romano; desen-
volveu o método científico; fundou escolas, 
universidades e hospitais. Promoveu a ca-
ridade; valorizou o conhecimento; patroci-
nou as Artes e a Arquitetura. Deu-nos até 
o calendário que usamos. Sem ela, ninguém 
conheceria as Sagradas Escrituras e muitos 
não conheceriam o Cristo.

Hoje, cheio de ingratidão, o mundo oci-
dental lhe cospe à face, voltado contra Deus, 
com os mais fundamentais valores desfigu-
rados, quase irreconhecíveis. Tudo por um 
ódio do que se pensa ter sido a Igreja. Um 
erro de percepção que remonta aos anos de 
sangue da Revolução Francesa, ou talvez um 
pouco antes. Ideologias aparentemente opos-
tas acabam se unindo para agredir, moral ou 
fisicamente, a Igreja. Em parte, por intolerân-
cia, em parte por saberem que ela é, no mun-
do, o dique de contenção do mal, indepen-

Sobre o terrorismo que destruiu templos católicos no Chile
Santa Igreja a imortalidade foi prometida ex-
plicitamente; a nós, como classe social, não. 
Para nós, um paliativo que prometa durar 
cem anos equivale à eternidade. Podemos até 
nos preocupar com nossos filhos, talvez com 
nossos netos; mas, para além do que podemos 
acariciar com nossas mãos, não temos com-
promissos; e eu não posso me preocupar com 
os meus eventuais descendentes em 1960. A 
Igreja, sim, precisa cuidar disso, porque está 
destinada a não morrer. Em seu desespero, o 
conforto é implícito”.

Texto consolador e inspirador para este 
momento, não? E como não lembrar do que 
nos disse o Senhor a respeito de o inferno ja-
mais prevalecer sobre sua Igreja? As dores de 
hoje, de ontem e de amanhã são nada diante 
da certeza do triunfo.

Nem por isso, porém, os católicos devem 
deixar de reclamar direitos, exigir respeito e 
defender a fé, a identidade e a dignidade da 
Igreja. Deus não colocou a Sagrada Família em 
lugar seguro por um passe de mágica. Man-
dou o anjo acordar José e pô-lo em marcha 
com Maria e o Menino Jesus até o Egito. Deus 
conta com o nosso empenho, com o nosso ar-
dente desejo do sobrenatural no plano natural. 
Com as armas da fé, da esperança e do amor, 
temos de rezar pela conversão dos terroristas. 
Mas ainda exigir justiça e punições rigorosas.

Façamos nossa parte e confiemos no 
Senhor.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

dentemente do nome moderno que 
lhe atribuam.

Pode-se ter ou não ter fé. Acredi-
tar ou não acreditar em Deus. Gostar 
ou não gostar da Igreja. O que não 
se pode é desrespeitá-la, atacá-la, fe-
ri-la. Num tempo em que o exagero 
grita intolerância disto e daquilo, a 
única permitida, e até incentivada, é 
a que se exerce contra a Igreja, seus 
valores e a liberdade dos seus fiéis. 
O neomartírio é uma realidade. A 
cristofobia também. Ser cristão (ca-
tólico) é agonizar. Originalmente, e 
disto o filósofo espanhol Miguel de 
Unamuno nos lembra, agonizar sig-
nifica “lutar”. Lutar é viver. E o cris-
tão é aquele que vive em contínua 

agonia, em luta permanente contra 
os inimigos da cruz. 

Estava triste pelo incidente; e um 
amigo veio me animar com as palavras 
de um livro de que gosto muito: “O le-
opardo” (1958), de Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa. Vinham da parte em 
que Dom Fabrizio, aristocrata sicilia-
no, que falava ao Padre Pirrone sobre 
a diferença da aristocracia e da Igreja 
como instituição, diante dos ataques 
revolucionários que ambas sofriam na 
Itália em formação, nos idos de 1860:

“Não somos cegos, caro Padre, 
somos apenas homens. Vivemos em 
uma realidade movediça, à qual tenta-
mos nos adaptar assim como as algas 
se dobram sob o impulso do mar. À 

PAULO HEnRIQUE CREMOnEzE

Opinião

Paulo Henrique Cremoneze, advogado, mestre em Direito 
Internacional pela Universidade Católica de Santos (SP), espe-

cialista em Direito do Seguro pela Universidade de Salamanca, 
na Espanha, pós-graduado em Especialização Teológica pela 

Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção e vice-presiden-
te da União dos Juristas Católicos de São Paulo (Ujucasp).
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Ao longo deste mês de outu-
bro, o nome de Carlo Acutis 
– beatificado no último dia 
10, em Milão, na Itália – ga-

nhou o mundo. Que comovente saber 
que um jovem rapaz, um menino dos 
nossos dias, conseguiu, em seus breves 
15 anos de vida, alcançar aquele amor 
perfeito a Jesus ao qual chamamos san-
tidade!

Nascido em 1991 em uma família 
de muitas posses, mas praticamente ne-
nhuma vivência religiosa, Carlo mostrou 
desde os 4 anos de idade um interesse 
muito grande pelas coisas de Deus – tal-
vez com alguma inspiração de uma babá 
polonesa e católica devota, que trabalha-
va para a família. Sua mãe, Antonia, que 
não conhecia nada de catecismo nem-
conseguia responder às perguntas do 
menino, procurou um padre para aju-
dá-la – mas, depois de responder às suas 
perguntas, o sacerdote recomendou-lhe 
estudar, ela própria, a doutrina, para po-
der ensinar ao filho. 

O conhecimento das verdades da fé 

alimentou o amor de Carlo por Jesus, 
que passou, então, a desejar ardentemen-
te receber Nosso Senhor na Sagrada Co-
munhão. Como ele tinha ainda somente 
7 anos, foi preciso conversar com o bispo 
– que, percebendo a seriedade do garo-
to, que o pedido não era uma leviandade 
pueril, concedeu a autorização. Desde 
sua primeira Comunhão, Carlo insistia 
piamente na comunhão diária, sempre 
acompanhada de um tempo de prepa-
ração à missa, e mais alguns minutos de 
ação de graças em oração. O menino, en-
tão, logo começou a dar passos de gigan-
te na vida espiritual.

Essa fecunda vida interior natu-
ralmente não tardaria a trazer frutos 
de apostolado – pois, como nos lem-
bra Nosso Senhor, “como o ramo não 
pode dar fruto por si mesmo, se não 
permanecer na videira, assim também 
vós não podeis dar fruto, se não per-
manecerdes em mim” (Jo15,4). Quan-
do, portanto, faleceu de leucemia, em 
2006, uma pequena multidão acorreu 
a seu velório – todos os mendigos, 

porteiros de prédios e amigos a quem 
ele evangelizava em segredo, com sua 
vida de caridade.

A beatificação de Carlo nos lembra 
de algumas verdades importantes de 
nossa fé. Primeiro, que a vivência inte-
gral do Cristianismo, em toda a sua ra-
dicalidade, não é algo ultrapassado nem 
incompatível com o século XXI. Carlo 
era entusiasta do computador e videoga-
mes, como qualquer menino de sua ida-
de – ele simplesmente soube ordenar es-
tas coisas em função de um amor maior.

Depois, a beatificação de Carlo se 
insere num quadro mais geral de vários 
santos (ou candidatos à canonização, já 
que não podemos nos adiantar ao juízo 
da Igreja) falecidos nos últimos anos, 
cujo exemplo de amor a Jesus tem inspi-
rado tantas almas. Pensamos num Guido 
Schäffer, num Marcelo Câmara, numa 
Irmã Clare Crockett – jovens que, em 
sua breve estada neste mundo confuso 
em que vivemos, souberam encontrar o 
Caminho, a Verdade e a Vida (Jo14,6).

Por fim, esta beatificação nos é opor-

tuna agora em que estamos às vésperas 
da Solenidade de Todos os Santos, no 
dia 1º de novembro. Essa data significa 
que santos não são apenas aqueles cano-
nizados e que ocupam os altares – além 
destes, há nos céus uma multidão de san-
tos “anônimos”, a Igreja Triunfante, cujos 
méritos a Providência Divina quis guar-
dar para Si, e não proclamar dos telhados 
das casas. 

É claro que, normalmente, não de-
vemos “presumir” a santidade de todo 
defunto batizado – por isso, aliás, é que 
rezamos por sua alma, e oferecemos 
missas de exéquias em seu sufrágio. No 
entanto, embora nem todos sejam san-
tos, certamente muitos o são: quantos 
outros Carlo Acutis não terão partido 
desta vida em semelhante santidade, 
sem que sua fama alcance as manche-
tes dos jornais? Só o saberemos quando 
também morrermos e – com a graça 
de Deus, e com a intercessão dos san-
tos todos! – formos admitidos à sua 
presença. Todos os Santos e Santas do 
Senhor, rogai por nós!
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano de São Paulo, no-
meou, no dia 17, os membros do Conse-
lho de Presbíteros da Arquidiocese, para 
um mandato de cinco anos. Ao todo são 
28 sacerdotes, cujos nomes foram publica-
dos no jornal O SÃO PAULO (Ed. 3320, 
pg. 5-21 a 27 de outubro). 

 “Tendo em consideração as numero-
sas alterações havidas no presbitério da 
Arquidiocese de São Paulo, bem como 
nos encargos exercidos pelos presbíteros, 
e em vista da conclusão do mandato dos 
atuais membros do Conselho, após fazer 
as devidas consultas e em cumprimento 
ao estabelecido pelo Código de Direito 
Canônico (cânones 495 a 501), e também 
de acordo com o Estatuto do Conselho de 
Presbíteros da Arquidiocese de São Paulo 
(artigos 7º ao 11º), por este ato renovo a 
composição do Conselho de Presbíteros 
da Arquidiocese de São Paulo”, consta no 
decreto de nomeação e provisão. 

Reza o cânon 495 §1 que em cada dio-
cese seja constituído o Conselho Presbi-
teral com “um grupo de sacerdotes que, 
representando o presbitério, seja como o 
senado do Bispo, cabendo-lhe, de acordo 
com o direito, ajudar o Bispo no governo 
da diocese, a fim de se promover ao máxi-
mo o bem pastoral da porção do povo de 
Deus que lhe foi confiada”. 

“O Código de Direito Canônico, no 
cânon 495, define que cada diocese tenha 
um conselho de presbíteros, que é um 
órgão consultivo e obrigatório, o qual o 
bispo convoca quando necessário para 
dialogar sobre as questões ligadas à vida 
pastoral e administrativa da Igreja, como 
a criação de novas paróquias, questões li-
gadas à manutenção e à vida do clero, con-
sulta sobre alguma questão patrimonial”, 
explicou à reportagem o Padre Zacarias 
José de Carvalho Paiva, Procurador da 
Mitra Arquidiocesana, Coordenador da 
Cúria Metropolitana e um dos membros 
do Conselho.

É sempre o bispo que convoca o Con-
selho Presbiteral e determina as questões a 
serem tratadas ou aceita aquelas propostas 
pelos membros. “O Conselho Presbiteral 
nunca pode agir sem o bispo diocesano, 
ao qual também compete exclusivamente 

Para o bem pastoral
do povo de Deus na diocese
CONHEçA AS ATRIBUIçõES 
DO CONSELHO 
DE PRESBíTEROS 
E DO COLéGIO DE 
CONSULTORES, 
CUJOS MEMBROS, NA 
ARqUIDIOCESE DE 
SãO PAULO, FORAM 
RECENTEMENTE 
NOMEADOS POR DOM 
ODILO PARA UM MANDATO 
DE CINCO ANOS

DAnIEL GOMEs
osaopaulo@uol.com.br

o cuidado da divulgação do que foi estabe-
lecido” (cânon 500 §3).

COMPOsIçãO
A escolha dos membros do Conse-

lho de cada diocese segue o seu estatuto 
próprio, mas o cânon 499 do Código de 
Direito Canônico indica “que sejam repre-
sentados, enquanto possível, os sacerdotes 
do presbitério, levando-se em conta, prin-
cipalmente, os diversos ministérios e as 
várias regiões da diocese”.

Na Arquidiocese de São Paulo, confor-
me explicou o Padre Zacarias, participam 
do Conselho “padres escolhidos pelas re-
giões episcopais, entre outros organismos 
da cúria, tais como: procuradores (ecôno-
mo), coordenadores de pastoral, tribunal 
eclesiástico, representantes do clero re-
ligioso e alguns padres escolhidos livre-
mente pelo Arcebispo”.

COLéGIO DE COnsULTOREs
Ainda no dia 17, o Arcebispo nomeou 

e provisionou, também para um manda-
to de cinco anos, os membros do Colégio 
de Consultores, 12 sacerdotes ao todo, em 
decreto que entrou em vigor no dia 18 
deste mês, também publicado na última 
edição do jornal.

“O Código de Direito Canônico, no 
cânon 502, explica bem que, entre os 
membros do Conselho de Presbíteros, o 
bispo diocesano define alguns que farão 
parte do Colégio de Consultores, de cará-
ter obrigatório e consultivo. ‘Ao Colégio de 

Consultores, preside o Bispo diocesano; 
no impedimento ou vacância da sé, aquele 
que ocupar interinamente o lugar do bis-
po, ou ainda, se não tiver sido constituído, 
o sacerdote do Colégio de Consultores 
mais antigo na ordenação’ (cf. §2). Ques-
tões importantes da vida do clero, da ad-
ministração, da Arquidiocese também são 
tratadas entre seus membros”, detalhou o 
Padre Zacarias, que também é membro do 
Colégio. 

É o Colégio de Consultores, por exem-
plo, que escolhe entre os membros do cle-
ro quem será o administrador diocesano 
quando a diocese está vacante. Isso ocor-
reu recentemente na Diocese de Palmares 
(PE), após a morte de Dom Henrique So-
ares da Costa, vítima da COVID-19, em 
julho. O administrador escolhido exercerá 
as funções à frente da diocese, com os li-
mites estabelecidos para o encargo, até que 
seja nomeado pelo Papa um novo bispo 
diocesano e o mesmo tome posse do ofí-
cio.

DIMEnsãO PAsTORAL
Obrigatórios em toda a diocese, o 

Colégio de Consultores e o Conselho de 
Presbíteros foram criados pela Igreja no 
Concílio Vaticano II (1962-1965).

Ao recordar que esse Concílio foi emi-
nentemente pastoral, Cônego Sergio Con-
rado, Professor Dr. Emérito de Teologia 
Pastoral e membro do Conselho de Pres-
bíteros da Região Episcopal Sé, ressaltou 
que esses dois organismos, “provenientes 

do Concílio Vaticano II, não poderiam se 
esgotar somente com as normas do Direi-
to Canônico, pois o próprio Direito existe 
em função da ação da Igreja cada vez mais 
missionária e atuante na propagação da 
Boa-Nova do Evangelho. Na realidade, 
tudo que existe de normas, orientações e 
mesmo leis na Igreja tem como enfoque o 
bem pastoral; do contrário, não teria sen-
tido existir”.

Ainda de acordo com o Cônego, que 
também é Pároco da Paróquia São Gabriel 
Arcanjo, no Jardim Paulista, e Arcediago 
(Presidente) do Cabido Metropolitano de 
São Paulo, a pastoral é a base teológica da 
ação de toda a Igreja, e, assim, “como nos 
ensinam o Papa Francisco e os muitíssi-
mos documentos do Vaticano II, é neces-
sário sempre rever os objetivos de tudo o 
que compõe a vida e a ação da Igreja para 
que ela esteja sempre atualizada para po-
der dialogar com o mundo. Nesse sentido, 
os Conselhos de Consultores e de Presbí-
teros nunca podem perder a sua finalida-
de pastoral e se tornarem simplesmente 
organismos jurídicos”, comentou.

Cônego Sergio Conrado observou, 
ainda, que, a partir da boa atuação pastoral 
do Conselho de Presbíteros e do Colégio 
de Consultores, “o Arcebispo e seus Bis-
pos Auxiliares terão não apenas uma visão 
abrangente da realidade da Arquidiocese, 
mas serão capazes de orientar a própria 
Igreja arquidiocesana a agir conforme os 
desafios contemporâneos”. 

(Colaborou: Padre Ricardo Anacleto)

Entre os membros do clero, o Arcebispo Metropolitano nomeia alguns para o Conselho de Presbíteros e para o Colégio de Consultores

Luciney Martins/O SÃO PAULO - set.2018
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IPIRANGA

No domingo, 25, aconteceu 
na Paróquia Santa Cândida, o en-
contro Compromisso da Missão 
Jovens Sarados. Tradicionalmente, 
a atividade é realizada na sede da 
Comunidade Canção Nova, em 
Cachoeira Paulista (SP), mas neste 
ano, em razão da atual pandemia, 
ocorreu nas paróquias de origem 
dos jovens e das missões.

