
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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O Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo de São Paulo, par-
ticipou do encontro Diálogos com 
a Cidade, no dia 5, no qual res-
pondeu a perguntas sobre as re-
alidades que merecem destaque 

na escolha dos candidatos aos 
cargos de prefeito e vereador da 
maior cidade do País.

No evento, transmitido pelas 
mídias digitais da Arquidiocese, 
Dom Odilo enfatizou que os eleitos 

tanto ao Poder Executivo quanto 
ao Legislativo devem estar aten-
tos aos principais problemas da 
cidade, em especial para a condi-
ção de vida dos mais pobres.  

Página 3

Arcebispo de São Paulo interage com convidados sobre temas relacionados às eleições municipais e responde a internautas, em live realizada no dia 5

Eleitos devem prover o bem 
comum, sem excluir ninguém

Fotos: Reprodução da internet

Desnutrição e obesidade põem em risco o 
futuro de crianças e adolescentes no Brasil

Papa Francisco nomeia Dom Devair Araújo 
da Fonseca como Bispo de Piracicaba (SP)

Embora a subnutrição in-
fantil tenha regredido nas úl-
timas décadas, aumento de 
famílias com dificuldades de 
acesso regular e permanente 

a alimentos é preocupante, 
assim como os casos de so-
brepeso entre crianças e ado-
lescentes. 

Páginas 8 e 9

Na manhã desta quarta-fei-
ra, 11, o Papa Francisco no-
meou Dom Devair Araújo da 
Fonseca (foto), Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de São Paulo 
desde 2015, para a Diocese 
de Piracicaba (SP), após ter 
aceito o pedido de renúncia 
de Dom Fernando Mason, 75 
anos, em razão da idade. 

“Na Igreja e em nossa vida 
pessoal, a primeira iniciativa, 
o protagonismo, é sempre de 
Deus, pelo Espírito. Ele nos 
envia e aponta os caminhos 
a serem percorridos”, expres-
sou Dom Devair em carta à 
Diocese de Piracicaba. 

Ao O SÃO PAULO, o Bis-
po manifestou gratidão pelos 
anos de trabalho na Arquidio-
cese. Ele assumirá a Diocese 
de Piracicaba em 16 de janei-
ro de 2021. 

Página 13

Série mensal ‘Infância Roubada’ alerta para impactos da má nutrição em crianças e adolescentes

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Arquivo CREN
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A Igreja celebra, por ini-
ciativa do Papa Fran-
cisco, o Dia Mundial 
dos Pobres, no do-

mingo anterior à Solenidade de 
Cristo Rei. Neste ano, será no dia 
15 de novembro. A “comemora-
ção” tem a finalidade de nos lem-
brar de que os pobres são uma 
realidade constante e desafiadora 
para todos nós, como cidadãos e, 
mais ainda, como pessoas de fé. 
Os pobres questionam constante-
mente nossa vida e nossa organi-
zação social, econômica e política. 
Por que há tantos pobres? Por que 
não conseguem sair da pobreza? 
O que pode ser feito para que eles 
consigam superar o estado de po-
breza em que se encontram?

O Papa Francisco publicou uma 
bela mensagem para o Dia Mun-
dial dos Pobres deste ano, com o tí-
tulo “Estende a tua mão ao pobre” 
(Eclo 7,36), que está disponível e ao 
alcance de todos na internet. Nela, 
o Papa recorda mais uma vez que 
o culto prestado a Deus não deve 
estar desvinculado do amor con-

creto ao próximo. Sem a caridade, 
nossa vida cristã está incompleta e 
nosso culto não seria agradável a 
Deus. Durante a semana que an-
tecede o Dia Mundial dos Pobres, 
a Caritas Arquidiocesana está pro-
movendo diversas iniciativas em 
preparação à comemoração, cujo 
objetivo é evangelizador e pedagó-
gico. Nunca devemos esquecer que 
o amor aos pobres é inseparável do 
amor a Deus.

O Dia Mundial dos Pobres 
recorda-nos de que a vida cristã 
passa pela prática das obras de 
misericórdia, das quais a Escri-
tura trata em diversos momen-
tos. A passagem mais conhecida 
é a da parábola do grande julga-
mento (cf. Mt,25), quando Jesus 
Cristo glorioso, Senhor e Juiz de 
todos, admitirá ao banquete da 
vida eterna aqueles que tiverem 
praticado as obras de misericór-
dia e excluirá do céu quem não as 
tiver praticado. Essas se referem 
aos cuidados dos pobres, doentes, 
moradores de rua, prisioneiros e 
aflitos de todo tipo. De alguma 
forma, todos eles são equiparados 
aos pobres, e Jesus dirá que foi a 
Ele que fizemos ou deixamos de 
fazer tudo isso.

Temos uma imensidade de oca-
siões para a prática da caridade e 
da misericórdia, de maneira pes-

soal e de maneira comunitária e 
organizada. A Palavra de Deus e 
da Igreja nos ensina e pede que nos 
empenhemos pessoalmente na ca-
ridade, encontremos as pessoas 
que necessitam de ajuda e não nos 
esquivemos delas. Os pobres não 
devem ser reduzidos a números e 
estatísticas, mas precisam ser reco-
nhecidos e tratados como pessoas 
que têm uma história pessoal, sen-
timentos e desejos. Muitas vezes, 
querem apenas um pouco do nos-
so tempo e atenção, ser ouvidos e 
valorizados. Outras vezes, precisa-
mos ser como o bom samaritano, 
envolver-nos e cuidar deles. Ou-
tras, ainda, será necessário ir além 
dos gestos de socorro imediato e 
pontual, empenhando-se na su-
peração do seu estado de pobreza 
e na sua libertação daquilo que os 
mantém nessa situação. A promo-
ção da dignidade dos pobres tam-
bém é uma grande caridade.