A missão Jovens Sarados, 
criada em 2008, têm como meta 
“evangelizar almas jovens, sendo 
instrumento para que aconteça 

CELEBRAçÕEs EM  
2 DE nOVEMBRO nOs CEMITéRIOs

Na Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos, na segunda-feira, 
2, diferentes paróquias da Arquidiocese de São Paulo organizam 
missas nos cemitérios da cidade. Veja a seguir, a relação de algu-
mas dessas celebrações, conforme a área de abrangência da região 
episcopal:

 REGIãO sé
Cemitério Consolação
(Rua da Consolação, 1.660, Consolação) 
Missas às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h

Cemitério do Araçá
(Av. Dr. Arnaldo, 666, Sumaré)
Missas às 9h e 15h

Cemitério São Paulo 
(Rua Cardeal Arcoverde, 1.250, Pinheiros)
Missas às 9h e 15h 

Cemitério da Vila Mariana 
(Avenida Lacerda Franco, 2.012, Vila Mariana)
Missa às10h

Cemitério da Ordem 3ª do Carmo 
(Rua Sergipe, 83, Consolação)
Missas às 9h, 10h e 15h

REGIãO sAnTAnA
Cemitério do Tremembé 
(Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 2.930, Vila Albertina)
Missas às 10h e 15h

Cemitério Jardim Horto Florestal 
(Rua Luiz Nunes, 111, Parque Ramos Freitas)
Missas às 10h (presidida por Dom Jorge Pierozan) e às 16h

Cinerário Nossa Senhora da Luz – Comunidade  
Nossa Senhora da Defesa
(Rua Nossa Senhora da Luz, 52, Vila Gustavo)
Missas às 10h e 15h.

REGIãO BELéM
Cemitério Vila Formosa 
(Avenida João XXIII, 2.537, Vila Formosa)
Missas às 6h, 8h, 10h (presidida por Dom Luiz Carlos Dias),  
12h, 14h e 16h 

Cemitério da Quarta Parada 
(Avenida Salim Farah Maluf, 3.303, Água Rasa)
Missas às 9h e 15h

Cemitério da Vila Alpina 
(Avenida Francisco Falconi, 837, Vila Alpina)
Missas às 10h, 11h, 12h, 13h e 14h   

REGIãO BRAsILÂnDIA
Cemitério Gethsêmani Anhanguera 
(Rodovia Anhanguera, km 23.4, Vila Sulina)
Missas às 8h (presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer), 10h (por 
Dom Devair Araújo da Fonseca), 14h (por Dom Ângelo Mezzari), e 
16h (por Dom José Benedito Cardoso)

Cemitério da Freguesia do Ó 
(Avenida Itaberaba, 250)
Missa às 11h30 

Cemitério Dom Bosco 
(Estrada do Pinheirinho, 860, Perus)
Não será celebrada missa, porém, às 9h, haverá um momento de 
oração nos túmulos onde estão sepultados aqueles que morreram 
quando estavam na condição de pessoas em situação de rua

REGIãO LAPA 
Cemitério da Lapa 
(Rua Bergson, 347, Vila Leopoldina)
Missas às 8h, 10h (presidida por Dom José Benedito Cardoso), 12h, 
15h e 16h45
*A direção de outros cemitérios consultados pela redação do O SÃO PAULO comunicaram que não 
haverá missas no Dia de Finados ou não informaram outros detalhes até o fechamento da edição.

[IPIRANGA] O Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora 
Aparecida celebra, em 2 de novembro, na comemoração dos fi-
éis falecidos, missas às 7h, 8h, 10h, 15h e 18h. Na ocasião, haverá 
padres para as confissões. O Santuário está localizado na Rua La-
batut, 781, no Ipiranga.

[IPIRANGA] No domingo, 25, Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Episcopal Ipiranga, presidiu missa pelos 63 
anos da Paróquia Santo Antônio, Setor Pastoral Ipi-
ranga. 

(por Caroline Dupim)

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Mezzari, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipiranga, 
conferiu, no domingo, 25, o sacramento da Crisma 
a 32 pessoas durante missa na Paróquia São João 
Clímaco. 

(por Laíze Teixeira)

A Pastoral Familiar Regional celebrou a Se-
mana Nacional da Vida, entre os dias 1º e 8, com 
o tema “Vida: Dom e Compromisso, a Pastoral 
Familiar e a defesa da vida”. 

Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese e Vigário Episcopal para a Educa-
ção e Universidade, presidiu a missa no dia 3, na 
Paróquia Nossa Senhora das Mercês, Setor Pas-
toral Anchieta. 

No Dia do Nascituro, 8, as famílias dos setores 

pastorais se reuniram de modo on-line para a ora-
ção do Santo Terço, com a presença de funcioná-
rios do Centro de Acolhida a Gestantes do Ampa-
ro Maternal. Para marcar este encontro, houve um 
gesto concreto: em apoio ao Amparo Maternal, está 
sendo promovida, até 31 de outubro, uma campa-
nha de arrecadação de sutiãs para amamentação 
(para as mães) e hidratante para o corpo, além de 
fraldas e pomadas para assaduras. Os itens podem 
ser entregues no próprio Amparo Maternal (Rua 
Napoleão de Barros, 1.035, na Vila Clementino), 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e, nos fins 
de semana, na Rua Botucatu, 1.000, das 8h às 17h.

(Colaboraram: Aninha Lazarine e Diego Lazarine)

MARIA LEOnICE E 
ROBERTO PIETRO MARIAnnInI
COLABORAçãO EsPECIAL PARA A REGIãO

Missas e momentos de oração
marcam a semana nacional da Família

Jovens sarados realizam encontro 
na Paróquia santa Cândida

DAnIELE sAnTOs
COLABORAçãO EsPECIAL PARA A REGIãO

o Batismo no Espírito Santo” e “formar os jovens 
para que assumam, como cristãos, um novo modo 
de viver o dia a dia”. Há atualmente 201 missões já 
consolidadas, com 4.934 participantes e 4.432 ser-
vos comprometidos, que vivem seu compromisso 
com a obra na busca da santidade e no resgate de 
almas jovens.

Na Canção Nova São Paulo, a missão Jovens Sa-
rados foi retomada em  maio de 2019 por iniciativa 
de alguns  integrantes e do Padre Anderson Marçal, 
Pároco da Paróquia Santa Cândida e membro da 
Canção Nova. 

No último domingo, 12 jovens renovaram o 
compromisso com a Missão Jovens Sarados na Pa-
róquia e oito jovens o realizaram pela primeira vez, 
recebendo o TAU, um sacramental que os recorda 

um caminho de salvação que se realiza na medida 
que abraçam a causa do Evangelho e do compro-
misso realizado com Deus na missão Jovens Sara-
dos e da busca da vivência de seus valores.

Padre Marçal, na homilia, ressaltou a preciosi-
dade da consagração a Deus que se estabelece em 
todo cristão pelo Batismo e exortou os jovens a as-
sumir o seu compromisso com Deus, reforçando 
a beleza de amá-Lo sobre todas a coisas, amar a si 
mesmo e amar ao próximo. 

Interessados em saber mais sobre os Jovens 
Sarados da Missão Canção Nova São Paulo en-
contram informações no facebook e instagram: @
cancaonovasp e @santacandidasp. Os encontros de 
formação e de oração neste tempo de pandemia 
têm sido realizados de forma on-line, aos sábados.

Padre Anderson Marçal e integrantes da Missão Jovens Sarados, dia 25

Eduardo Tacia

Caroline Dupim laize Teixeira
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No dia 15 de outubro de 2020, 
o Papa Francisco enviou uma 
mensagem a todos os líderes 
mundiais envolvidos com a 

educação sobre a reconstrução do pacto 
educativo global. Nesse documento, res-
saltou alguns pontos, dos quais vamos 
destacar três propostas:  primeiramente, 
o Papa propõe colocar a pessoa do alu-
no, o seu valor, a sua dignidade, no cen-
tro de cada processo educativo, ou seja, 
uma formação integral e personalizada; 
em segundo lugar, recomenda reforçar 
o papel da família como o primeiro e in-
dispensável sujeito educador, vale dizer, a 
prioridade das famílias na comunidade 
escolar; e, por último, educar e educar-
mo-nos para o acolhimento, abrindo-nos 
aos mais vulneráveis e marginalizados: 
em outras palavras, a promoção de esco-
las que atendam às necessidades específi-
cas das crianças de cada comunidade. 

Essas propostas do Papa reforçam o 
papel dos pais como os primeiros respon-

sáveis pela educação dos filhos: assim, os 
pais devem acompanhar as atividades 
escolares, os conteúdos das disciplinas, 
os materiais didáticos etc. Quanto mais 
presentes os pais estiverem na escola e 
mais próximos dos estudos dos seus fi-
lhos, melhor será seu rendimento e di-
minuirão os problemas de disciplina, de 
adaptação e de aproveitamento escolar. 
Como bem observa o educador contem-
porâneo Evandro Faustino, em seu livro 
“O colégio dos nossos filhos”: “O primei-
ro ambiente social é a família, da qual se 
costuma dizer que é o único lugar em 
que somos aceitos como somos, sem a 
necessidade de representarmos qualquer 
papel. Se o colégio pretende ser uma con-
tinuação do lar, precisa também assumir 
essa dificílima missão: aceitar verdadei-
ramente cada um como é, sem disfarces”.

Como consequência, “os pais têm o 
direito de escolher os instrumentos for-
mativos correspondentes às próprias 
convicções e buscar os meios que pos-
sam ajudá-los da melhor maneira na sua 
tarefa de educadores, mesmo no âmbito 
espiritual e religioso”, como preconiza o 
Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 
240.

Diante da falta de opções de modelos 
pedagógicos adequados a seus valores re-
ligiosos e culturais, parte considerável das 
famílias hoje sofre com a inversão dos va-
lores morais tratados nas instituições de 
ensino, contrapostos ao que acreditam 

ser o ideal para a educação de seus filhos. 
Por essa razão, deve ser dada aos pais a 
possibilidade real de proporcionar uma 
educação adequada a seus valores mo-
rais. Isso também inclui a necessidade de 
formar escolas que respeitem esses seus 
ideais. Nesse sentido, o Compêndio da 
Doutrina Social da Igreja, 241, também 
defende com clareza que “os pais têm o 
direito de fundar e manter instituições 
educativas. As autoridades públicas de-
vem assegurar que se distribuam as sub-
venções públicas de modo tal que os pais 
sejam verdadeiramente livres para exer-
cer o seu direito, sem ter de suportar ônus 
injustos”.

Há neste momento, em nosso País, 
um debate aberto sobre a possibilidade 
de dar maior espaço às famílias para po-
derem organizar pequenas escolas comu-
nitárias, com a formação adequada a seus 
filhos. Está tramitando no Congresso Fe-
deral um projeto de lei oferecendo a prer-
rogativa de se poder subvencionar com 
recursos públicos escolas comunitárias 
filantrópicas. Isso permitirá que aquelas 
famílias que desejam dar uma educação 
de acordo com seus valores religiosos 
possam ter acesso a uma escola adequa-
da. Assim se corrigirá uma desigual-
dade: as famílias que não têm recursos 
para custear uma escola particular são 
discriminadas. Com a constituição de 
pequenas escolas comunitárias será pos-
sível atender aqueles pais de família que 

sentem falta de um serviço educacional 
de qualidade que respeite seus hábitos, 
costumes e valores religiosos.

Este modelo de escola não será anár-
quico, à margem das leis; nem mesmo 
fará concorrência à educação pública. Ao 
contrário, seguirá as orientações estatais e 
se submeterá aos órgãos de controle, pois 
deverá prestar contas dos repasses de re-
cursos públicos. Para a efetivação desse 
avanço, falta a aprovação do projeto de 
lei (PL) 4372, no âmbito do Congresso 
Federal, com a previsão de distribuição 
dos recursos previstos no caput do arti-
go 212-A da Constituição, incluindo as 
instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos e con-
veniadas com o poder público que atuam 
na educação básica, em seus três níveis: 
infantil, fundamental e médio.

Vale a pena conhecer essa proposta e 
divulgá-la, pois se trata de uma significa-
tiva conquista em benefício da qualidade 
da educação, da valorização das entida-
des da sociedade civil, do efetivo exercí-
cio do direito dos pais sobre a formação 
dos seus filhos; já que os pais procuram 
na escola uma educação sólida, que sir-
va de subsídio para a formação que pre-
tendem dar aos filhos no âmbito do lar. 
Dessa maneira, o intercâmbio educativo 
constante entre a escola e a família con-
tribuirá para a formação de bons cristãos 
e cidadãos responsáveis, tão necessários 
em nossos dias.

DOM CARLOs 
LEMA GARCIA

BIsPO AUXILIAR 
DA ARQUIDIOCEsE 

E VIGÁRIO 
EPIsCOPAL PARA 
A EDUCAçãO E A 

UnIVERsIDADE

Espiritualidade

SANTANA

Escolas comunitárias: um direito dos pais na educação de seus filhos

Aos 80 anos, morre o Padre Antônio simões
REDAçãO

osaopaulo@uol.com.br

Após inúmeras internações nos úl-
timos meses devido a complicações em 
sua saúde, morreu na sexta-feira, 23, aos 
80 anos de idade, o Padre Antônio Si-
mões Dias (foto), do clero da Arquidio-
cese de São Paulo.

Nascido em Portugal, em 10 de feve-
reiro de 1940, Padre Antônio ingressou 

no seminário aos 18 anos. Estudou na 
Universidade Gregoriana, em Roma, Itá-
lia, onde se graduou em Teologia e, em 
seguida, fez pós-graduação em Teologia 
Dogmática. Foi ordenado sacerdote em 
29 de junho de 1975, por São Paulo VI, no 
Vaticano, junto com outros 365 padres.

Na Arquidiocese de São Paulo, exer-
ceu seu ministério em diversas paróquias 
da Região Episcopal Santana, sendo o 
último ofício o de Vigário Paroquial na 

Paróquia Sant’Ana. Atualmente, Padre 
Antônio vivia na Casa São Paulo, resi-
dência dos sacerdotes idosos e enfermos 
da Arquidiocese. 

O funeral foi realizado na própria 
sexta-feira, no Cemitério Santíssimo Sa-
cramento, no Sumaré. O sepultamento 
ocorreu após a missa de corpo presente, 
presidida por Dom Jorge Pierozan, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Episcopal Santana.

Arquivo pessoal

Silvano J. Souza Pascom da Paróquia São José Operário

[SANTANA] No sábado, 24, na Paróquia São José, Setor Pastoral Mandaqui, aconteceu 
missa com rito do sacramento de Confirmação de 12 jovens, presidida por Dom Jorge 
Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana. Concelebrou o Padre José 
de Souza Paim, Administrador Paroquial.               (por Padre Salvador Armas e Silvano J. Sousa)

[SANTANA] Em missa na Paróquia São José Operário, no Setor Pastoral Imirim, no 
domingo, 25, Dom Jorge Pierozan conferiu o sacramento da Confirmação a 13 jovens e 
adultos. Concelebrou o Padre Eduardo Higashi, Pároco. 

(por Pascom da Paróquia São José Operário)
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[LAPA] Faleceu no dia 21, aos 80 anos de idade, o Padre 
José Francisco Ribeiro, mais conhecido como Padre Zezi-
nho, que na década de 1980 foi Pároco da Paróquia Cristo 
Jovem, Setor Pastoral Lapa. Ele residia no município de 
Gonçalves (MG), na Diocese de Pouso Alegre.

[SANTANA] No domingo, 25, durante missa presi-
dida por Dom Jorge Pierozan, 15 jovens receberam o 
sacramento da Crisma na Comunidade Santa Gertru-
des, da Paróquia Nossa Senhora da Consolata, Setor 
Pastoral Imirim. Concelebrou o Pároco, Padre Moisés 
Roberto Facchini, MC.

(por Padre Salvador Armas e Débora Lagreca)

[SANTANA] No domingo, 25, em missa presidida pelo 
Padre Salvador Ruiz Armas, Administrador Paroquial, fo-
ram celebrados os 64 anos de constituição da Paróquia 
São Domingos Sávio, Setor Pastoral Tremembé. A celebra-
ção marcou o início do ano jubilar em preparação dos 65 
anos da Paróquia. Concelebraram os Padres Cândido da 
Costa e Mario Nahuelpán, com a participação do Diácono 
Marcelo Reis.