São Vicente de Paulo dizia que 
a caridade precisa ser praticada 
de maneira pessoal, mas também 
de maneira organizada. Por isso, 
existem na Igreja numerosas or-
ganizações voltadas para a carida-
de, como as obras sociais e tantas 
iniciativas que agregam pessoas 
e recursos para ajudar os pobres 
e, ao mesmo tempo, oferecem a 
ocasião para que muitas pessoas 

se unam a essas iniciativas e pra-
tiquem a caridade. Desejo mani-
festar, nesta ocasião, meu apreço e 
apoio aos muitos grupos, organi-
zações e entidades voltados à prá-
tica da caridade e à ajuda concre-
ta aos pobres. De fato, esses são 
muitos e trabalham, geralmente, 
no silêncio, sem fazer barulho. 
Peço que o nosso povo e as nossas 
comunidades apoiem de muitas 
maneiras essas entidades e orga-
nizações que fazem a caridade aos 
pobres. Da mesma forma, renovo 
meu apreço e apoio ao trabalho 
e missão do Vicariato Episcopal 
para a Pastoral do Povo da Rua, 
que possui um papel profético no 
serviço aos pobres em nossa Ar-
quidiocese.

Jesus falou um dia que sem-
pre teríamos pobres no meio de 
nós (cf. Mt 26,11). Ele sabia que 
a humanidade ficaria sempre em 
débito para com os pobres. Essas 
palavras de Jesus, contudo, tam-
bém são uma advertência para 
todos nós: que façamos o nosso 
possível para ajudar os pobres, e 
que lutemos contra toda forma de 
indiferença e insensibilidade em 
relação a eles. Que aprendamos a 
estender as mãos generosamen-
te aos pobres, todos os dias. Isso 
será bom para eles e bom para nós 
também.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Dia Mundial dos Pobres
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PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E 
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 04/11/2020, foi prorrogada a nomea-
ção e provisão como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora das Dores, no bairro Sítio 
Morro Grande, na Região Episcopal Brasi-
lândia, do Reverendíssimo Padre Hamil-
ton Wagner da Rosa, pelo período de 01 
(um) ano, a partir de 01/12/2020.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
VIGÁRIO PAROQUIAL: 
Em 04/11/2020, foi nomeado e provi-
sionado Vigário Paroquial, “ad nutum 
episcopi”, da Paróquia Nossa Senhora do 
Carmo, no bairro da Vila Brasilândia, na 
Região Episcopal Brasilândia, o Reveren-
díssimo Padre Pasquale Priolo, a partir 
de 08/12/2020.

Atos da Cúria

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano de São Paulo, par-
ticipou na quinta-feira, 5, do encontro 
Diálogos com a Cidade, que teve como 
tema as eleições municipais.  

No evento, transmitido pelas platafor-
mas digitais da Arquidiocese, Dom Odilo 
respondeu a perguntas de convidados e 
de pessoas de diferentes âmbitos de atua-
ção na Igreja e interagiu com internautas 
a respeito das realidades da cidade que 
merecem destaque para a escolha dos 
candidatos aos cargos de prefeito e verea-
dor da maior cidade do País.

A iniciativa, promovida pelo jornal 
O SÃO PAULO e pela rádio 9 de Julho, 
somou-se à cobertura jornalística das 
eleições deste ano, feita pelos meios de 
comunicação da Arquidiocese.

No início de sua participação, Dom 
Odilo enfatizou que os administradores 
tanto do Executivo quanto do Legislativo 
devem estar atentos ao conjunto da metró-
pole e olhar, sobretudo, para aquelas rea-
lidades que necessitam de maior atenção.  

CAtóliCoS nA PolítiCA
Algumas perguntas dirigidas ao Car-

deal foram relacionadas à participação 
dos católicos, clérigos e leigos na vida 
pública e na política. Umas delas foi do 
jornalista Márcio Campos, do Grupo 
Bandeirantes de Comunicação, que per-
guntou se sacerdotes podem exercer car-
gos políticos.

O Cardeal explicou que a norma da 
Igreja diz que os clérigos devem se abs-

Dom odilo: prefeito e vereadores devem dar
atenção às realidades mais esquecidas da cidade

FErnAnDo GEronAzzo
osaopaulo@uol.com.br

Reprodução da Internet

indagou o Cardeal a respeito da relação 
entre a Doutrina Social da Igreja e as po-
líticas públicas.

Na resposta, Dom Odilo recordou 
que o Papa Francisco já chegou a lamen-
tar a pouca presença de católicos nas li-
deranças da vida pública. Um dos fatores 
indicados pelo Cardeal é uma afirmação 
equivocada da laicidade do Estado, en-
tendida como “a exclusão da participação 
dos cidadãos que têm alguma crença ou 
fé e que, para participar da vida pública, 

lugar, por meio de leis que garantam a 
segurança e estimulem a existência de fa-
mílias, das condições para que as famílias 
exerçam seu papel na sociedade, como 
o acesso à moradia, à educação, à saúde. 
“O Estado deveria olhar a família como 
parceira e não como algo que atrapalha”, 
completou.