(por Pascom da Paróquia São Domingos Sávio)

[BELÉM] Cerca de 150 homens se reuniram na tarde 
do domingo, 25, na Paróquia Nossa Senhora do Sagrado 
Coração, na Vila Formosa, para o 2º Encontro Regional 
do Terço dos Homens. Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Au-
xiliar da Arquidiocese na Região Belém, animou os par-
ticipantes a rezarem pelas famílias e por todo o mundo. 
Também participou o Pároco, Padre Reuberson Ferreira, 
MSC. O encontro foi transmitido pelas redes sociais da 
Paróquia e da Região Belém.                          (por Fernando Arthur)

Entre os dias 23 e 25, foi reali-
zado na Igreja Santo Antônio de 
Sant’Anna Galvão, no Mosteiro 
da Luz, o tríduo em honra ao pa-
droeiro que a nomeia. Simultanea-
mente, entre os dias 16 e 24, houve 
a Novena de Frei Galvão.

“No dia 11 de julho de 1762, 
com 23 anos, ele é ordenado sacer-
dote, no Rio de Janeiro, celebran-
do a sua primeira missa na Igreja 
de Santo Antônio, em Guaratin-
guetá (SP). Foi designado para o 
Convento de São Francisco, em 
São Paulo, onde aperfeiçoou seus 
estudos de Filosofia e Teologia, 
ajudando seus confrades no apos-
tolado de Conselheiro. Confessor 
e acolhedor generoso de todos, 
Frei Galvão foi profundamente 

marcado pela formação francis-
cana e devoção a Nossa Senhora, 
cuja dimensão nos é revelada pela 
sua consagração à Imaculada Vir-
gem Maria como ‘filho e escravo 
perpétuo’, assinada com o próprio 
sangue, a 9 de novembro de 1766”, 
disse o Padre José Arnaldo Juliano 
dos Santos, Capelão do Mosteiro 
da Luz, na missa do dia 16. 

Em razão da pandemia do novo 
coronavírus, as missas do tríduo às 
8h foram apenas transmitidas pela 
internet. No dia 25, porém, aconte-
ceram duas missas com a presença 
de fiéis, às 14h e 16h. Diariamente, 
houve a distribuição das pílulas de 
Frei Galvão e os devotos puderam 
também comprar os pães e bolos 
que levam o nome do Santo, fei-
tos pelas freiras enclausuradas do 
convento, bem como os artigos 
religiosos da lojinha do Mosteiro.

[SÉ] No sábado, 24, na Paróquia Santo Agostinho, Setor 
Pastoral Paraíso, durante missa presidida por Dom Eduar-
do Vieira dos Santos, 14 jovens receberam o sacramento 
da Crisma. Concelebraram o Frei Cláudio de Camargo, 
Pároco; e o Frei Cássio Ramon, Pároco da Paróquia Santa 
Rita de Cássia, na Região Episcopal Santana.  “Hoje vocês, 
jovens, que se prepararam para receber o sacramento da 
Confirmação, dão uma resposta de amor ao convite que 
Deus lhes faz para amá-Lo. E esse amor não se faz na teo-
ria, mas, sim, pela prática do amor a Deus e ao próximo”, 
disse o Bispo.                                               (por Adriana Pastore)

[SÉ] No domingo, 25, na Paróquia Santa Rosa de Lima, Se-
tor Pastoral Perdizes, Dom Eduardo Vieira dos Santos, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé, conferiu o sacramen-
to da Crisma a 12 jovens e adultos, dez deles paroquianos 
e dois da Comunidade Shalom. Concelebraram os Padres 
Sérgio Lucas Câmara, Pároco, e Tiago Gurgel do Vale, Cape-
lão da Santa Casa de Misericórdia. Na homilia, o Bispo lem-
brou aos crismandos que, ao receber o Espírito Santo, eles 
estão fortalecidos para amar, perdoar e querer bem a todos 
os irmãos, mesmo àqueles que desejam o mal para outras 
pessoas.                           (por Lucimar Regina Santana Rodrigues)

O Conselho Diocesano do 
Encontro de Casais com Cristo 
(ECC) realizou, neste mês, a pere-
grinação da imagem de Nossa Se-
nhora da Glória em dez paróquias 
da Região Episcopal Sé. 

A capelinha que acompa-
nha a imagem é uma réplica da 

Catedral de Maringá (PR), que 
é dedicada a Nossa Senhora da 
Glória. Nesta cidade, acontecerá, 
em julho de 2021, o XVIII Con-
gresso da Região Sul do ECC. Em 
2020, a intenção era peregrinar 
com Maria e a capela pelos En-
contros de Casais com Cristo que 

Membros do ECC regional peregrinam 
com a imagem de nossa senhora da Glória

aconteceriam durante o ano, mas 
a atual pandemia inviabilizou a 
realização.

A peregrinação já foi feita na 
Paróquia Santíssimo Sacramento, 
no dia 18, com missa presidida 
pelo Padre Aparecido Silva, Pá-
roco; e no domingo, 25, na Paró-
quia Nossa Senhora do Rosário de 
Pompeia, na missa mensal das fa-
mílias, que foi precedida pela reza 
do Terço. Ao final da celebração, o  
Padre Juliar Nava, MI, colabora-
dor na Paróquia, abençoou todas 
as famílias presentes. 

O grupo do ECC da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de 
Pompeia permanecerá com a ima-
gem nesta semana. 

(Colaboraram: Roberto e Ana Cristina, 
casal diocesano do ECC)

Presencialmente e on-line, devotos 
festejam santo Antônio de sant´Anna Galvão

POR CEnTRO DE 
PAsTORAL DA REGIãO

Integrantes do ECC com o Padre Juliar Nava, MI, após missa no domingo, dia 25

Roberto Berretta e Ana Cristina Paula Lima

Débora Lagreca

Pascom da Paróquia São Domingos Sávio

Elismara OliveiraAdriana PastoreLucimara Regina santana Rodrigues

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Hoje respondo a esta dúvida do Regi-
naldo de Assis, de São Roque (SP): “Gos-
taria de entender melhor um trecho da 
Bíblia que encontramos na 1ª Carta aos 
Coríntios 14,34: “As mulheres estejam ca-
ladas nas assembleias, não lhes é permitido 
falar, mas estejam submissas como tam-
bém ordena a Lei”.

Reginaldo, nesse trecho bíblico, o após-
tolo Paulo manda que as mulheres fiquem 
caladas nas assembleias, não permite que 
tomem a palavra e as exorta a serem sub-
missas como ordena a Lei. E, quando qui-
serem se instruir sobre alguma questão, 
perguntem a seus maridos, em casa. É in-
conveniente para a mulher falar na assem-
bleia...

Sabe, meu irmão, é bom lembrar que, 
em todo o capítulo 14, o apóstolo fala so-
bre duas manifestações que se davam nas 
assembleias e encontros de oração da co-
munidade de Corinto: a glossolalia - ou 
dom de línguas - e a profecia. A glossolalia 
consiste em produzir sons ininteligíveis 
e palavras incoerentes numa espécie de 
transe. Este fenômeno ainda acontece em 
assembleias carismáticas hoje, e a Igre-
ja, como fez Paulo, pede que seja evitado. 
Somente quem tem o dom de interpretar 
esses sons pode explicá-los, diz o apóstolo. 
Como eles pouco significavam para quem 
os ouvia e eram de pouca valia para a co-
munidade, o apóstolo naquele tempo e os 
bispos de hoje dão preferência à profecia, 
que consiste em discursos inspirados e 
compreensíveis. 

Como na glossolalia as mulheres mais 
sensíveis e mais emotivas eram as que mais 
se manifestavam, o apóstolo simplesmen-
te pede que se calem. E, como para ele as 
mulheres tinham que ser submissas aos 
maridos, ele as proíbe de profetizar tam-
bém e que se instruam com os respectivos 
maridos. Quando Paulo fala que as mulhe-
res devem ser submissas, conforme a Lei, 
ele está citando o livro do Gênesis, em que 
Deus, após o pecado dos nossos primeiros 
pais, diz à mulher: “Multiplicarei os sofri-
mentos de teu parto; darás à luz com dores, 
teus desejos te impelirão para o teu marido 
e tu estarás sob o seu domínio” (Gn 3,16)

Fica claro que Paulo, mais do que dis-
criminar as mulheres, quer acabar com os 
abusos das orações em comum naquela 
comunidade. E, como para ele a mulher 
estava sob as ordens do marido, eram os 
maridos que mandavam, o apóstolo corta 
radicalmente a participação das mulheres 
e manda que elas resolvam suas dúvidas 
com eles.

Hoje, cresceu a consciência da impor-
tância da mulher na vida da Igreja, inclu-
sive seguindo a prática do próprio Jesus. 
A figura de Nossa Senhora na história de 
nossa salvação valoriza a mulher espo-
sa, mãe, catequista, missionária. Graças a 
Deus, não é mesmo? Um abraço, Reginal-
do. Deus abençoe você e sua família.

As mulheres 
não devem ter 
voz na Igreja?

sIMOnE RIBEIRO CABRAL FUzARO

Falei no artigo anterior que a educa-
ção sexual começa na educação afetiva, 
desde o início da vida da criança. Hoje, 
pretendo esclarecer de modo mais prá-
tico como isso pode ser feito. 

Em primeiro lugar, é importantíssi-
mo que os pais identifiquem com cla-
reza seus valores a respeito do assunto. 
Para que a educação seja efetiva é pre-
ciso definir a concepção de ser humano 
que os pais têm, ou seja: quem somos 
nós, seres humanos? Quais são nossa 
dignidade e nosso valor? Somos seme-
lhantes aos animais ou nos diferencia-
mos em essência e dignidade?

Nós, cristãos, concebemos o ser 
humano como feito à imagem e seme-
lhança de Deus. Filhos adotivos Dele 
e, portanto, seres dotados de grande 
dignidade e constituídos de diferentes 
dimensões – racional, biológica, trans-
cendente, afetiva e social. 

Partindo dessa concepção do ho-
mem, pensar na educação afetiva 
significa pensar em acompanhar a 
criança desde muito cedo, para que 
caminhe na direção de aprender a in-
tegrar afetos, sentimentos e emoções. 
Quando bem pequenas, as crianças 
vivem as emoções e sentimentos com 
muita intensidade e, até mesmo por 
possibilidades neurológicas ainda res-
tritas, suas manifestações podem ser 
bastante desmedidas quando expostas 
a situações que despertam determina-
das reações. A educação afetiva pressu-
põe acompanhar a criança no caminho 

de integrar os sentimentos com a inte-
ligência (racionalidade), com a vonta-
de, a liberdade e a dimensão social, ou 
seja, a percepção do outro. Assim, ela 
poderá crescer na capacidade de reagir 
de modo mais adequado diante dos di-
ferentes sentimentos. 

Para que os filhos sejam educados 
na afetividade e sexualidade, é impor-
tante:
1.  Que os pais se preparem para isso, es-

tudando o assunto, buscando infor-
mações e formação segura e coerente 
com seus valores.

2.  Que ajudem os filhos a crescer no 
conhecimento do bem para fazer es-
colhas adequadas ao longo da vida. 
Esse crescimento acontece quando os 
pais os ajudam a perceber seus senti-
mentos, emoções e reações; quando é 
uma “ajuda externa” (firme e amoro-
sa) para que os filhos pequenos con-
sigam controlar as reações inadequa-
das e possam, com o tempo, ganhar 
habilidade de escolher as reações e 
comportamentos que terão diante das 
situações; quando aprendem a esco-
lher pelo comportamento adequado 
em situações cotidianas familiares, os 
filhos estão exercitando a capacidade 
de escolher o bem e poderão fazê-lo 
também na adolescência, época em 
que os apelos sexuais se apresentam 
de modo mais evidente. 

3.  Que vivam de modo coerente com 
o que querem transmitir aos filhos, 
lutando muito para isso. A luta por 
viver a coerência conquista a admira-
ção e atribui autoridade.

4.  Cuidar dos programas que os peque-
nos assistem na TV ou mesmo do 
acesso que têm à internet, onde po-
dem estar em contato com conteúdos 
muito ruins no que diz respeito à se-
xualidade. 

5.   Escolher com critérios as músicas que 
escutam, se as letras estão coerentes 
com os valores que pretendem trans-
mitir. 

6.  Tomar cuidado com a sensualização 
no modo de se vestir, nas brincadei-
ras que fazem... É importante ajudar 
os filhos a serem discretos e entende-
rem o sentido do belo. Hoje, a moda 
coloca os pequenos como miniadul-
tos e, muitas vezes, as roupas são de-
masiadamente sensuais, despertando 
um olhar para o corpo, no qual fal-
tam o cuidado, o amor e o respeito 
que eles merecem. 

7.  Viver o amor e o vínculo bem forma-
do nas relações familiares – que os 
filhos percebam o amor e o cuidado 
dos pais entre si e em relação a eles. 
Que sejam corrigidos com firmeza, 
amor e respeito para que percebam 
que assim se faz o relacionamento 
saudável. 

O ideal é que a família seja sempre a 
primeira e principal envolvida na edu-
cação afetiva e sexual dos filhos. Afinal, 
é ela que estabelece os valores a serem 
vividos e transmitidos. Quando se de-
lega esse âmbito a outros, o resultado 
pode ser desastroso. 

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro  
é fonoaudióloga, educadora e palestrante.

Site www.simonefuzaro.com.br e Instagram @sifuzaro

A prática da educação afetivo-sexual

Vocacionados da Arquidiocese participam 
de encontro com Dom José Benedito Cardoso

Na tarde do sábado, 24, na Paróquia 
São João Maria Vianney, Setor Pastoral 
Lapa, aconteceu o encontro de 33 vo-
cacionados da Arquidiocese com Dom 
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar 
de São Paulo na Região Lapa. Também 
participaram os Padres Raimundo Ro-
simar, Pároco; José Carlos dos Anjos, 
Promotor Vocacional da Arquidioce-
se; e Ailton Bernardo Amorim, Pro-
motor Vocacional regional.

Inicialmente, cada um dos voca-
cionados se apresentou ao Bispo. Na 
sequência, Padre Raimundo falou so-
bre a estrutura da Arquidiocese de São 
Paulo; e, em seguida, Dom José Bene-
dito contou um pouco do chamado de 
Deus para sua vida sacerdotal, desde a 
entrada para o seminário até sua no-
meação para Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese. Ele recordou que o caminho 
de preparação para o sacerdócio é lon-
go, com nove anos de estudos, e exige 

muita perseverança, dedicação e fé.
Após o encerramento do encon-

tro, Dom José Benedito presidiu mis-
sa. Na homilia, pediu à comunidade 
de fiéis que reze por esses vocaciona-
dos e refletiu sobre o Evangelho do 
dia (Mt 22,34-40), lembrando que 
o mandamento do amor consiste 
em amar a Deus sobre todas as coi-

sas e ao próximo como a si mesmo. 
Em conversa com a Pastoral da 

Comunicação (Pascom) regional, 
Padre José Carlos dos Anjos explicou 
que o objetivo do encontro dos vo-
cacionados com o Bispo foi o de que 
conhecessem melhor a estrutura do 
trabalho realizado pelo clero nas re-
giões episcopais da Arquidiocese.

BEnIGnO nAVEIRA
COLABORADOR DE COMUnICAçãO DA REGIãO

Benigno Naveira

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Dom José Benedito junto com padres e vocacionados da Arquidiocese, no sábado, dia 24
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Uma missa presidida pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, na Paróquia Imaculado Coração 
de Maria, na Vila Buarque, no sábado, 
24, marcou a comemoração da me-
mória de Santo Antonio Maria Claret, 
fundador da Congregação dos Mis-
sionários Claretianos, que, em 2020, 
comemoram 125 anos de presença no 
Brasil.

A Congregação dos Missionários 
Filhos do Imaculado Coração de Maria 
foi fundada em 16 de julho de 1849, na 
cidade de Vic, Espanha. A congregação 
nasceu com um forte espírito missio-
nário expresso no seu objetivo vital de 
anunciar a Palavra de Deus pelo mun-
do, usando todos os meios possíveis. A 
congregação é composta de sacerdotes 
e irmãos consagrados. Também conta 
com o apoio de inúmeros leigos que 
vivem a espiritualidade e carisma clare-
tiano na sociedade.