O Arcebispo indicou a necessidade 
de as famílias se organizarem em associa-
ções para reivindicar e defender suas ne-
cessidades, assim como os comerciantes, 
operários e outros atores da sociedade, 
tendo uma representação pública reco-
nhecida, por meio da qual se fazem ouvir.

PrioriDADES
O professor Francisco Borba Ribeiro 

Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cul-
tura da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), pediu que Dom 
Odilo indicasse quais os pontos ele consi-
dera prioritários na cidade para receber a 
atenção dos próximos governantes.

A primeira urgência indicada pelo 
Cardeal é a da população em situação de 
rua. “Não é possível que São Paulo, uma 
cidade tão grande, tão rica, com tanto po-
tencial, com tantos imóveis vazios, não 
consiga resolver o problema da população 
de rua. É uma questão de decisão política. 
A cidade, por meio de seus representantes, 
deveria encarar isso com coragem, com 
uma espécie de pacto social para resolver 
essa situação deprimente em que vivem 
cerca de 30 mil pessoas”, salientou. 

Dom Odilo também chamou a aten-
ção para a degradação da região central 
da cidade, causando a desvalorização de 
imóveis. “Por que não revalorizar o Cen-
tro Velho e investir na recuperação dos 
imóveis, para que haja moradias, em vez 
de ampliar e investir em novas áreas ha-
bitacionais.”

O Arcebispo acrescentou, ainda, que 
o poder público deve se fazer presente 
nas regiões periféricas, que não recebem 
quase nenhuma atenção, para que não 
caiam nas mãos de poderes paralelos.

liBErDADE E rESPonSABiliDADE
“É preciso olhar com objetividade, es-

colher com liberdade, não se sentir cons-
trangido ou obrigado por favores… Votar 
por convicção em pessoas idôneas, hones-
tas, dignas, que tenham caráter e que reali-
zem aquilo que se espera”, concluiu.

Assista à íntegra dos Diálogos aqui:  
https://youtu.be/HChG8ae1VZU. 

que lutem na sociedade pelos muitos 
grupos sociais, tendo como base a Dou-
trina Social da Igreja. 

ConhECEr oS CAnDiDAtoS
A presidente da Associação de Diri-

gentes Cristãos de Empresa de São Pau-
lo (ADCE-SP), Maria Virginia Cavalieri 
Costa Gonçalves, perguntou ao Cardeal 
como superar a insegurança e a corrup-
ção, tão presentes na vida pública.

“Que escolham pessoas capazes, ho-
nestas, interessadas e sensíveis às questões 
da vida do povo, e pessoas de caráter, que 
tenham palavra, capacidade de escolha 
com firmeza, que não se deixem seduzir 
pela corrupção, que não estejam apenas 
atrás de vantagens pessoais e ganho políti-
co à custa do sacrifício da honestidade e da 
dignidade”, afirmou Dom Odilo.

FAmíliA
Maria Leonor Gattolini, fundadora da 

Comunidade Famílias Novas do Imacula-
do Coração de Maria, dirigiu uma pergun-
ta ao Arcebispo sobre como os prefeitos e 
vereadores podem atuar para garantir o 
bem-estar das famílias na cidade.

Dom Odilo ressaltou que a proteção 
das famílias deve se dar, em primeiro 

comunidade”, des-
tacou o Arcebispo, 
completando que 
o padre deve aju-
dar todos os paro-
quianos no devido 
discernimento so-
bre as escolhas a 
serem feitas e “aju-
dar a formar leigos 
que possam se lan-
çar nas instâncias 
políticas”. 

lEiGoS 
J o s é  M á r i o 

Brasiliense, fun-
dador da Oficina 
Municipal, Esco-
la de Cidadania 
e Gestão Pública, 

ter da participação em cargos públicos, 
assim como da política partidária, o que 
deve ser um campo específico da atuação 
dos cristãos leigos.

“O clérigo deve trabalhar pela união 
de todos. Quando ele entra em um par-
tido ou disputa um cargo político, cria 
imediatamente divisão dentro da sua 

Ao responder 
à pergunta da co-
ordenadora arqui-
diocesana da Pas-
toral do Menor, 
Sueli Camargo, 
sobre o papel dos 
agentes das pasto-
rais sociais, o Car-
deal insistiu que 
“os leigos católicos 
devem ter a cora-
gem de se lançar 
na política e dar a 
sua contribuição 
como cidadãos”. 
Ele acrescentou 
que as pastorais 
sociais devem ser 
“escolas de forma-
ção de lideranças” 

seria necessário se despir das suas convic-
ções religiosas”.

“O cidadão católico não pode ser con-
siderado de segunda categoria na vida 
pública, e a sua contribuição para o bem 
comum não pode ser desqualificada pelo 
fato de ele professar uma fé”, ressaltou 
Dom Odilo. 



Aos candidatos, nossos votos
Editorial

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

No início deste ano, foi propos-
ta pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a revisão do status da 
cannabis e substâncias relacionadas, 
visando à sua flexibilização. O tópi-
co será avaliado e votado pela Co-
missão de Drogas e Narcóticos da 
instituição ainda em 2020, sendo o 
teor da decisão de grande impacto 
sobre o controle de drogas no plano 
internacional.