Na homilia, Dom Odilo recordou 
que Santo Antonio Maria Claret (1807-
1870) foi um grande missionário, sen-
do enviado à ilha de Cuba, onde foi 
Bispo e realizou um admirável trabalho 
evangelizador. “Nós lembramos esse 
grande homem, Bispo, pastor da Igre-
ja, que dedicou sua vida ao Evangelho 
e aos irmãos, e a Igreja o proclamou 
Santo para dizer que a vida dele é um 
exemplo a ser buscado”, afirmou.

nO BRAsIL
Os primeiros missionários clare-

tianos chegaram ao Brasil em 19 de 
novembro de 1895, instalando-se em 
São Paulo. Os fundadores da missão 
brasileira eram os Padres Raimundo 
Genover, Eusébio Sacristián Villanue-
va, José Domingos Aguero, Lorenzo 
Playán, Geraldo Palomera Font, Ra-
fael Fernandes Palacios e os Irmãos 
Ramon Solé, Jaime Rovira Solé, José 
Rosset Torrens e Baldomero Dueñas 
Hernandes.

“Tudo era novo para estes homens: 
língua, costumes, clima, manifestações 
religiosas... No entanto, todos estavam 
imbuídos de uma mística missionária, 
enfatizada na disposição de entregar a 
vida pela missão e pela salvação de to-
dos os seres humanos, no espírito de 
sacrifício e coragem ante os perigos. 
Todos tinham certeza de que a amada 
congregação os acompanhava nesta 
nova e empolgante missão nas terras da 
Santa Cruz”, afirmou o Padre Marcos 
Aurélio Loro, Superior Provincial dos 
claretianos no Brasil.

Inicialmente, os missionários se de-
dicaram à evangelização por meio das 
missões populares nas paróquias, dos 
exercícios espirituais para o clero e os 
seminaristas. Em 1897, foi lançada a 
pedra fundamental da Igreja Imacula-
do Coração de Maria, primeira comu-

nidade entregue aos cuidados dessa 
congregação e que, em 1965, tornou-se 
Paróquia.

EDUCAçãO
A educação era uma frente missio-

nária dos claretianos na Espanha des-
de a década de 1860, quando o próprio 
fundador viu nas escolas um espaço no 
qual era possível anunciar o Evangelho, 
não apenas aos alunos, mas também às 
suas famílias e, consequentemente, à 
sociedade.

No Brasil, a congregação iniciou as 
atividades educativas em 1925, ao as-
sumir a administração do Colégio São 

Missionários Claretianos comemoram 
125 anos de presença no Brasil

FERnAnDO GEROnAzzO
osaopaulo@uol.com.br

José, em Batatais (SP). Nascia, assim, a 
Rede Claretiana de Educação, que hoje 
está presente em São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Pará e Distrito Federal, 
atendendo tanto na Educação Básica 
quanto no Ensino Superior. 

Um de seus ex-alunos é o próprio 
Cardeal Scherer, que estudou no Stu-
dium Theologicum Claretiano, em 
Curitiba (PR), na década de 1970. 

EDITORA
Outro marco da história dos cla-

retianos no Brasil foi a publicação da 
revista Ave Maria, em 1898, considera-
da a primeira revista mariana do País, 

dando origem à Editora Ave Maria, res-
ponsável pela edição de uma das tradu-
ções da Bíblia mais vendidas no Brasil, 
lançada em 1950.

“Recordo que dezenas de irmãos 
missionários iam de casa em casa evan-
gelizar e levar a Palavra de Deus por 
meio da revista Ave Maria”, relatou o 
irmão Hely Vaz Diniz, missionário cla-
retiano há 54 anos.

Atualmente, os claretianos desen-
volvem sua missão por meio da evange-
lização nas paróquias, educação e obras 
sociais. Estão presentes nas cinco regi-
ões brasileiras e possuem uma missão 
em Moçambique, ligada à província.

“Vejo, nesses 125 anos, como lega-
do dos claretianos: homens que não se 
acomodaram, procuraram e continu-
am a responder às exigências da evan-
gelização no Brasil”, afirmou o Superior 
Provincial, salientando, ainda, que o 
missionário claretiano se esforça para 
ser aquilo que o Fundador ensinou:

“Um filho do Imaculado Coração 
de Maria é um homem que arde em 
caridade e abrasa por onde passa. De-
seja eficazmente e procura por todos 
os meios inflamar o mundo no fogo do 
divino amor. Nada o detém. Alegra-se 
nas privações. Enfrenta os trabalhos. 
Abraça os sacrifícios. Compraz-se nas 
calúnias. Alegra-se nos tormentos e 
dores que sofre e gloria-se na cruz de 
Jesus Cristo. Não pensa senão em como 
seguir e imitar a Cristo na oração, no 
trabalho e no sofrimento, procurando 
sempre e unicamente a maior glória de 
Deus e a salvação dos homens”.

(Colaborou: Flavio Rogério Lopes)Devotos conduzem a imagem do fundador dos missionários claretianos, em missa no sábado, 24

‘Nós lembramos esse grande homem, Bispo, que dedicou sua vida ao Evangelho e aos irmãos’, diz Dom Odilo sobre Santo Antonio Maria Claret

Fotos: ,Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A busca por melhores condições de 
vida levou muitos italianos a imigrar para 
o continente americano na década de 
1890. Um dia, ao passar pela estação fer-
roviária de Milão, de onde as famílias se-
guiam de trem até o Porto de Gênova e de 
lá partiam para países como o Brasil, Dom 
João Batista Scalabrini, então Bispo de 
Piacenza, questionou-se como eles mante-
riam a prática da fé cristã em novas terras. 
Desde então, passou a convidar sacerdotes 

Uma congregação nascida na Itália e 
desenvolvida com os imigrantes no Brasil
IRMãS SCALABRINIANAS 
COMPLETAM 125 ANOS 
DE ATUAçãO AO LADO 
DOS MAIS VULNERáREIS E 
DOS qUE DEIxARAM SUAS 
TERRAS DE ORIGEM

DAnIEL GOMEs
osaopaulo@uol.com.br

apoio. Além disso, por mês, de 80 a 120 cestas básicas 
são doadas a famílias em situação de vulnerabilidade 
social. 

Como em outras casas das scalabrinianas pelo mundo, 
a da Vila Prudente tem recebido migrantes: desde 18 de 
setembro lá estão seis famílias de venezuelanos, com 33 
pessoas ao todo. “No ano passado, acolhemos 12 famílias. 
Temos seis apartamentos e fornecemos tudo até que eles 
consigam trabalho e o dinheiro para alugar uma casa”, de-
talhou a Irmã.

A sERVIçO DOs IRMãOs 
MAIs nECEssITADOs

Em ação de graças pela congregação, uma missa foi 
realizada na capela da Casa Madre Assunta Marchetti, 
na Vila Prudente, na tarde do domingo, 25, presidida por 

fez-se migrante com os imigrantes”, disse, recordando que 
também hoje, por necessidades diversas, muitos migram 
de seus países de origem, mas nem sempre são bem-acei-
tos nos locais para onde vão. 

‘O MIGRAnTE é 
PARA nós O CRIsTO’

 E é nas diferentes realidades encontradas pelos mi-
grantes que as scalabrinianas lhes estendem a mão. “Pro-
curamos ser uma presença do amor de Deus para quem 
está em situação de mobilidade humana, como os migran-
tes e refugiados. Temos no México, por exemplo, uma casa 
de acolhida para mulheres latino-americanas que foram 
deportadas ou que queriam ir para os Estados Unidos, 
mas não conseguiram. Elas permanecem com as crianças 
em uma de nossas casas”, disse Irmã Leocádia.

COnHEçA DETALHEs DO CARIsMA 
DAs IRMãs sCALABRInIAnAs 

www.scalabriniani.org/pt/suore-missionarie

sAIBA MAIs sOBRE A BEATA 
AssUnTA MARCHETTI
www.madreassunta.com

Sidinei Fernandes

PAULO a Irmã Leocádia Mezzomo, scalabriniana e pos-
tuladora da causa de canonização da Beata Assunta Mar-
chetti. 

Passados 125 anos, hoje cerca de 650 irmãs scalabri-
nianas estão em 28 países na Europa, Ásia, África, Amé-
rica do Norte e América Latina, a maioria no Brasil, com 
ações em favor dos migrantes, refugiados e famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 

EM sãO PAULO
O orfanato criado no Ipiranga para receber os órfãos 

de imigrantes italianos, com o tempo, também passou a 
acolher crianças de outras nacionalidades e filhos de es-
cravos abandonados, um trabalho que prosseguiu mesmo 
após a morte do Padre Marchetti, em 1896, aos 27 anos 
de idade, vítima da epidemia de tifo. Outra casa, apenas 

cuidar da criança. Na chegada a São Paulo, ele buscou 
ajuda e construiu um orfanato na colina do Ipiranga, 
na zona Sul. Tempos depois, em uma de suas viagens 
à Itália, pediu que sua irmã, Assunta Marchetti, então 
com 24 anos, discernisse sobre a possibilidade de vi-
ver como religiosa e ser a “mãe dos órfãos no Brasil”. 

Os fatos remontam às origens da Congregação 
das Irmãs Missionárias de São Carlo Borromeo, as 
scalabrinianas, fundada em 25 de outubro de 1895, 
em Piacenza, pelo Beato João Batista Scalabrini, ten-
do como cofundadores o venerável Padre José Mar-
chetti e Madre Assunta, beatificada em 2014 pelo 
Papa Francisco.

“A congregação foi gerada na Itália, mas se de-
senvolveu no primeiro mês dentro de um navio com 
os imigrantes a caminho do Brasil”, disse ao O SÃO 

mais a estar a serviço dos nossos irmãos mais neces-
sitados e, de maneira especial, aos migrantes”, afir-
mou o Bispo, no início da missa.

Dom Luiz Carlos, na homilia, lembrou que o amor 
de Deus pela humanidade é incondicional – “Ele não 
impõe exigências para que a pessoa seja amada” – e 
que é impossível desvinculá-lo do amor ao próximo. 

“Vivemos um tempo em que somos chamados 
a nos abrir para as interpelações dos nossos irmãos, 
especialmente dos mais necessitados, entre estes os 
que estão em processo migratório. E há belíssimos 
trabalhos da Igreja, como este que a congregação sca-
labriniana faz. Ela nasceu no contexto de migração 
dos europeus, em um momento economicamente 
difícil naqueles países, em que as pessoas buscavam 
novas possibilidades, e a Igreja se fez próxima delas, 

para meninas, o Orfanato Cristóvão Colombo, foi 
criada na Vila Prudente, na zona Leste, onde hoje 
está a Casa Madre Assunta Marchetti, local em que 
a religiosa faleceu em 1948, aos 76 anos, após ter atu-
ado, ainda, em missões no interior paulista e no Rio 
Grande do Sul. 

“Desde a fundação, continuamos a ser uma pre-
sença especial para as crianças; hoje não somente as 
órfãs, mas todas as necessitadas, aquelas cujos pais 
trabalham e não têm com quem deixar”, disse a Irmã 

“Como nos ensinou o beato fundador, Dom João 
Batista Scalabrini, o migrante é para nós o Cristo que 
espera uma resposta – ‘Eu era imigrante e você me 
acolheu’. Gostaríamos de poder responder a todos 
esses chamados de Deus, hoje. Eu fiquei muito feliz 
quando as minhas irmãs scalabrinianas foram para 
a Grécia, onde hoje há muitos refugiados. Existem 
tantos campos para sermos a presença de Deus, e 
sempre fazemos aquilo que podemos”, concluiu. 

(Colaborou: Jenniffer Silva)

e religiosos para ser missionários na América do Norte e 
do Sul e encontrou o “sim” do Padre José Marchetti, que 
já percebera que muitos de seus paroquianos na Arqui-
diocese de Lucca partiam para o outro lado do Atlântico.

Em uma das viagens do Padre Marchetti ao Brasil, 
uma mulher faleceu no navio, deixando a filha e o esposo, 
que, desesperado, disse que se jogaria ao mar. Prontamen-
te, o Sacerdote o consolou e lhe prometeu que o ajudaria a 

Leocádia, ao recordar que 130 crianças são atendidas no 
contraturno escolar na Casa Madre Assunta, onde parti-
cipam de atividades lúdicas, aulas de instrumentos musi-
cais, dança e artes manuais, momentos de oração, além de 
receberem alimentação.

As atividades presenciais com as crianças estão 
suspensas em razão da atual pandemia, mas aquelas 
que precisam de assistência psicológica têm recebido 

Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Belém.

“Louvamos a Deus pelos 125 anos de uma belíssima 
história, um trabalho importantíssimo aos irmãos imi-
grantes e, de maneira especial, pela obra aqui no Brasil. 
Vamos também louvar pelos seis anos de beatificação da 
Madre Assunta Marchetti, realizada nessa data, em 2014, 
pedindo a Deus que o exemplo dela nos ajude cada vez 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, scalabrinianas, tem como cofundadora Madre Assunta Marchetti, beatificada em 2014

Dom Luiz Carlos em missa na capela Madre Assunta, dia 25
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Um grupo de 32 países – liderado pelo 
Brasil, Egito, Estados Unidos, Hungria, 
Indonésia e Uganda, considerados os co-
patrocinadores inter-regionais da iniciati-
va –, representando todas as localidades 
do mundo e 1,6 bilhão de pessoas, assi-
nou, na quinta-feira, 22, em Washington, 
nos Estados Unidos, a Geneva Consensus 
Declaration (Declaração de Consenso de 
Genebra). Trata-se de um documento sig-
nificativo, que rejeita a afirmação de que o 
aborto é um direito humano internacional.

“Hoje, deixamos um marco claro: as 
agências da ONU não podem mais rein-
terpretar nem interpretar erroneamente a 
linguagem acordada sem prestar contas”, 
disse o secretário de Serviços Humanos e 
de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar. 
“Sem desculpas, afirmamos que os gover-
nos têm o direito soberano de fazer suas 
próprias leis para proteger a vida de ino-
centes e de redigir seus regulamentos so-
bre o aborto”, acrescentou. 

Braco, e ao Presidente da Conferência 
Episcopal do Chile, Dom Santiago Silva 
Retamales, sua solidariedade aos católi-
cos do país, além de rechaço e lamento 
pelos incêndios cometidos por vânda-
los no dia 18, que danificaram a Igreja 
da Assunção da Virgem Maria e a Igreja 
de São Francisco de Borba, esta última 

dedicada ao serviço religioso a policiais.
“A agressão contra estes dois tem-

plos machuca profundamente o povo de 
Deus no Chile”, manifestou a presidên-
cia do Celam, condenando, ainda, “este e 
qualquer ato de sacrilégio ou profanação 
que atente contra a vida espiritual dos fi-
éis e o trabalho evangelizador da Igreja, 
especialmente nestes tempos difíceis da 
pandemia que temos vivido”.

Os prelados reafirmaram sua solida-
riedade ao episcopado chileno e a todos 
os fiéis do país, e ressaltaram que a Igreja 
local “acompanha a seu povo e mais ain-
da diante dos duros rigores da pandemia, 
adversidades, que eles resistem enraiza-
dos em sua fé e convicções religiosas, de 
onde se nutrem de fortaleza e esperança 
para superar as dificuldades, com exem-

plar desdobramento de solidariedade e 
fraternidade”.

Os bispos do Celam cobraram que “as 
autoridades correspondentes esclareçam 
o mais rápido possível este ato de violên-
cia, que não se pode aceitar de maneira 
nenhuma, venha de onde vier, posto que 
todos devemos continuar fazendo esfor-
ços para viver em paz e harmonia e tra-
balhar pelo progresso dos nossos povos”.

Na carta, é recordado, ainda, um dis-
curso do Papa Francisco, nos Estados 
Unidos, em setembro de 2015, no qual o 
Pontífice aponta que “em um mundo no 
qual diversas formas de tirania moderna 
tratam de suprimir a liberdade religiosa 
ou de reduzi-la a uma subcultura, sem 
direito a voz e voto em praça pública, ou 
de utilizar a religião como pretexto para 

o ódio e a brutalidade, é necessário que 
os fiéis das diversas religiões unam suas 
vozes para clamar pela paz, pela tolerân-
cia e o respeito à dignidade e direitos dos 
demais”.

Assinam a carta os membros da pre-
sidência do Celam: Dom Miguel Cabre-
jos Vidarte, OFM, Arcebispo de Trujilo 
(Peru), Presidente; Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo de São Paulo, 1º Vi-
ce-Presidente; Cardeal Leopoldo José 
Brenes, Arcebispo de Managua (Nicará-
gua), 2º Vice-Presidente; Dom Rogelio 
Cabrera López, Arcebispo de Monterrey 
(México), Presidente do Conselho de 
Assuntos Econômicos; e Dom Juan Car-
los Cárdenas Toro, Bispo Auxiliar de Cali 
(Colômbia), Secretário-Geral.