Em reunião extraordinária, re-
alizada em 6 de julho deste ano, o 
Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas rejeitou unanimemente a pro-
posta da OMS, tomando como base 
nota técnica profunda e detalhada, 
apresentada pela Secretaria Nacional 
de Cuidados e Prevenção às Drogas e 
apoiada pela Secretaria Nacional da 
Família, uma vez que as alterações 
recomendadas são altamente preocu-
pantes: em 2019, o Relatório Mundial 
sobre Drogas do Escritório da ONU 
sobre Drogas e Crime apontou a subs-
tância como a droga ilícita mais usa-
da, sendo que o número de usuários 
aumentou aproximadamente 30% de 
1998 a 2017, atingindo cerca de 188 
milhões de pessoas. Desse modo, um 
afrouxamento do controle pioraria 
ainda mais o cenário do crescente uso 
recreativo e suas consequências dano-
sas para o conjunto social. 

Em nome das famílias, não ao PL 399/15! Não às drogas!
para o tráfico e para a criminalidade; 
violência e morte; círculo vicioso de 
pobreza etc. 

Juntos às famílias, bem como às 
comunidades terapêuticas, aposta-
mos na capacidade de potencializar 
talentos reais, e não de anulá-los por 
meio do mundo fictício das drogas, 
edificando cidadãos e não marione-
tes. Assim, optamos por fechar um 
“portal” para abrir um horizonte 
ilimitado de oportunidades sociais, 
profissionais, solidárias e justas. 

Por essa razão, vemos absoluta-
mente necessária a conscientização 
para que haja verdadeira e mais ampla 
informação sobre os efeitos específi-
cos do uso da maconha. Nesse sen-
tido, estamos lançando uma cartilha 
para orientação das famílias, jovens 
e adolescentes, bem clara, acessível e 
científica (vejam o seu conteúdo em: 
https://cutt.ly/hgCgO40). Esperamos 
que possam utilizá-la e difundi-la, pois 
todos, pela aliança e consciência de 
pertencimento, somos, de certa forma, 
responsáveis pela erradicação de qual-
quer mal social, principalmente entre 
os mais vulneráveis e, sempre, pelo 
nosso próximo mais próximo: nossas 
famílias e as que nos circundam.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Paralelamente, no próprio mês 
em que lançamos as ações em defe-
sa da vida, apresentando propostas 
positivas para envolver as famílias e 
a sociedade na prevenção contra o 
suicídio e a automutilação, ressusci-
tou-se o Projeto de Lei (PL) 399/15 
no Congresso Nacional, camuflado 
de preocupação terapêutica, com o 
agravante da proposta de liberação 
do plantio da maconha, abrindo-se, 
dessa forma, o caminho e o instru-
mento para a destruição da vida e 
da família, como comprovado por 
estudos que atestam que o compor-
tamento suicida é muito mais ele-
vado entre usuários de drogas – e, 
em inúmeros casos, a combinação e 

a overdose, a forma de ceifar a pró-
pria vida –, sendo hoje a segunda 
causa principal de morte entre os 
jovens e adultos de meia idade.

Por outro lado, pesquisas realiza-
das pelo Levantamento Nacional de 
Álcool e Drogas mostram que 75% 
dos brasileiros não concordam com 
a legalização da maconha, sendo 
que as famílias manifestam especial 
apreensão – a marcha das famílias 
contra a droga atesta, bem como sua 
vinculação e apoio às comunidades 
terapêuticas – por motivos empíricos 
óbvios: agressividade e distanciamen-
to no lar; evasão escolar; progressiva 
dependência; danos à saúde física e 
mental; suicídio e automutilação; rota 

AnGElA ViDAl GAnDrA S. mArtinS 
E  QUirino CorDEiro JUnior

Opinião

Angela Vidal Gandra da Silva Martins  
é doutora em Filosofia do Direito pela  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  
e secretária nacional da Família do Ministério  

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.  
Quirino Cordeiro Junior é secretário  
nacional de Cuidados e Prevenção às  

Drogas do Ministério da Cidadania.
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Na iminência do primeiro 
turno das eleições (em que 
elegeremos vereadores para 
integrar o Legislativo mu-

nicipal, e, possivelmente, também um 
prefeito, caso não seja necessário um 
segundo turno), trazemos à memória 
dos cidadãos e dos próprios homens 
públicos a vida de São Tomás More 
(1478-1535), padroeiro e grande mo-
delo dos que se dedicam à política – 
que, no dizer do Papa Francisco, deve 
ser uma “elevada forma de caridade”.

More foi um advogado e famoso hu-
manista inglês, autor do livro “Utopia” e 
amigo próximo de Erasmo de Roterdã. 
Embora tenha desejado, na juventude, 
abraçar a vida religiosa (ele chegou a 
conviver com franciscanos conventu-
ais e com cartuxos), More persuadiu- 
-se de que Deus o chamava a uma vida 
laical, o que o levou a constituir uma 
família e a utilizar seus talentos como 
advogado e homem público. O sucesso 
não tardou a chegar, e ele foi sendo pro-
gressivamente alçado a cargos cada vez 

mais importantes, até chegar ao posto 
de chanceler da Inglaterra – algo como 
um primeiro-ministro – e mão direita 
do Rei Henrique VIII.

Foi nesse contexto que uma grave 
crise política começou a se instalar na 
Inglaterra quando o rei, que não conse-
guia gerar um herdeiro com sua rainha 
legítima, planejou assumir o controle 
da Igreja, para assim conseguir o pró-
prio divórcio. More recusou-se sempre 
a colaborar com as investidas regalis-
tas nesse sentido – e aos membros do 
governo que lhe perguntavam com 
que direito opunha sua consciência às 
necessidades do reino, respondia que 
“quando os políticos abandonam sua 
consciência privada em favor de seus 
deveres públicos, eles conduzem seu 
país por uma breve estrada até o caos”.

Aqui convém lembrar que, como 
nos ensina a Igreja, os políticos (como, 
aliás, todos os demais cristãos) não po-
dem viver uma “vida dupla”: devotos 
na Igreja e laicistas completos na vida 
social – afinal, “nenhuma atividade hu-

mana, nem mesmo em assuntos tem-
porais, se pode subtrair ao domínio de 
Deus” (Lumen gentium, 36).

Um dos mais sérios sintomas desta 
duplicidade de vida – e também uma 
grave violação à justiça – seria incorrer 
na prática da corrupção: vender-se por 
dinheiro, tomando para si próprio os 
recursos que pertencem à sociedade, e 
“roubando sua esperança”, como já dis-
se o Papa Francisco.

Numa cidade rica como a nossa, 
por exemplo (o orçamento da Prefei-
tura de São Paulo é maior que o da 
maioria dos estados do País!), não se 
compreende que tantas famílias con-
tinuem sem ter nem sequer um teto 
para se recolher à noite, ou tenham de 
viver insalubremente em ocupações 
clandestinas, sofrendo frequentes rou-
bos e insegurança. 

Deveria ser, também, uma priori-
dade para os futuros eleitos ouvir as 
insistentes solicitações de tantos pais 
e mães de família, preocupados com 
a formação integral de seus filhos. Os 

que precisam da ajuda do Estado para 
empreender esta tarefa desejam que 
a escola busque incutir nas crianças a 
busca sincera pela verdade, e não por 
esta ou aquela ideologia da moda – por 
exemplo a ideologia que decreta ine-
xistir qualquer fundamento biológico 
para as inegáveis distinções entre ho-
mens e mulheres (respeitada, natural-
mente, sua igual dignidade).

Ademais, os eleitos precisariam 
também ouvir os anseios dos empre-
gadores: diminuição de burocracia e 
aumento de eficiência da máquina pú-
blica, para propiciar a geração de em-
pregos e a melhora na economia.

Nossos votos aos candidatos que 
forem eleitos são que usem do po-
der de seu cargo para buscar atender 
às demandas legítimas que recebem 
da sociedade. Oxalá possa se aplicar 
a eles as palavras do Eclesiástico: “Ele 
podia transgredir a lei, e não a trans-
grediu; ele podia fazer o mal, e não o 
fez. Isto será para ele uma glória eterna”  
(Eclo 31,10).
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O óleo sempre teve um papel importante 
na vida das pessoas e no desenvolvi-
mento da humanidade. A primeira 
fonte de óleo mais abundante foi a 

gordura animal, usada para manter acesos o fogo 
e as lamparinas. Cidades já foram iluminadas 
com o óleo extraído de baleias. Bem cedo também 
se aprendeu a retirar óleo de sementes e plantas, 
usados na alimentação, na higiene pessoal e para 
outros fins. Óleos minerais também foram des-
cobertos e passaram a ter grande importância no 
uso em máquinas dos mais diversos tipos. O óleo, 
na sua diversidade, é uma riqueza.

Numa das parábolas contadas por Jesus, havia 
dez jovens que foram convidadas a participar de 
uma festa de casamento. As jovens tomaram suas 
lâmpadas de óleo e se puseram a caminho (Mt 
25,1-13). Metade delas carregou um pouco a mais 
de óleo, enquanto as outras, não. Quando o noivo 
chegou, tarde da noite, apenas as cinco primeiras 
tinham óleo suficiente para iluminar o caminho e, 
assim, puderam entrar na festa. As outras foram à 
procura de óleo, mas, infelizmente, chegaram tar-
de, quando a porta já estava fechada. O que pode-
mos aprender dessa passagem evangélica?

Na vida cristã, há dois aspectos importantes 
que sempre precisamos considerar. São eles: a res-
posta pessoal diante de cada acontecimento e a 
vida comunitária. A relação desses dois aspectos é 
fundamental para a integridade e o fortalecimento 
da espiritualidade cristã. Sem essa relação, não há 
testemunho nem compromisso de fé que se sus-
tentem. A parábola apresenta um primeiro ponto 
comum para as dez moças, que é o convite. Todas 
elas foram convidadas e juntas tomaram a decisão 
de caminhar até o lugar do casamento. Durante a 
noite, elas dormiram, e, quando o noivo chegou, 
nem todas estavam preparadas para entrar na festa. 
A comunidade não substitui a resposta pessoal.

Nesse momento, a parábola parece provocar 
um certo mal-estar, quando fala da recusa em par-
tilhar o óleo: “O óleo pode ser insuficiente para nós 
e para vós” (Mt 25,9). Aqui não se trata de avaliar a 
capacidade de partilha das cinco primeiras jovens 
e muito menos se trata de arrumar uma saída fácil 
para o problema da falta de óleo. A questão é sa-
ber como cada um se prepara para entrar na festa. 
Nesse caso, a prudência indica que cada um é pes-
soalmente responsável pela própria lâmpada e pelo 
óleo para sustentar a chama acesa. Ninguém pode 
carregar a lâmpada do outro.

Podemos ainda considerar um último aspecto 
da parábola contada por Jesus, que é o óleo. Há 
uma grande diversidade de tipos de óleo, que são 
usados para muitas finalidades. De acordo com o 
uso, escolhe-se o óleo. Esse discernimento também 
é importante para a vida cristã. Que tipo de óleo 
usamos para encher nossas lâmpadas? Óleo bom 
e limpo ou óleo turvo e queimado? Também rece-
bemos o convite para o banquete e, como comu-
nidade, estamos a caminho; por isso é importante 
manter nossas lâmpadas acesas, com óleo de boa 
qualidade. O noivo está chegando, vamos ao seu 
encontro para celebrar o banquete.