Fonte: Celam

DAnIEL GOMEs
osaopaulo@uol.com.br

A presidência do 
Conselho Episcopal 
Latino-Americano 
(Celam) manifestou, 
no dia 20, em carta 
endereçada ao Ar-
cebispo de Santiago, 
Dom Celestino Aós 

‘Agressão contra estes dois templos machuca profundamente o povo de Deus no Chile’

Em comunicado divulgado na sexta-feira, 23, a presidên-
cia do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam) expri-
miu seu apoio e proximidade espiritual à Igreja na Venezuela, 
após o assassinato do Padre José Manuel de Jesús Ferreira, 39, 
Reitor do Santuário Eucarístico São João Batista, na cidade de 
San Carlos, a cerca de 270 quilômetros de Caracas.

Após a celebração da missa, realizada com a presença de pou-
cos fiéis em decorrência da pandemia de COVID-19, o Padre 
Ferreira (foto) se despedia dos paroquianos em frente à casa pa-
roquial quando um assaltante abordou uma das pessoas e o Sa-
cerdote interveio para ajudá-la, recebendo um tiro fatal no tórax.

Em sua mensagem, dirigida de forma especial ao Bispo 
da Diocese de San Carlos, Dom Polito Rodríguez Méndez, o 
Celam recorda que este homicídio deve ser rejeitado sob to-
dos os pontos de vista, não só porque foi cometido contra a 

pessoa de um sacerdote, mas porque representa uma violação 
direta da dignidade humana.

Os representantes do corpo de comunhão eclesial assegura-
ram sua oração por este fato, que se junta à grave situação socio-
econômica em que vive o povo venezuelano, além de todas as 
dificuldades decorrentes das ações de combate ao coronavírus.

Também destacaram a atitude corajosa do Padre José Ma-
nuel de Jesús Ferreira, que se torna testemunho ao dar a vida 
pela defesa de outras vítimas de crimes comuns.

“Que o sangue derramado e o testemunho do Padre Fer-
reira despertem o surgimento de abundantes vocações para o 
bem da Igreja na Venezuela e para o serviço de tantos irmãos 
que precisam de pastores segundo o coração de Cristo”, con-
clui a mensagem. (JFF)

Fontes: ACI Digital e Celam

Celam se une à Igreja na Venezuela após assassinato de sacerdote
América Latina

na Declaração de Consenso de Genebra, 
países rejeitam que o aborto seja um direito

JOsé FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

Ainda de acordo com o representante 
dos Estados Unidos, a Declaração “é um 
documento histórico, que estabelece cla-
ramente nossa posição como nações sobre 
a saúde das mulheres, a família, a honra à 
vida e a defesa da soberania nacional”. 

OFEnsIVA A FAVOR DA VIDA
A Declaração foi escrita parcialmente 

em resposta a uma “tendência inquietante” 
nas Nações Unidas, conforme explicou Azar. 
“Cada vez mais, alguns países ricos e agên-
cias da ONU em dívida com eles afirmam 
erroneamente que o aborto é um direito 
humano universal”, acrescentou, destacan-
do que tais políticas têm o efeito de obri-
gar as nações a implementar leis de abor-
to “progressivas” ou enfrentar a perda de  

financiamento ou prestígio internacional. 
“Declaramos, inequivocamente, que 

não existe um direito internacional ao 
aborto. Com orgulho, colocamos a saúde 
da mulher em primeiro lugar em cada eta-
pa da vida”, assinalou.

Em nota, o Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil afirmou que o ob-
jetivo da iniciativa é “defender o direito 
das mulheres aos mais altos padrões de 
saúde, reforçar o papel da família para 
uma sociedade próspera e bem-sucedida 
e enfatizar a necessidade de se proteger o 
direito à vida”.

Oficialmente chamado de “Declaração 
de Consenso de Genebra na Promoção 
da Saúde da Mulher e no Fortalecimento 
da Família”, o documento consolida ainda 
mais a aliança estabelecida entre os paí-
ses signatários para alcançar estes quatro 
objetivos: saúde para as mulheres; preser-
vação da vida humana; fortalecimento da 
família como a unidade fundamental da 
sociedade; e proteção da soberania de to-
das as nações na política global.

Fonte: CNA (Catholic News Agency)

Unsplash

Destaques são a preservação da vida, a família, a saúde das mulheres e a soberania das nações 

Arquivo pessoal
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O Instituto Butantan, mantido pelo 
governo do Estado de São Paulo, recebeu, 
na sexta-feira, 23, autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) para importar 6 milhões de doses da 
CoronaVac, a vacina contra a COVID-19 
desenvolvida pelo laboratório chinês Si-
novac, em parceria com o Instituto. 

A instituição também planeja pro-
duzir 40 milhões de doses a partir do 
princípio ativo da vacina até dezembro. 
A imunização será feita com a aplicação 
de duas doses. 

Entre as quatro vacinas contra a  
COVID-19 em fase de testes no Brasil, a 
CoronaVac é a que está em estágio mais 
avançado de estudos clínicos de segu-
rança e eficácia. Ainda na sexta-feira, 
o governo paulista informou que serão 
criados mais seis centros de pesquisa 
científica para testagem e desenvolvi-
mento desta vacina, totalizando 22 lo-
cais em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 

“O estudo como um todo dura 12 
meses. Neste momento, estamos pro-
curando a eficácia da vacina. Segurança 
nós já temos. Agora precisamos dos da-
dos de eficácia e para isso dependemos 
que haja 61 casos confirmados [entre os 
que efetivamente receberam a vacina, 
pois parte recebeu placebo]. Cumprida 
esta etapa, completa-se o primeiro dos-
siê e é ele que permite à Anvisa fazer o 
registro da vacina”, explicou o diretor do 
Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, 
em coletiva de imprensa no dia 19. 

Neste mês, os testes com o imuni-
zante passaram a ser feitos também com 
idosos, que tiveram ou não exposição ao 
vírus. Em novembro, maiores de 18 anos 
com comorbidades também farão parte 
dos estudos e ainda se prevê para meses 
posteriores a inclusão de gestantes (no 
terceiro trimestre de gestação) e crianças. 

COM MEnOR ínDICE 
DE EFEITOs ADVERsOs

O diretor do Instituto Butantan infor-
mou que a CoronaVac apresentou o me-

nor índice de reações adversas leves após 
a aplicação na fase 3 em um comparati-
vo com outras quatro vacinas, e que não 
houve registro de efeitos colaterais. 

Após receberem a primeira dose, 
19% dos participantes tiveram dor no 
local da aplicação e 15% relataram do-
res de cabeça. Na segunda dose, as rea-
ções adversas mais comuns foram dores 
no local da aplicação (19%) e de cabeça 
(10%), além de fadiga (4%). Febre baixa 
foi registrada em apenas 0,1% dos casos. 

QUAL O REsULTADO 
DEsEJADO nA FAsE 3?

Segundo o secretário estadual da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, a segurança 
da vacina foi comprovada pelos efeitos 
colaterais mínimos já atestados e pelo 
alto índice na produção de anticorpos 
para neutralizar o vírus – 94,3% dos que 
receberam a primeira dose desenvolve-
ram tais anticorpos e na segunda dose 
esse percentual subiu para 98%. 

“Agora, nessa fase 3, a fase clínica, se 
espera comprovar a eficácia, ou seja, o 

quanto uma vacina é capaz de proteger 
para aquilo que ela se propôs. Se tiver-
mos em uma pandemia, como a que 
estamos vivendo hoje, com uma vacina 
que proteja 50% da população, haverá 
diminuição da gravidade de doenças 
para muitos, bem como redução da 
mortalidade”, explicou o secretário. 

Dado o contexto de pandemia, esse 
percentual de 50% de eficácia é o índi-
ce considerado aceitável pela Food and 
Drug Administration (FDA) – agência 
federal regulatória dos Estados Unidos 
–, pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e também pela Anvisa. 

PAssOs sEGUInTEs
Se a CoronaVac atingir os índices 

necessários de eficácia e segurança, terá 
seu registro avaliado pela Anvisa e, se 
aprovado, poderá ser incluída no Plano 
Nacional de Imunizações, para ser dis-
tribuída à população, em campanhas de 
vacinação feitas por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O Instituto Questão de Ciência apresenta em 
seu site (https://iqc.org.br) um material explica-
tivo sobre o desenvolvimento das vacinas contra a  
COVID-19. Um dos conteúdos, de autoria de Nata-
lia Pasternak, presidente do IQC, e de Gustavo Ca-
bral de Miranda, doutor em Imunologia, que assim 
como Natalia é pesquisador do Instituto de Ciências 
Biomédicas (ICB) da USP, trata das fases do desen-
volvimento das vacinas. 

   Pré-clinica: Antes dos testes clínicos em humanos, 
a vacina é aplicada em animais, geralmente roedo-
res e macacos, para verificar se causa algum efeito 
colateral grave e se gera resposta imune;

   Fase 1: É aplicada em dezenas de voluntários jo-
vens e saudáveis para testar a toxicidade e os efeitos 

colaterais. Busca-se saber se a vacina não faz mal a 
ninguém;

   Fase 2: Feita com centenas de voluntários, dividi-
dos por faixa etária. A meta é saber se a vacina é 
capaz de provocar uma resposta no organismo; as-
sim, espera-se pela produção de anticorpos, porém 
ainda não é possível mensurar sua eficácia; 

   Fase 3: É a fase mais longa dos testes, pois se bus-
cará comprovar a eficácia da vacina. Por isso, ela é 
aplicada em milhares de voluntários, de uma po-
pulação diversa. Parte dela recebe a vacina de ver-
dade; a outra, placebo. O resultado esperado é que 
o número de infectados pela doença entre aqueles 
que receberam o imunizante seja significativamente 
menor do que o do outro grupo. Cada vez que um 

membro de um dos grupos adoece, registra-se um 
“evento”. A fase 3 só é concluída após se chegar a um 
número de eventos que permita fazer uma compa-
ração estatística entre os grupos envolvidos no teste. 
Por isso essa fase é a mais demorada e só termina 
quando a quantidade de eventos permita calcular a 
efetiva eficácia da vacina. Se assim for comprovado, 
a vacina é liberada para a aplicação na população. 

Por quanto tempo se estará protegido?
       De acordo com a OMS, uma vacina precisa proteger 

por pelo menos um ano. No entanto, frente à crise 
da pandemia, já se considera aceitável uma vacina 
que possa proteger por, no mínimo, seis meses. 
Ainda não é possível saber com qual periodicidade 
será preciso tomar a vacina contra a COVID-19.

As etapas do desenvolvimento de uma vacina

Com avanços nos testes, CoronaVac pode ser
a primeira vacina contra a COVID-19 no Brasil

DAnIEL GOMEs
osaopaulo@uol.com.br

Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Distrito Federal.

A evolução dos testes, 
porém, não significa que em 
breve a CoronaVac estará 
disponível para a população, 
uma vez que um detalhado 
protocolo precisa ser seguido. 

ETAPAs
A CoronaVac, que é 

produzida com vírus inati-
vados do novo coronavírus  
(Sars-CoV-2), já está na fase 
3 dos estudos clínicos, tendo 
sido aplicadas mais de 12 mil 
doses em um grupo de 9 mil 
voluntários no Brasil, entre 
18 e 59 anos, todos profissio-
nais da área da saúde. As duas 
primeiras fases ocorreram na 
China, com mais de 700 pes-
soas (leia detalhes sobre as 
fases no box abaixo).

QUEM TERÁ PRIORIDADE 
nA VACInAçãO?

De acordo com Dimas 
Covas, a vacinação no meio 
da pandemia deverá proteger 
primeiramente aqueles que 
têm o maior risco de contágio, 
como os profissionais da saú-
de, idosos, pessoas com co-
morbidades e profissionais da 
educação e segurança pública. 

O diretor do Instituto Bu-
tantan explicou, ainda, que 
não será necessário vacinar 
toda a população. “Na medida 
em que a imunidade coletiva 
progride, a pandemia vai na-
turalmente sendo controlada; 
assim, não é 100% da popula-
ção que precisa ser vacinada”. 
A vacina também não será 
necessária para aqueles que 
já se infectaram com o vírus e 
desenvolveram imunidade.

Fernando Zhiminaicela/Pixabay
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BRUNO COVAS

Candidato do Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB), Bruno 
Covas, 40 anos, tenta se reeleger como 
prefeito de São Paulo, função que assu-
miu em abril de 2018, após a renúncia de 
João Doria para concorrer ao governo 
do Estado de São Paulo.  Ele é o quarto 
entrevistado na série do O SÃO PAULO 
com os seis mais bem colocados na pes-
quisa Exame/Ideia, de 23 de setembro, 
que serviu de parâmetro para o convite 
aos candidatos. Andrea Matarazzo, Már-
cio França e Jilmar Tatto já apresentaram 
suas propostas em edições anteriores. 
Nas próximas, são aguardadas as res-
postas, por e-mail, dos candidatos Celso 
Russomanno e Guilherme Boulos. 

O sãO PAULO – Passado este primeiro 
mandato do senhor, quais os principais 
problemas que ainda permanecem na 
cidade e como pretende resolvê-los?

Bruno Covas – Nossa prioridade no 
pós-pandemia é com as ações que con-
tribuam para minimizar as desigualda-
des econômicas e sociais. Mesmo com 
os impactos enormes da pandemia de 
COVID-19, a Prefeitura de São Paulo terá 
R$ 4,37 bilhões para novos investimentos 
no Orçamento de 2021, o maior valor em 
dez anos. Isso nos permitirá manter nos-
so programa de obras nas áreas da Saúde, 
Educação, Assistência Social, Habitação e 
geração de empregos. Faremos isso com 
muita responsabilidade, mas sempre ten-
do como foco reduzir a distância entre os 
mais ricos e os necessitados.

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

Apesar da pandemia, as obras de cons-
trução de unidades habitacionais e de ur-
banização de favelas no município, bem 
como as ações de regularização fundiá-
ria, seguiram em ritmo normal durante 
o ano de 2020. Para 2021, teremos ape-
nas de recursos próprios cerca de R$ 900 
milhões para investimentos em habita-
ção popular. É importante dizer também 
que, em quatro anos, a gestão do PSDB 
irá entregar um total de 25 mil unidades 
habitacionais, um recorde se comparado 
aos antecessores na administração da 
cidade de São Paulo. A nossa gestão en-
tregou ainda o primeiro conjunto habita-
cional de São Paulo destinado a pessoas 
em situação de rua.

 
Como o senhor planeja recuperar os 
meses que os estudantes não puderam 

ir à escola em 2020? Como agirá para 
sanar o déficit de vagas em creches e 
na pré-escola?

Os estudantes serão submetidos à ava-
liação para que se determine se os con-
teúdos passados remotamente durante 
a pandemia foram assimilados ou se 
haverá a necessidade de reforço escolar 
para a retomada gradual das atividades. 
Medidas estão sendo adotadas desde já 
para que o impactos da pandemia na 
vida escolar sejam minimizados. Todos 
os alunos da rede municipal receberam 
material pedagógico para as atividades a 
distância. A Prefeitura iniciou o processo 
para compra de 465 mil tablets para os 
estudantes. Queremos levar tecnologia 
para mais de 13 mil salas de aula, que te-
rão computador, projetor, caixa de som e 
internet banda larga. Além disso, foram 
contratados 3 mil professores temporá-
rios para substituir docentes que não po-
derão retornar quando as aulas presen-
ciais forem retomadas. Todas essas ações 
terão impacto em 2021. Já zeramos a fila 
[das vagas] nas pré-escolas e pretende-
mos fazer o mesmo com as creches no 
próximo mandato.

 
na área da saúde, quais serão as prio-
ridades de sua gestão?

Nós tínhamos realizado no ano passa-
do um empréstimo com o BID, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, de 
R$ 1 bilhão para a área da saúde. Com 
esse recurso, terminamos os dois hos-
pitais que encontramos pela metade, 
quando assumimos a gestão, o Hospital 
da Brasilândia e o Hospital de Parelhei-
ros, e foi possível reabrir seis hospitais 
privados que estavam fechados aqui na 

cidade: o Hospital Municipal da Guara-
piranga, o Hospital Municipal da Cape-
la do Socorro, o Hospital Municipal da 
Cruz Vermelha [no bairro de Indianó-
polis, na zona Sul], o Hospital Central 
Sorocabana [no bairro da Lapa, zona 
Oeste da cidade], o Hospital Municipal 
da Brigadeiro Luiz Antonio e o Hospital 
Municipal Santa Dulce dos Pobres, na 
Bela Vista, região central da cidade de 
São Paulo que será, passada a pandemia, 
o hospital referência para a saúde da po-
pulação em situação de rua. Além desses 
hospitais, nós já entregamos 50 novas 
unidades aqui na cidade, entre Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) e espaços 
de saúde mental. E vamos reformar mais 
de 150 Unidades Básicas de Saúde na ci-
dade de São Paulo e investir pesado em 
tecnologia.