Dom DEVAir
 ArAúJo DA FonSECA

BiSPo AUXiliAr DA ArQUiDioCESE 
nA rEGiÃo BrASilÂnDiA E ViGÁrio  

EPiSCoPAl PArA  A PAStorAl 
DA ComUniCAÇÃo

Espiritualidade
O noivo está chegando

Sé

No último sábado, 7, Dom 
Eduardo Vieira dos Santos, 
Bispo Auxiliar na Região Sé e 
Referencial da Pastoral Afro- 
-Brasileira na Arquidiocese, e o 
Padre José Enes de Jesus, da Co-
ordenação Nacional da Pastoral 

Afro-Brasileira da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), participaram da XXIV 
Romaria das Comunidades Ne-
gras ao Santuário Nacional de 
Aparecida.

O Bispo e o Padre concelebra-
ram a missa das 12h na basílica, 
que foi presidida por Dom Zanoni 
Demettino Castro, Arcebispo de 

Feira de Santana (BA) e Bispo Re-
ferencial da Pastoral Afro-Brasilei-
ra da CNBB.

A missa marcou a abertura do 
Mês da Consciência Negra, cuja 
data é lembrada em 20 de novem-
bro. Dom Zanoni ressaltou a im-
portância da Igreja em valorizar a 
vida de todas as pessoas, incluin-
do os negros.

[SÉ] A Paróquia Santa Cecília realiza, 
neste mês, a festa da padroeira. Entre 
os dias 13 e 21 haverá a novena, sempre 
com missas às 17h30, à exceção dos dias 
14 (quando ocorrerá às 12h), 15 (às 18h) 
e 21 (às 12h). Na data da memória litúrgi-
ca da padroeira, 22 de novembro, ocor-
rerão missas às 9h, 10h30, 12h e 18h. A 
matriz paroquial está localizada na Praça 
Santa Cecília, próxima à estação homô-
nima do metrô.          (por Pascom paroquial)

[SÉ] Na quinta-feira, 5, a 
Pastoral do Menor da Região 
Episcopal Sé realizou uma 
reunião on-line para apresen-
tar o Plano de Ação da Pasto-
ral nas paróquias da Região 
para o ano de 2021. A ativida-
de foi conduzida por Andréa 
Campos, secretária regional 
da Pastoral.

(por Pastoral do Menor da Região Sé)

[SÉ] Desde agosto, um grupo de 
jovens do Setor Pastoral Brás tem 
conduzido a iniciativa “Brasil: terra 
de santos”. Por meio do Instagram  
(@brasil.terradesantos), são apresen-
tadas as histórias de santidade em 
solo brasileiro, de acordo com a data 
de memória dos santos já canoniza-
dos ou que ainda estão em processo 
de canonização.

(por Centro de Pastoral da Região Sé)

Dom Eduardo participa 
da romaria da Pastoral 
Afro-Brasileira a Aparecida

Por CEntro DE 
PAStorAl DA rEGiÃo SÉ

Pastoral Afro-Brasileira  da Arquidiocese de São Paulo

Participantes da  XXIV Romaria das Comunidades Negras ao Santuário Nacional de Aparecida, realizada no sábado, 7
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LAPA

BELéM

O Núcleo Lapa da Caritas Arquidio-
cesana de São Paulo (CASP), assim como 
os demais núcleos da Arquidiocese, pro-
moveu o III Dia de Ação Caritas, inspi-
rado no Dia Mundial dos Pobres, criado 
pelo Papa Francisco em 2017 e que este 
ano será celebrado em 15 de novembro, 
com o tema “Estenda a tua mão ao po-
bre” (Eclo 7,32).

Nos anos anteriores, a Caritas orga-
nizava em uma das paróquias da Região 
um atendimento às comunidades caren-
tes do entorno. Na ocasião, profissionais 
voluntários como advogados, psicólogos, 
nutricionistas, dentistas, manicures, ca-
beleireiros e profissionais da saúde (para 
a medição de pressão arterial e glicemia) 
se dispunham a doar seus conhecimen-
tos a essas comunidades, além da entrega 
de lanches e atividades para as crianças, 
como pintura de rosto e distribuição de 
brindes.  

O coordenador do evento na Região, 

No sábado, 7, o Padre Thiago Faccini 
Paro, colaborador da Paróquia São José do 
Belém, celebrou a Eucaristia em comemo-
ração dos 10 anos de seu sacerdócio. Con-
celebraram os Padres Marcelo Maróstica 
Quadro, Pároco; Luiz Eduardo Baronto, 
Cura da Catedral da Sé; Luiz Cláudio; 
Eduardo Binna e Kiyoharu Ojima.

“Há 10 anos, eu fui ordenado na cidade 
de Colina (SP) por Dom Edmilson Ama-
dor Caetano para servir a Igreja. E como o 
tempo voa! 10 anos! Parece que foi ontem. 
E juntamente com todos vocês, quero ren-
der graças ao Senhor pelo chamado que 
Ele me fez. Agradecer a acolhida da Igreja 
e pedir, então, que o Senhor continue con-
duzindo os meus passos para que eu pos-
sa servir cada vez mais, anunciando sua 

Palavra e celebrando o mistério da nossa 
salvação”, disse o Padre Thiago, no começo 
da missa. 