Até maio do ano que vem, nós teremos 
universalizado o que hoje é realidade em 
vários cantos da cidade de São Paulo, que 
é o prontuário eletrônico, e a telemedici-
na. Com esses dois instrumentos de tec-
nologia, vamos dar a todos os usuários 
do SUS na cidade a mesma qualidade, 
presteza e rapidez no atendimento que a 
população que possui convênio médico 
tem à sua disposição.

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

A grande porta de saída no pós-pan-
demia é a geração de emprego e renda. 
A cidade voltar a crescer, voltar a se de-
senvolver. Toda ação que a gente tem que 
fazer é aumentar a competitividade da 
cidade, aumentar a geração de emprego e 
renda. E investir em qualificação. E já fi-

zemos muito nessa área. Criamos o pro-
grama Trabalho Novo, que se destina a 
promover o acesso de pessoas atendidas 
pela rede socioassistencial da Prefeitura a 
vagas de emprego. Instituímos a Política 
Municipal de Qualificação Profissional 
e a Política Municipal de Apoio ao Em-
preendedorismo. Também investimos 
cerca de R$ 1 milhão para acelerar o de-
senvolvimento de 24 startups em bairros 
da periferia, dentro do Programa de Va-
lorização de Iniciativas Tecnológicas, da 
Agência São Paulo de Desenvolvimento.

 
A capital paulista tem ao menos 24 mil 
pessoas em situação de rua. Como pre-
tende agir diante dessa realidade?

A ação com os moradores de rua tem 
três frentes. Uma frente é a assistencial, 
com vagas de acolhimento, distribuição 
de cobertores, espaços para poder tomar 
banho, se alimentar. Temos mais de 24 
mil vagas nos abrigos municipais para a 
população em situação de rua. As equi-
pes de abordagem precisam convencer 
a população de rua a aceitar o acolhi-
mento, pois a Prefeitura não pode fazer 
acolhimento compulsório. Além da li-
nha assistencial, uma linha de saúde, em 
especial por causa do problema de saú-
de mental. Nós dobramos o número de 
consultórios de rua, que são específicos 
para a população em situação de rua. E 
claro, além da assistência e da saúde, a 
grande porta de saída, que é a geração 
de emprego e renda, seja na cidade como 
um todo, seja em uma ação específica 
com essas pessoas, em situação de alta 
vulnerabilidade, um trabalho específico, 
feito pela Secretaria de Assistência, pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, para poder qualificar, para poder 
achar vaga no mercado de trabalho, a 
fim de que se crie uma porta de saída.

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

Em nossa gestão, a Prefeitura de São 
Paulo implantou uma série de ações de 
atenção integral às mães e aos recém- 
-nascidos. Um deles é o Programa Mãe 
Paulistana, que recentemente teve seu 
prazo de validade ampliado de um para 
dois anos, e que assegura, durante esse 
período, atendimento de saúde e social 
às mães e aos bebês. Outra medida que 
mantivemos foi o Projeto Criança Feliz, 
que amplia e fortalece políticas públicas 
voltadas à primeira infância e suas famí-
lias, prevenindo situações de negligência 
e minimizando vulnerabilidades sociais. 
Em 2018, nossa gestão lançou ainda o 
Programa Tem Saída, uma política pú-
blica voltada à autonomia financeira e 
empregabilidade de mulheres em situa-
ção de violência doméstica e familiar.

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

‘O foco é reduzir a distância
entre os mais ricos e os necessitados’

DAnIEL GOMEs
osaopaulo@uol.com.br

Assessoria de imprensa do candidato
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No site do jornal O SÃO PAULO, você 
acessa conteúdos atualizados sobre 
a Igreja e a sociedade em São Paulo, 
no Brasil e no mundo. A seguir, algu-
mas notícias e artigos publicados re-
centemente.

foto DA 
SemAnA
Pelas ruas da Vila Liviero, 
na zona Sul, na manhã do 
domingo, 25, aconteceu a 
carreata com a imagem de 
Nossa Senhora de Nazaré, 
como parte do III Círio da 
Paróquia Santo Agnelo,  
na Região Episcopal  
Ipiranga, seguida de  
missa, presidida pelo Padre 
Renato Braga, Pároco. 
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”

Joice Aguiar/Arte Imagem

Um evento transmitido pela inter-
net na sexta-feira, 23, marcou as come-
morações dos dez anos da Cátedra de 
Cultura Judaica da Pontifícia Universi-
dade de São Paulo (PUC-SP).

Criada em 27 de outubro de 2010, 
essa Cátedra tem o objetivo de promo-
ver estudos diversos de relevância para 
a cultura judaica, fortalecer o diálogo 
intercultural e religioso, apoiar o desen-
volvimento de pesquisas sobre Judaís-
mo-Cristianismo, além de promover 
debates com dirigentes da sociedade 
sobre temas relacionados à cultura he-
braica. 

A ideia de criar uma cátedra com 
essa finalidade foi concebida na Ponti-
fícia Academia Scientiarum, uma das 
academias pontifícias ligadas à Santa 
Sé, e proposta à Secretaria-Executiva 
da Fundação São Paulo, mantenedora 
da PUC-SP.

A Cátedra expressa, ainda, o apro-
fundamento do diálogo religioso e o 
aperfeiçoamento dos estudos judai-
co-cristãos, inspirados pela declaração 
Nostra aetate, do Concílio Vaticano II, 
sobre a relação da Igreja com as reli-
giões não cristãs, e pelos objetivos da 
Comissão para as Relações Religiosas 
com o Judaísmo, da Congregação para 
a Educação Católica, da Santa Sé, e da 
Comissão Nacional de Diálogo Reli-
gioso Católico-Judaico, da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

PROXIMIDADE
O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-

cebispo de São Paulo e Grão-Chanceler 
da PUC-SP, participou do evento e res-
saltou que a Cátedra de Cultura Judai-
ca realiza uma das finalidades de uma 
pontifícia universidade: o diálogo cul-
tural para fomentar um clima de aber-
tura, compreensão e apreço recíproco 
na sociedade.

Dom Odilo também lembrou que a 
presença judaica em São Paulo, no Bra-
sil e no mundo, ao longo da História, 
é muito significativa. “Para compreen-
dermos a nossa cultura contemporâ-
nea, é importante que todos possam 
se interessar e conhecer essa vertente 
que está na base da cultura ocidental. 
A importância das raízes judaicas para 
o pensamento ao longo da História nos 
mais variados campos é enorme. Nós 
nos consideramos parte da herança de 
Israel”, afirmou.

O Arcebispo acrescentou que a Cá-
tedra também promove um ambiente 
favorável ao diálogo. “Nestes tempos 
conturbados, que tendem a radicalis-
mos e polarizações, nunca é demais des-
tacarmos a necessidade do diálogo”, res-
saltou o Cardeal Scherer, acrescentando 
que essa colaboração se refere à missão 
comum da humanidade na História, es-
pecialmente dos que professam uma fé.

Segundo Ari Plonsky, membro da 
Federação Israelita de São Paulo, é im-
portante para a comunidade judaica 
ter uma cátedra em “uma universidade 
da estatura, porte, reconhecimento e 
contribuição para o avanço do conhe-
cimento que é a PUC-SP” e, por isso, 
agradeceu à instituição, na pessoa de 
Dom Odilo, a acolhida da iniciativa.

ATIVIDADEs
Em uma década, a Cátedra de Cul-

tura Judaica promoveu cursos para a 
educação continuada, graduação e pós- 
-graduação, história e cultura judaicas, 
poesia bíblica, hebraico bíblico, histó-
ria do antissemitismo e do holocausto, 
leitura rabínica das escrituras, entre ou-
tros temas.

Também foi lançada uma coleção 
de livros e realizados encontros com 
professores visitantes de universidades 
de Israel, por meio de uma parceria 
com outras instituições de ensino. A 
Cátedra de Cultura Judaica participou, 
ainda, de eventos realizados pela Facul-
dade de Teologia Nossa Senhora da As-
sunção, em áreas como exegese bíblica.

“Com todas essas atividades, nos 
primeiros dez anos de existência, atin-
gimos diretamente mais de 1,2 mil 
alunos, inscritos nos nossos cursos e 
milhares de outros participantes nos 

Cátedra de Cultura Judaica da 
PUC-sP comemora dez anos

FERnAnDO GEROnAzzO
osaopaulo@uol.com.br

eventos realizados”, ressaltou o coorde-
nador da Cátedra, José Luiz Goldfarb.

HERAnçA COMUM
O Diretor da Faculdade de Teolo-

gia Nossa Senhora da Assunção, Padre 
Boris Agustín Nef Ulloa, salientou os 
muitos frutos do trabalho realizado 
em parceria com a Cátedra de Cultu-
ra Judaica. “Reconheço o quanto esta 
Cátedra enriquece a nossa faculdade, 
nossos estudantes e as pessoas que têm 
usufruído de suas atividades”, afirmou, 
enfatizando que, para os cristãos, co-
nhecer e amar o Judaísmo não é uma 
opção, mas se aprofundar nas próprias 
raízes, reverenciar seus antepassados 
na fé e, sobretudo, dialogar com o 
mundo judaico no século XXI.

Padre Rodrigo Pires Vilela, Coor-
denador da Pastoral Universitária da  
PUC-SP, enfatizou que a Cátedra de 
Cultura Judaica nasceu e se manteve 
pela força e o desejo do diálogo. Ele 
afirmou, ainda, que esse diálogo é cons-
truído como uma casa. “Nós temos os 
alicerces nas Sagradas Escrituras e uma 
forte tradição. A casa, porém, preci-
sa ser construída pouco a pouco… Se 
Deus fez o mundo pela Palavra, nós 
também podemos fazer um mundo di-
ferente, no qual o diálogo seja o norte 
de todas as relações”, completou.  

Reprodução da internet

Cardeal Scherer participa de evento on-line pelos 10 anos da Cátedra de Cultura Judaica 

No coração da família é 
preparado o alimento que  
sacia a fome dos irmãos
https://cutt.ly/MgWGJYP

Frei Galvão: O Santo  
caridoso que dedicou a  
vida aos mais necessitados
https://cutt.ly/cgWGDYi

Santa Catarina de Sena:  
Doutora da Igreja e poeta
https://cutt.ly/OgWGQmn

Retirar-se para ouvir  
a voz de Deus
https://cutt.ly/bgWGnvI

Prefeitura pede que no  
Dia de Finados cerimônias  
religiosas em cemitérios 
ocorram em espaços abertos
https://cutt.ly/ygEsA3T

Vaticano e China renovam 
acordo provisório sobre a 
nomeação de bispos
https://cutt.ly/vgWGx6C

Martonella/Pixabay
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fico destinado às atividades de educa-
ção, ciência, tecnologia, inovação, cida-
dania e saúde, com fins exclusivamente 
educacionais ou de exploração comer-
cial devido à pandemia.

InICIATIVA
Lara Monteiro de Barros Moccia, di-

retora do projeto Rede Vida Educação, 
explicou ao O SÃO PAULO que o obje-
tivo dos novos canais é auxiliar as crian-
ças e adolescentes a terem acesso à edu-

A Comissão Episcopal Pastoral para 
a Cultura e a Educação, da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
promoveu no dia 20, um webinar (se-
minário on-line) com o tema “Pacto 
pela Vida e pelo Brasil e o mundo do 
trabalho”.

O encontro foi mediado pelo Padre 
Paulo Renato Campos, Assessor Polí-
tico da CNBB e contou com a partici-
pação do Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo, e do empre-
sário Sérgio Cavalieri, presidente da 
União Cristã Internacional de Executi-
vos de Negócios (Uniapac) para a Amé-
rica Latina.

Dom Odilo enfatizou a importân-
cia desse pacto em um momento de-
licado e de grande dificuldade vivido 
no Brasil, devido às crises causadas 
pela pandemia. Para o Cardeal, esta 
é ocasião de dedicar atenção às ques-
tões fundamentais, como a preserva-
ção da vida que deve ser mantida com 
dignidade.

“É o momento de unir forças para 
atender às necessidades mais urgentes 
e aquilo que realmente está em risco. A 
encíclica Fratelli tutti, do Papa Francis-
co, confirma a preocupação do Pacto 
pela Vida e pelo Brasil, evidenciando 
que não só no nosso País, mas no mun-
do, há uma grande falta de fraternida-
de. Essas questões centrais da encíclica 
são essenciais para superarmos a gran-

de crise que estamos enfrentando”, en-
fatizou.

UM POVO GEnEROsO E sOLIDÁRIO
O Arcebispo de São Paulo ressal-

tou que a crise social só não se tornou 
maior devido à sensibilidade do povo 
brasileiro, que se mostrou generoso 
e solidário. Dom Odilo destacou que 
essas iniciativas da sociedade civil e 
da Igreja contribuem para controlar 
os aspectos mais agudos da crise. No 
entanto, ele expressou preocupação 
com o que vai ocorrer nos próximos 
meses com o fim do auxílio emergen-
cial oferecido pelo Governo Federal.

Por outro lado, Dom Odilo chamou a 
atenção para a grande mobilização de ca-
ridade e solidariedade que surgiu, inclu-

sive de iniciativas espontâneas. “As nossas 
paróquias se tornaram ponto de referên-
cia para a ajuda social, a distribuição de 
alimentos e a acolhida de pessoas sem re-
ferência. A solidariedade social ajudou a 
tornar menos difícil este tempo que ainda 
estamos enfrentando”, frisou.

O Pacto pela Vida e pelo Brasil foi 
assinado em 7 de abril, Dia Mundial da 
Saúde, pela CNBB e por seis entidades 
representativas de diversos setores da 
sociedade brasileira, entre elas, a Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Academia Brasileira de Ciências 
(ABC), Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI) e a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC).

* Texto produzido sob supervisão 
de Fernando Geronazzo

FLAVIO ROGéRIO LOPEs
osaopaulo@uol.com.br

Cardeal Odilo Pedro scherer conclama à união de 
forças para superação da crise causada pela pandemia

Rede Vida lança canais com 
programação educativa gratuita

FERnAnDO GEROnAzzO
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cação nesse período de pandemia e, ao 
mesmo tempo, ajudar a diminuir a desi-
gualdade que existe entre os estudantes 
das redes púbica e privada de educação.

“Entendemos que, com a pandemia, 
o abismo entre a educação pública e a 
privada aumentou. Por isso, queremos 
auxiliar as crianças a ter condições de 
receber uma educação de qualidade, via 
televisão, que nada mais é do que o meio 
mais democrático do Brasil, além de ser 
gratuito e, no caso da Rede Vida, chega a 

mais 395 cidades brasileiras por meio do 
sinal digital aberto”, destacou Lara.

PROGRAMAçãO
A maior parte da programação des-

ses novos canais educativos é voltada às 
crianças na fase de alfabetização. “Isso 
porque pesquisas mostram que 55% 
das crianças saem dessa fase sem a alfa-
betização completa. Por isso, conside-
ramos que podemos ajudar a diminuir 
essa defasagem. Sem contar que tam-

trário: desejamos ser um complemen-
to à educação das crianças, que devem 
continuar a ir à escola ou assistir às au-
las remotas conforme suas possibilida-
des. Queremos oferecer um conteúdo 
com começo, meio e fim, com qualida-
de”, completou Lara.

O site  para acessar a grade de 
programação e informações so-
bre como sintonizar os canais é:  
www.redevidaeducacao.com.br.  

(Colaborou: Flavio Rogério Lopes)

Desde o dia 1º de outubro, a Rede 
Vida de Televisão iniciou um proje-
to que marca as comemorações dos 
seus 25 anos, celebrados em junho. 
Agora, além da programação con-
vencional, a primeira emissora de 
inspiração católica do Brasil conta 
com dois canais adicionais com pro-
gramação educativa.

Esse projeto foi possível após 
o Governo Federal liberar a mul-
tiprogramação nos canais comer-
ciais de TV, em junho, em razão da 
pandemia de COVID-19. De acor-
do com o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações (MCTIC), no Sistema Bra-
sileiro de TV Digital esse recurso 
somente é permitido para os canais 
consignados a órgãos e entidades 
integrantes dos poderes da União. 
Em São Paulo, também a TV Cul-
tura, ligada ao governo estadual, 
conta com esse recurso. O decreto 
presidencial ampliou a permissão 
para as todas as emissoras comer-
ciais e educativas do Brasil.

O Governo Federal também 
determinou que as emissoras só 
poderão veicular conteúdo especí-

bém existe o analfabetismo funcio-
nal que afeta muitos adolescentes e 
adultos ao longo da vida”, ressaltou 
a diretora.

Os canais também contam com 
conteúdo voltado a estudantes do 
Ensino Fundamental e Médio. O 
site do projeto disponibiliza a grade 
de programação para que os pais 
organizem a rotina de estudos dos 
filhos como complemento da ati-
vidade escolar. Para o desenvolvi-
mento da programação, a emissora 
firmou parcerias com entidades 
especializadas em conteúdo edu-
cativo.

COMO sInTOnIzAR
O acesso às programações dos 

canais adicionais é feito manualmen-
te pelo controle remoto. Por exem-
plo, em São Paulo, o canal aberto da 
Rede Vida é o 34.1. Agora, é possível 
acessar as faixas 34.2 e 34.3, destina-
da à multiprogramação. 

Para quem tem um televisor de 
modelo antigo, basta conectá-lo 
a um conversor digital e ter uma 
antena UHF. Os aparelhos mais 
recentes acessam esse sistema au-
tomaticamente. 

“Nós não temos a pretensão de 
substituir a escola. Muito pelo con-

Divulgação
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cessidade de o mercado ser regulado pela sociedade e 
pelo Estado para a construção do bem comum.    

PARA SE TORNAR POSSíVEL O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA 
COMUNIDADE MUNDIAL CAPAZ 
DE REALIZAR A FRATERNIDADE 
A PARTIR DE POVOS E NAçõES 
qUE VIVAM A AMIZADE SOCIAL, é 
NECESSáRIA A POLíTICA MELHOR, A 
POLíTICA COLOCADA A SERVIçO DO 
VERDADEIRO BEM COMUM 

(FT, 154).

Ao cristão, não deveria interessar situar Francisco mais 
à direita ou mais à esquerda; mas, sim, compreender e res-
ponder o convite à conversão feito por ele. Apesar disso, 
muitos têm feito uma leitura ideológica da encíclica. A 
esquerda quer usar o Papa como arauto de suas ideias. A 
direita quer desqualificar sua mensagem, tachando-a de 
ideológica, para não se deixar interpelar por ela.

Para quem está habituado a leituras esquemáticas e 
partidárias, a encíclica pode parecer ambígua: defen-
de e condena a mesma realidade em trechos diferen-
tes. Não se trata de ambiguidade. Seguindo a tradição 
da Doutrina Social da Igreja, o Papa sempre procura 
mostrar o que há de bom e o que deve ser evitado em 
cada aspecto da realidade. Por exemplo, lembrando 
São João Paulo II e São Paulo VI, recorda que a pro-
priedade privada é um direito da pessoa, mas sobre 
o qual pesa uma responsabilidade social – não me é 
lícito ter mais do que o necessário quando o essencial 
falta ao meu irmão (FT, 120).

FAçO MINHAS E VOLTO A PROPOR 
A TODOS ALGUMAS PALAVRAS DE 
SãO JOãO PAULO II [...]: “DEUS DEU A 
TERRA A TODO GêNERO HUMANO, 
PARA qUE ELA SUSTENTE TODOS OS 
SEUS MEMBROS, SEM ExCLUIR NEM 
PRIVILEGIAR NINGUéM” 

(FT, 120).

Com essa postura, Francisco trata a questão do li-
beralismo e do neoliberalismo (FT, 163-169). Mostra a 
incapacidade de os mercados se autorregularem para 
construir o bem comum. A lógica interna do mercado 
é competitiva e individualista, e mesmo as parcerias 
são criadas em função do interesse particular de cada 
sócio. É uma dinâmica inerente ao sistema, e o Papa 
não o critica por isso – inclusive reconhece e valoriza 
a ação dos empresários (FT, 123). Mas pede que re-
conheçamos que essa lógica não pode construir, por 

si só, o bem comum. O mercado precisa ser regulado 
pela sociedade e o Estado – e este sim deve ter uma ló-
gica voltada ao bem comum. Mesmo nos países mais 
liberais do mundo, existem leis contra monopólios e 
abusos do poder econômico, pois se constata – na prá-
tica – o perigo de que interesses privados de podero-
sos se sobreponham ao bem comum.

A lógica do mercado pode aumentar a inclusão de 
alguns mais preparados para as exigências da econo-
mia; mas exclui outros, fragilizados por uma condição 
pessoal (doença, velhice) ou por carências históricas 
(pobreza, discriminação etc.). Ao longo da História, 
a sociedade ocidental conseguiu se desenvolver e ga-
nhar estabilidade política e social justamente porque 
os Estados assumiram sua responsabilidade na pro-
moção humana de suas populações – o que não se 
confunde com assistencialismo (FT, 107-110). A crise 
a que estamos assistindo atualmente, no Chile, o país 
sul-americano que mais avançou numa perspecti-
va neoliberal, por exemplo, mostra a necessidade de 
ações governamentais voltadas à construção do bem 
comum e apoio às pessoas em suas necessidades.

Francisco não ignora os problemas do Estado, mas 
considera que eles devem ser superados com uma 
“política melhor” e não com uma autonomia absolu-
ta do mercado: “Embora se deva rejeitar o mau uso 
do poder, a corrupção, a falta de respeito das leis e a 
ineficiência, não se pode justificar uma economia sem 
política, porque seria incapaz de promover outra ló-
gica para governar os vários aspectos da crise atual”  
(FT, 177).

A FRAGILIDADE DOS SISTEMAS 
MUNDIAIS PERANTE A PANDEMIA 
EVIDENCIOU qUE NEM TUDO 
SE RESOLVE COM A LIBERDADE 
DE MERCADO E qUE, ALéM 
DE REABILITAR UMA POLíTICA 
SAUDáVEL, qUE NãO ESTEJA 
SUJEITA AOS DITAMES DAS 
FINANçAS, DEVEMOS VOLTAR A 
PôR A DIGNIDADE HUMANA NO 
CENTRO, E SOBRE ESTE PILAR DEVEM 
SER CONSTRUíDAS AS ESTRUTURAS 
SOCIAIS ALTERNATIVAS DE qUE 
PRECISAMOS 

(FT, 168).

Muitos sentiram falta, na encíclica, das críticas ao 
marxismo, comuns nas encíclicas sociais de São João 
Paulo II. Contudo, na própria Centesimus annus, ele co-
mentava que a queda do comunismo trazia uma nova 
realidade e denunciava os limites da economia de mer-
cado aparentemente vencedora. Na Caritas in veritate, 
de Bento XVI, o tema do comunismo já aparece muito 
pouco.

Na Fratelli tutti, a posição contraposta à do neoli-
beralismo, que também deve ser criticada, é a do po-
pulismo (FT, 156-162). Francisco reconhece o valor 
dos líderes populares (FT, 169), mas considera que 
o populismo pode ser apenas “habilidade de alguém 
para atrair consensos, a fim de instrumentalizar poli-
ticamente a cultura do povo, sob qualquer sinal ideo-
lógico, ao serviço do seu projeto pessoal e da sua per-
manência no poder” (FT, 159).

Os populismos nacionalistas veem o povo como 
uma realidade fechada, que precisa estar o tempo 

todo se defendendo de um perigo exterior – o estran-
geiro, uma ideologia espúria etc. (FT, 11, 86, 141, 160).

Em oposição ao populismo, uma política melhor 
busca a verdadeira promoção humana e não o assisten-
cialismo. “Esta é a melhor ajuda para um pobre, o me-
lhor caminho para uma existência digna. Por isso, in-
sisto que ajudar os pobres com o dinheiro deve sempre 
ser um remédio provisório para enfrentar emergências. 
O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentir- 
-lhes uma vida digna por meio do trabalho” (FT, 162).

Por outro lado, “é necessário pensar a participação 
social, política e econômica segundo modalidades tais 
que incluam os movimentos populares e animem as 
estruturas de governos locais, nacionais e internacio-
nais com aquela torrente de energia moral que nasce 
da integração dos excluídos na construção do destino 
comum” (FT, 169).

A CONSISTêNCIA DE TUDO ISSO 
PODERá SER BEM POUCA, SE 
PERDERMOS A CAPACIDADE DE 
RECONHECER A NECESSIDADE DE 
UMA MUDANçA NOS CORAçõES 
HUMANOS, NOS HáBITOS E 
ESTILOS DE VIDA [...] A qUESTãO 
é A FRAGILIDADE HUMANA, A 
TENDêNCIA HUMANA CONSTANTE 
PARA O EGOíSMO, qUE FAZ PARTE 
DAqUILO qUE A TRADIçãO CRISTã 
CHAMA “CONCUPISCêNCIA” [...] MAS, 
é POSSíVEL DOMINá-LA COM A 
AJUDA DE DEUS 

(FT, 166).

É lícito e justo que cada cristão procure encontrar 
os programas políticos que considera mais adequados 
para a construção do bem comum (Compêndio da 
Doutrina Social da Igreja, CDSI, 574). Contudo, “to-
dos os compromissos decorrentes da Doutrina Social 
da Igreja derivam da caridade que é – como ensinou 
Jesus – a síntese de toda a Lei (cf. Mt 22,36-40)” (FT, 
181). E com isso não podemos barganhar.

RECONHECER TODO O SER HUMANO 
COMO UM IRMãO OU UMA IRMã 
E PROCURAR UMA AMIZADE 
SOCIAL qUE INTEGRE A TODOS 
NãO SãO MERAS UTOPIAS. ExIGEM 
A DECISãO E A CAPACIDADE DE 
ENCONTRAR OS PERCURSOS 
EFICAZES, qUE ASSEGUREM A SUA 
REAL POSSIBILIDADE [...] TRATA-SE 
DE AVANçAR PARA UMA ORDEM 
SOCIAL E POLíTICA, CUJA ALMA 
SEJA A CARIDADE SOCIAL. CONVIDO 
UMA VEZ MAIS A REVALORIZAR 
A POLíTICA, qUE [...] é UMA DAS 
FORMAS MAIS PRECIOSAS DE 
CARIDADE, PORqUE BUSCA O BEM 
COMUM

(FT, 180).

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

Fratelli tutti e as polêmicas considerações 
sobre o neoliberalismo e o populismo

FRAnCIsCO BORBA RIBEIRO nETO

Fratelli tutti (FT) é uma 
encíclica social, voltada 
aos problemas socioeco-
nômicos do mundo atual, 
regido pela economia de 
mercado. Nesse sentido, 
chama a atenção para a 
incapacidade de os mer-
cados, por si só, se autor-
regularem, já que a sua ló-
gica interna é competitiva 
e individualista; daí, a ne-
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Três franciscanos, o pri-
meiro afro-americano, um 
sobrevivente de genocídio e o 
bispo de um país onde evange-
lizar é proibido. Essas são algu-
mas características dos novos 
cardeais do Papa Francisco, 
anunciados no domingo, 25. 
Em 28 de novembro, será re-
alizado o próximo consistório, 
ou seja, a reunião dos cardeais 

Conheça os novos cardeais do Papa Francisco
ENTRE ELES ESTãO 
OS ARCEBISPOS DE 
WASHINGTON (EUA) 
E DE SANTIAGO 
(CHILE)

FILIPE DOMInGUEs
EsPECIAL PARA O sãO PAULO

pó e, ao mesmo tempo, Administrador 
Apostólico de Santiago. Ganhou a con-
fiança do Papa ao liderar a Igreja chile-
na no período da crise dos abusos, mas 
também na atual fase de protestos pela 
reforma constitucional.

LíDEREs DA CúRIA E ITALIAnOs
Dois nomes são de bispos que aca-

bam de assumir cargos no Vaticano. O 
primeiro é o novo Prefeito da Congrega-
ção para as Causas dos Santos, o italiano 
Dom Marcello Semeraro. Ele trabalhou 
no Conselho de Cardeais e foi Bispo de 
Albano, na Itália.

O outro é o Secretário-Geral do Sí-
nodo dos Bispos, Dom Mario Grech, de 
Malta, com a missão de abrir as portas do 
Vaticano para a Igreja de todo o mundo.

Mais dois dos novos cardeais são 
italianos. Um é o Arcebispo de Siena, 
Dom Augusto Paolo Lajudice, que foi 
Bispo Auxiliar em Roma e é responsá-
vel pela comissão sobre migrações da 

Conferência Episcopal Italiana (CEI).
Outro é o Frei Mauro Gambetti, até 

então responsável pela comunidade 
franciscana na cidade de Assis. Como ele 
está terminando seu mandato, especula-
se que venha a assumir um dicastério na 
Cúria Romana. Por ser padre, deve rece-
ber a ordenação episcopal, conforme as 
normas da Igreja.

LíDEREs InTERnACIOnAIs
O neocardeal Dom Antoine Kam-

banda, Arcebispo de Kigali, em Ruanda, 
representa uma igreja sofrida. Ainda é 
recente o chamado “genocídio de Ruan-
da”, dos anos 1990, no qual estima-se que 
1 milhão de pessoas tenham sido mortas 
por disputas étnicas e políticas. Ele perdeu 
quase toda a família, exceto um irmão. Foi 
ordenado por São João Paulo II.

Outra situação dramática é a de Dom 
Cornelius Sim, o único bispo de Brunei. 
O país é oficialmente muçulmano e a re-
ligião é lei. Só 10% da população é cató-

O mais famoso deles é o Frei Ra-
niero Cantalamessa, 86 anos, pregador 
da Casa Pontifícia desde os anos 1980 
e autor de livros espirituais. Foi nomea-
do por São João Paulo II e confirmado 
por Bento XVI e Francisco. Ele prega na 
cerimônia da Sexta-feira da Paixão e em 
outras ocasiões. Capuchinho, é muito 
admirado pelos membros da Renovação 
Carismática Católica.

Os outros três são o Arcebispo Dom 
Silvano Tomasi, scalabriniano que por 
13 anos foi observador da Santa Sé na 
ONU; o Bispo emérito de San Cristó-
bal de las Casas, no México, Dom Feli-
pe Arizmendi Esquivel; e o Monsenhor 
Enrico Feroci, que por quase 10 anos foi 
Diretor da Cáritas de Roma.

Também Cantalamessa e Feroci, que 
ainda não são bispos, teoricamente de-
veriam ser ordenados. É comum, porém, 
que os nomeados após 80 anos peçam 
dispensa dessa obrigação e continuem 
servindo como sacerdotes.

presentes em Roma com o Papa.
Serão criados 13 cardeais, nove dos 

quais eleitores, com menos de 80 anos 
e que poderiam eleger um futuro Papa. 
Além deles, outros quatro clérigos não 
eleitores serão admitidos como gesto de 
reconhecimento pelo serviço à Igreja. 

BIsPOs DE GRAnDEs DIOCEsEs
À frente da Arquidiocese de Washin-

gton, nos Estados Unidos, desde 2019, 
Dom Wilton D. Gregory é o primeiro 
negro norte-americano a se tornar car-
deal. Sua nomeação é particularmente 
importante em um momento no qual 
o país vive onda de protestos pela ques-
tão racial. Ele também foi Arcebispo de 
Atlanta, Bispo Auxiliar de Chicago e 
Presidente da Conferência dos Bispos 
Católicos dos Estados Unidos.

Outro arcebispo de destaque é o de 
Santiago, no Chile, Dom Celestino Aós 
Braco, capuchinho espanhol radicado no 
país sul-americano. Foi Bispo de Copia-

lica, a maioria descendente de 
filipinos e chineses, e a evan-
gelização é proibida.

O terceiro líder interna-
cional nessa lista é Dom José 
Advincula, Arcebispo de Ca-
piz, nas Filipinas. Ele passa a 
ser a principal referência da 
Igreja no seu país, uma vez 
que o famoso Cardeal Anto-
nio Tagle há pouco assumiu 
um dicastério no Vaticano.

RECOnHECIDO 
MERECIMEnTO

Os quatro clérigos com 
mais de 80 anos escolhidos 
pelo Papa passam a ser mem-
bros do colégio cardinalício 
e adquirem essa dignidade, 
mas não podem votar em um 
eventual conclave.