A homilia foi proferida pelo Padre Ba-
ronto: “Padre Thiago, há 10 anos, tendo 
Deus trabalhado muito em seu coração e 
buscando sua conversão, Ele renova com 
você, hoje, esta advertência: Padre Thia-
go, em nome de Cristo, não seja covarde. 
Não seja desinteressado das necessidades 
das ovelhas, não seja um mercenário que 
não está nem aí para as ovelhas que Ele lhe 
confiou, que, quando vê as ovelhas serem 
maltratadas, atacadas e mortas, foge co-
vardemente e não as protege. Padre Thia-
go, você sabe e eu sei, que a nossa luta pela 
fidelidade à missão que nos foi confiada é 
uma luta diária. Não é fácil ser pastor de 
um rebanho, ainda mais com a exigência 
de sermos bons pastores”. O Cura da Cate-
dral também manifestou sua gratidão por 

ver no Padre Thiago a imagem do Cristo: 
“Tenho certeza de que o Bom Pastor foi e 
continua sendo a sua inspiração. Jesus é o 
Bom Pastor, e todo aquele que deseja ser 
um Bom Pastor não pode seguir outro 
exemplo se não o Dele, não pode entrar 
por outra porta, se não por Ele, que é a 
porta”. 

Após a leitura de uma breve homena-
gem ao Padre, este, muito emocionado, 
agradeceu à equipe de liturgia que prepa-
rou a celebração, aos padres participantes, 
relembrou as paróquias por onde passou 
e falou de suas experiências sacerdotais. 
Também manifestou gratidão aos pais, 
que puderam acompanhar a missa pelas 
redes sociais. E, por fim, agradeceu à Ar-
quidiocese de São Paulo, pela acolhida há 
seis anos, em especial ao Padre Marcelo 
Maróstica Quadro, e pediu orações pelo 
próprio ministério sacerdotal.

[IPIRANGA] Na manhã do 
sábado, 7, aconteceu a assem-
bleia pastoral da Paróquia Nossa 
Senhora das Mercês, com o ob-
jetivo de avaliar e organizar as 
atividades pastorais para 2021.

(por Caroline Dupim)

[IPIRANGA] No domingo, 8, 
Dom Ângelo Ademir Mezzari, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Ipiranga, realizou visita pastoral à Ca-
pela Sagrada Família e Santa Paulina, 
Setor Pastoral Ipiranga, quando pre-
sidiu missa, concelebrada pelo Padre 
Rodrigo Pires Vilela, Capelão. A visita 
pastoral terminou com um almoço 
com a Comunidade das Irmãzinhas 
da Imaculada Conceição. 

(por Caroline Dupim)

[IPIRANGA] No domingo, 8, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano 
de São Paulo, presidiu missa na Capela Liceu Pastor, da Paróquia Pessoal Francesa de São 
Francisco de Sales, na Vila Clementino, quando conferiu o sacramento da Crisma a um 
grupo de jovens crismandos.                                                        (por Pascom da Região Ipiranga)

Padre thiago Faccini comemora 10 anos de sacerdócio
FErnAnDo ArthUr

ColABorADor DE ComUniCAÇÃo nA rEGiÃo

Dom José Benedito preside missa no iii Dia de Ação Caritas
BEniGno nAVEirA

ColABorADor DE ComUniCAÇÃo nA rEGiÃo
o Diácono Antônio Geraldo de Souza, 
lembrou que os trabalhos do Núcleo 
Lapa da CASP, iniciados em 2016, conti-
nuaram neste ano, mesmo com a pande-
mia de COVID-19.

No domingo, 8, foi realizada a “Ar-
recadação de Alimentos e Materiais de 
Higiene e Limpeza” em cada paróquia da 
Região Episcopal Lapa. No mesmo dia, 
na igreja matriz da Paróquia São Patrí-
cio, Setor Rio Pequeno, Dom José Bene-
dito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Lapa, presidiu a missa 
por ocasião do III Dia de Ação Caritas, 
com a participação do Diácono Paulo 
José de Oliveira.

No início da celebração, também 
transmitida pelas redes sociais da Paró-
quia, Dom José refletiu sobre o Evangelho 
do dia (Mt 25,1-13) e exortou todos a se-
rem prevenidos e a estarem sempre prepa-
rados para o encontro com o Senhor.

Após a missa, dando continuidade 
ao evento, aconteceu, às 12h, uma live da 
oficina católica coordenada por Sons & 
Dons, com a participação de Dom José 

Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Lapa, dos Padres 
Eduardo Augusto de Andrade, Ernan-
des Alves da Silva Júnior e Cristiano de 
Souza Costa, e dos diáconos Paulo José 
de Oliveira e Antônio Geraldo de Souza. 

Entre uma música e outra, eles respon-
deram a perguntas dos internautas pelas 
redes sociais. Em seguida, às 14h, foi rea-
lizada outra live, com a banda Beatus, do 
músico Mario Vieira, com músicas cató-
licas e populares.   