Vatican Media

Consistório no qual serão criados 13 cardeais, 9 dos quais eleitores, acontecerá em 28 de novembro, no Vaticano
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Celebrando Todos os Santos e Todos os 
Fiéis Defuntos, respectivamente, pedimos a 
intercessão da Igreja que já triunfa no Céu e 
oferecemos sufrágios pela Igreja que padece no 
Purgatório. Ao longo de todo o mês de novem-
bro, rezaremos mais do que de costume pelos 
mortos e faremos visitas às sepulturas dos fa-
miliares falecidos. Neste ano, as indulgências 
do dia 2 foram estendidas para todo o mês. 

Os cemitérios católicos são abençoados 
e chamados de “campo santo”, pois recebem 
corpos que abrigaram o Espírito Santo e se ali-
mentaram do Corpo de Cristo. Ali se cumpre a 
determinação de Deus aos filhos de Adão: “Ao 
pó haverás de retornar” (Gn 3,19). Os corpos 
ungidos no Batismo e na Crisma descansam de 
suas fadigas enquanto aguardam a ressurreição 
final. Tendo servido a Deus neste mundo, rea-
lizam ainda a última missão: recordar aos vi-
vos que a morte nos chamará em breve. Assim, 
o túmulo dos antepassados, além de lugar de 
oração, é um importante ponto de referência 
para quem continua a peregrinar sobre a terra.

A ausência de certos falecidos ainda dói. A 
de outros passa mais ou menos inadvertida-
mente… Basta, porém, uma visita à sepultura 
ou oração, e se reavivam a saudade e a grati-
dão. Rezar pelos mortos é um dever de justi-
ça que nos recorda que somos o fruto de uma 
transmissão longa e ininterrupta de vida e de 
fé. Além de aliviar as penas das almas do Pur-
gatório, essa prática nos faz ver que, na Igreja, 
somos apenas a “ponta de um iceberg”. A base 
– uma multidão numerosíssima – permanece 
escondida, mas realmente unida a nós.

Referindo-se à “tradição” em geral, G. K. 
Chesterton a definiu como a “democracia dos 
mortos”. Uma sociedade se reduziria a um pu-
nhado de homens arrogantes e desorientados 
se simplesmente ignorasse as opiniões da popu-
lação muito maior – e agora silenciosa – que a 
precedeu e originou. O mesmo aconteceria com 
os cristãos se nos esquecêssemos de que aqueles 
que já não estão fisicamente neste mundo ainda 
fazem, efetivamente, parte da Igreja! Eles interce-
dem por nós, e esperam nossas orações e sufrá-
gios. O modo como viveram, a fé que professa-
ram, os costumes e tradições que cultivaram são 
como uma bússola que nos orienta. 

Uma sociedade desaparece quando perde a 
ligação com os antepassados. A fé desaparece 
quando os cristãos se afastam da Tradição, isto 
é, daquilo que creram e praticaram em todos 
os lugares e em todos os tempos os nossos “ir-
mãos mais velhos”. Um dos monumentos mais 
concretos da Tradição é o “sentido” religioso 
dos fiéis piedosos – como talvez tenham sido 
alguns de nossos pais e avós –, bem como a 
vida dos Santos. Além de intercessores, estes 
são guias seguros da fé e da moral.  

Antes de aderir a alguma moda ou opinião 
sobre a religião, deveríamos nos perguntar se-
riamente: O que São Pio de Pietrelcina diria 
disso? O que Santa Teresa d’Ávila pensaria? O 
que afirmou Santo Tomás ou Santo Agostinho 
sobre este assunto? Olhando para os membros 
santos do Corpo, pressentimos o rosto de Cris-
to, que é a Cabeça.

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
1º DE NOVEMBRO DE 2020

A Igreja do Céu e 
do Purgatório

PADRE JOãO BECHARA VEnTURA

Liturgia e Vida

O jovem Carlo Acutis, beatificado 
no último dia 10 e conhecido como o 
Padroeiro da Internet, dedicou-se em 
sua curta vida à produção de sites com 
conteúdo católico para levar a fé ao 
maior número de pessoas. Um dos si-
tes criados por Carlo descreve, em de-
talhes, diversos milagres eucarísticos.

Muitas vezes, para obter infor-
mações confiáveis, Carlo viajava aos 
locais dos milagres, para vê-los por si 
mesmo. A qualidade do trabalho do 
jovem fez com que o site se tornas-
se uma exposição, que já foi recebida 
nos cinco continentes, em milhares 
de paróquias e em diversos santuá-
rios, como o de Fátima, em Portugal; 
Lourdes, na França; e Guadalupe, no 
México. 

A intenção do Beato Carlo era 
mostrar, por meio dos milagres euca-
rísticos, a verdade de fé que cria com 
profundidade de coração: a presença 
real de Jesus Cristo na Eucaristia, nas 
espécies do pão e do vinho consagra-
dos, em seu Corpo, Sangue, Alma e 
Divindade. 

A vida de Carlo girava em torno 
da Eucaristia. Ia à missa diariamente 
e rezava, por um tempo considerável, 
todos os dias diante do Sacrário. “A 
Eucaristia é minha autoestrada para o 
céu”, afirmava o jovem. 

“Decidi ajudar as pessoas compar-
tilhando alguns dos meus segredos 
mais especiais para aqueles que dese-
jam rapidamente alcançar a meta da 
santidade”, escreveu Carlo sobre a ra-
zão de se dedicar ao apostolado na in-
ternet. Além do site sobre os milagres 
eucarísticos, o jovem criou outros de-
dicados às aparições marianas e à vida 
dos santos.

Os MILAGREs EUCARísTICOs
A exposição descreve mais de cem 

milagres eucarísticos, que acontece-
ram em 19 países. O milagre mais 
antigo descrito ocorreu no Egito, no 
século III, e o mais recente ocorreu em 
2013, na Polônia, na cidade de Legni-
ca, sete anos após a morte do Beato, 
uma vez que a exposição foi atualizada 
para descrever milagres que ocorre-
ram depois do seu falecimento. 

Um dos mais recentes e que foi 
atestado cientificamente se deu na ci-
dade de Buenos Aires, na Argentina, 
nos anos 1990, na época em que o 
Cardeal Jorge Mario Bergoglio, hoje 
Papa Francisco, era Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Buenos Aires. 

A exposição pode ser vista no seguinte link: http://www.miracolieucaristici.org/pr/Liste/list.html

Pela internet, Carlo Acutis 
deu evidência a muitos 
milagres eucarísticos

GUsTAVO CATAnIA RAMOs
EsPECIAL PARA O sãO PAULO

Na Paróquia de Santa Maria, de 
Buenos Aires, nos anos de 1992, 1994 
e 1996, ocorreram três acontecimentos 
milagrosos. Em 1992, um ministro da 
Sagrada Comunhão encontrou peda-
ços de hóstia consagrada no corporal. 
O Sacerdote pôs os fragmentos em 
um recipiente com água, que depois 
foi colocado no Sacrário até as hóstias 
se dissolverem. Alguns dias depois, as 
hóstias adquiriram cor de sangue. Em 
1994, numa missa, quando o ministro 
da Sagrada Comunhão pegava a âm-
bula no Sacrário, reparou que havia 
gotas de sangue que escorriam por 
ela. Em 1996, durante a missa da As-
sunção de Nossa Senhora, uma hóstia 
consagrada caiu no chão e foi colocada 
na água para dissolver, e, novamente, 
alguns dias depois, a hóstia tinha se 
transformado em sangue. 

Em 1999, o Arcebispo Titular de 
Bueno Aires, que na época já era Dom 
Bergoglio, pediu ao médico Castañon 
Gomez que analisasse os casos. Ele 
constatou que as hóstias se transfor-
maram não apenas em sangue, mas 
em tecido vivo do coração, semelhante 
ao averiguado no milagre de Lanciano, 
na Itália. Além disso, o tipo de sangue, 
AB, é o mesmo identificado em outros 
milagres eucarísticos. Outros especia-
listas chegaram às mesmas conclusões, 
como o professor Frederick Zugibe, da 
Universidade de Columbia em Nova 
York, nos Estados Unidos.

Outro milagre recente e pouco 
conhecido ocorreu na cidade de São 
Mauro La Bruca, na Itália, em 1969. 
Naquele ano, alguns ladrões furtaram 
as âmbulas que guardavam hóstias 
consagradas no Sacrário. Na manhã 

seguinte, um menino as encontrou jo-
gadas no chão de uma estrada, pois fo-
ram descartadas pelos criminosos. O 
menino as recolheu e as devolveu ao 
pároco. As hóstias, até hoje, não estra-
garam e permanecem intactas. O mi-
lagre só foi reconhecido em 1994, 25 
anos depois, pois se considerou sobre-
natural o fato de as hóstias não terem 
ainda perecido.  

Um milagre pouco conhecido 
ocorreu na cidade de O’Cerebreiro, 
na Espanha, em 1300. Um padre, que 
não acreditava na transubstanciação, 
em um dia frio e com neve, pensa-
va que ninguém iria naquele dia se 
dirigir à igreja para assistir à missa. 
Entretanto, um camponês piedoso o 
contrariou e apareceu para participar 
da Eucaristia. Com raiva do campo-
nês, o Padre começou a rezar a mis-
sa e, no momento da Consagração, 
a hóstia se transformou em sangue 
em suas mãos. Até hoje, as relíquias 
do milagre estão expostas e, todos os 
anos, no dia de Corpus Christi, são le-
vadas em procissão. 

Ainda intacta está uma das hóstias 
de um milagre que ocorreu em 1608, 
na cidade da Faverney, na França. 
Na vigília de Pentecostes, os monges 
da abadia da cidade expuseram num 
ostensório o Santíssimo Sacramento 
para a adoração dos fiéis. Na manhã 
seguinte, a abadia incendiou-se, e o 
altar sobre o qual estava o ostensório 
se reduziu a pó. Entretanto, após a fu-
maça baixar, percebeu-se que o osten-
sório não fora atingido pelas chamas 
e que estava flutuando no ar. A hóstia 
permanece intacta e ainda pode ser 
adorada na mesma abadia.

ReproduçãoArquivo pessoal

Milagres eucarísticos retratados por Carlo Acutis podem ser vistos em exposição on-line
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PELAs ALMAs QUE AInDA 
nãO CHEGARAM AO CéU

A Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos ocorre 
no dia seguinte à Solenidade de Todos os Santos, na qual 
os cristãos pedem a intercessão daqueles que já atingiram 
a meta mais almejada: o Paraíso.

Em 2 de novembro, a Igreja incentiva os fiéis a rezar 
pelas almas que ainda não chegaram ao Céu, mas estão 
se purificando no Purgatório, a fim de um dia poderem 
contemplar Deus face a face.

santa sé amplia indulgência plenária do
Dia de Finados para todo o mês de novembro

GUsTAVO CATAnIA RAMOs
EsPECIAL PARA O sãO PAULO

Por vezes, a doutrina da Igreja acerca do Purgatório 
não é bem compreendida. Assim, recorrer ao Catecismo 
da Igreja Católica (CIC) é uma boa maneira para melhor 
conhecer essa verdade de fé. 

No Catecismo, o Purgatório é definido como o tem-
po de purificação daqueles “que morrem na graça e na 
amizade de Deus, mas não estão completamente puri-
ficados, embora tenham garantida sua salvação eterna” 
(CIC, 1030). Nessa breve definição, pode-se concluir que 
as almas que estão no Purgatório são as que morreram em 
estado de graça, sem terem algum pecado mortal na alma 

feita à sua sabedoria e bondade, mas também que todos 
os bens, pessoais ou comuns à sociedade ou relativos à 
própria ordem universal, diminuídos ou destruídos pelo 
pecado, sejam plenamente restaurados”.

Essas consequências do pecado, que perduram mes-
mo depois de perdoada a culpa, são chamadas “penas 
temporais”. Para que sejamos livres das penas temporais 
depois de perdoados dos pecados, a Igreja sempre acre-
ditou que a oração e as penitências oferecidas uns pelos 
outros são instrumentos importantíssimos, pois os fiéis 
estão unidos no mesmo corpo da Igreja por uma relação 
sobrenatural e, por isso, o bem feito por um membro pode 
favorecer outro.  

“Consciente dessas verdades, a Igreja desde o princí-
pio conheceu e praticou vários modos de agir para que 
os frutos da redenção do Senhor fossem aplicados a cada 
fiel e cooperassem os fiéis na salvação de seus irmãos”, 
escreveu São Paulo VI. As indulgências, portanto, são 
um meio fomentado pela Igreja para aplicar aos fiéis os 
méritos comuns a toda a Igreja, com o objetivo de remir 
as penas temporais do pecado, inclusive daquela parte 
da Igreja que está no Purgatório e que tem o nome de 
“Igreja Padecente”. 

As indulgências plenárias são aquelas que apagam 
toda a pena temporal; e as parciais apagam apenas parte 
dela. As indulgências podem ser aplicadas para si mesmo 
ou para alguma alma no Purgatório. As obras indulgen-
ciadas estão descritas no Manual de Indulgências. Além 
disso, o Papa pode prescrever indulgências extraordiná-
rias para alguma ocasião. 

Para receber uma indulgência plenária, é necessário 
estar perdoado do pecado quanto à culpa, rejeitar todo o 
pecado, confessar-se, comungar, rezar pelo Papa e realizar 
a obra indulgenciada.

Por ocasião da Comemoração de Todos 
os Fiéis Defuntos, em 2 de novembro, a Igreja 
concede várias indulgências a serem aplicadas 
às almas que padecem no Purgatório. Normal-
mente, a indulgência pode ser obtida com uma 
visita ao cemitério entre os dias 1º e 8 de no-
vembro, junto com uma oração pelos defuntos 
e pelo Papa, além da confissão sacramental e 
comunhão. 

Entretanto, devido à atual pandemia, a Pe-
nitenciaria apostolica, por meio de um recente 
decreto, concedeu a possibilidade da indulgên-
cia em qualquer dia de novembro, se observa-
das as obrigações anteriormente descritas. O 
intuito é o de evitar aglomerações e permitir 
que um maior número possível de fiéis possa 
obtê-la.

O decreto convida as pessoas que não po-
dem sair de casa a rezar, diante de uma imagem 
de Jesus ou da Virgem Maria, orações pelos fi-
éis defuntos, como as Laudes ou as Vésperas 
do Ofício para os Mortos, o Rosário, o Terço 
da Misericórdia ou outras devoções oferecidas 
aos defuntos. Pode-se, também, meditar uma 
passagem do Evangelho e realizar uma obra de 
misericórdia, oferecendo-a a Deus. 

Também é possível ganhar uma indul-
gência plenária no dia 2 de novembro, com 
uma visita a um oratório ou igreja, acompa-
nhada da oração de um Pai-Nosso e do Cre-
do e o cumprimento dos requisitos (Comu-
nhão, Confissão e oração pelo Santo Padre). 
Neste ano, esta indulgência também pode 
ser obtida em qualquer dia de novembro, à 
escolha do fiel. 

ainda não perdoado por Deus, mas que, por 
não terem atingido a perfeição em vida, neces-
sitam se purificar pelas faltas leves cometidas e 
pelas manchas que o pecado deixou nelas. 

Além disso, aqueles que estão no Purgató-
rio já têm sua salvação garantida e irão para o 
Céu depois de se purificar completamente. 

A doutrina católica do Purgatório foi de-
finida solenemente no Concílio de Florença, 
que perdurou de 1431 a 1445. A fé da Igreja na 
existência do Purgatório baseia-se, principal-
mente, na prática que vem desde os primór-
dios do Cristianismo de rezar pelos mortos, 
além de se basear no Segundo Livro de Maca-
beus, que demonstra a necessidade de rezar e 
fazer sacrifícios pelos que já morreram, “a fim 
de que fossem absolvidos de seu pecado” (2Mc 
12,46).

As InDULGênCIAs 
Para a compreensão correta do que são as 

indulgências, é necessário distinguir a culpa e 
a pena do pecado. A culpa do pecado é per-
doada, ordinariamente, quando nos arrepen-
demos e nos confessamos. A partir desse mo-
mento, aos olhos de Deus, não podemos ser 
punidos eternamente, pois nos arrependemos 
sinceramente, e Deus, em sua infinita miseri-
córdia, nos perdoou. 

Entretanto, apesar de perdoados, os nossos 
pecados ainda causam consequências más em 
nós, nos outros e na criação como um todo, 
como escreveu São Paulo VI, na constituição 
apostólica Indulgentiarum doctrina, de 1967: 
“É, portanto, necessário para o que se chama 
plena remissão e reparação dos pecados não só 
que, graças a uma sincera conversão, se resta-
beleça a amizade com Deus e se expie a ofensa 
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