Padre Thiago Faccini, em missa no dia 7

Benigno Naveira

Rita Tamada

Bruno de Bonneval Pascom da Capela Sagrada Família e Santa Paulina

Dom José Benedito Cardoso e participantes do III Dia de Ação Caritas, no domingo, dia 8
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Comportamento

Fé e Cidadania

Nestes meses em que 
o mundo está sendo 
submetido a uma dura 
prova por causa da pan-

demia, testemunhamos atitudes he-
roicas de pessoas de todos os setores 
da sociedade. Profissionais da Saúde 
dos cinco continentes manifestaram 
um espírito de sacrifício que rece-
beu aplausos vindos das janelas dos 
lares de muitas cidades. Os meios 
de comunicação transmitiram no-
tícias de profunda humanidade, ao 
narrarem iniciativas solidárias de 
inumeráveis pessoas que se mobi-
lizaram – e continuam a fazer isso 
– para oferecer remédio às neces-
sidades urgentes que se apresenta-
ram. A Igreja também reagiu com 
generosidade, e várias centenas de 
sacerdotes deram a vida para levar 
os auxílios espirituais aos doentes. 
A dor e o sofrimento unem e é fre-
quente que muitos vizinhos que an-
tes não se conheciam, agora estejam 
unidos por laços de amizade, pois se 
ajudaram nos momentos de maior 
emergência.

Na audiência geral do dia 23 de 
setembro, o Papa Francisco lembra-
va que “ou trabalhamos juntos para 
sair da crise, em todos os níveis da 
sociedade, ou jamais sairemos”. Se 
começamos estas linhas comen-
tando tantos exemplos positivos de 
entrega aos outros durante a crise 
da pandemia, não podemos fechar 
os olhos às realidades negativas. 

A cultura contemporânea, que 
possui tantos valores positivos, ao 
mesmo tempo está marcada por 
uma doença grave, a que se refere 
o Santo Padre: o individualismo. 
Por mais que a atual crise sanitária 
seja superada, se não nos unirmos, 
se não olharmos os outros como 
nossos próximos – como pessoas 
que têm, em si mesmas, um valor 
único, que merecem respeito, com-
preensão e proximidade –, per-
manecerão as feridas de uma so-
ciedade individualista e anônima, 
terminando por se converter em 
um campo de batalha entre interes-
ses egoístas.

O trabalho é uma dimensão es-
sencial da vida social. A crise sani-
tária causou uma crise trabalhista 
de grandes proporções. Os desafios 
que se apresentam são muitos e 
urgentes. Nas circunstâncias atu-
ais, algumas características do tra-
balho que podem atenuar as con-
sequências negativas da crise são 
especialmente relevantes. Penso, 
em primeiro lugar, no espírito de 
serviço. O trabalho está a serviço 

A imaginação da caridade

Este ano, o IV Dia Mundial dos Pobres será 
celebrado no 33º Domingo do Tempo Comum, 
no dia 15 de novembro. Torna-se relevante, de 
início, estabelecer um paralelo entre o título da 
habitual mensagem do Papa Francisco para esse 
evento sociopastoral – “Estende a tua mão ao po-
bre” (Eclo 7,32) – e o lema proposto pela Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil  (CNBB) 
para o Mês da Bíblia – “Abre a tua mão para teu 
irmão” (Dt 15,11).

A sintonia não poderia ser mais perfeita. Am-
bas as frases, tiradas das páginas bíblicas, se cen-
tram na preocupação com o pobre/irmão. Trans-
parece com uma nitidez luminosa o rosto divino, 
simultaneamente paterno e materno. Deus ama 
e protege todos os seus filhos, porém manifesta 
uma preocupação muito particular por aqueles 
que, pelas mais diversas circunstâncias, têm a 
vida ameaçada. Onde a existência está por um 
fio, é preciso fortalecer a fé e a esperança.

Como na conhecida parábola da “ovelha per-
dida”, o olhar do Pastor recai, em primeiro lugar, 
sobre os mais indefesos, excluídos e vulnerabi-
lizados. Concentra-se, de maneira prioritária, 
contudo não exclusiva nem excludente, sobre a 
multidão dos sem vez e sem voz. Essa linha de 
reflexão faz emergir um dos princípios funda-
mentais da Doutrina Social da Igreja (DSI), com 
destaque para os documentos do Concílio Vati-
cano II, bem como do episcopado da América 
Latina e do Caribe: a opção preferencial pelos 
pobres.

Tanto na ênfase da DSI quanto na preocupa-
ção do episcopado deste subcontinente, estão em 
jogo, por um lado, a defesa dos direitos humanos 
das pessoas e categorias que vivem à margem da 
sociedade e, por outro, o resgate da dignidade 
humana. A pandemia de COVID-19, além de 
deixar um rastro fúnebre de mortes com suas fa-
mílias enlutadas, tem acentuado a desigualdade 
social, seja em nível da economia globalizada, 
seja no interior de cada país. Pior, ainda, a Or-
ganização das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO) vem alertando para o 
agravamento, na pós-pandemia, da pobreza, da 
miséria e da fome.

Daí o apelo sinérgico do Pontífice e da Igre-
ja no Brasil: abre e estende a mão ao outro, ao 
pobre, ao irmão. Apelo que, de resto, também 
está em consonância com o conceito de “Igreja 
em saída”, Igreja missionária, tão insistentemente 
repetido pelo Santo Padre. E ainda está em har-
monia com a recente encíclica Fratelli tutti (So-
mos todos irmãos), sobre a fraternidade e a ami-
zade social. Conclui-se que, no contexto trágico 
e desigual da disseminação do novo coronavírus, 
cabe um chamado forte e generalizado à solida-
riedade universal.

Um chamado que envolva todas as pessoas, 
grupos, movimentos, organizações, Igrejas, ins-
titutos religiosos, sociedades, nações, organis-
mos e entidades internacionais – mas, também, 
as diferentes instâncias de cada formação social, 
sejam elas de caráter popular, religioso, político 
ou cultural. A encíclica “martela” a tecla da distri-
buição da renda e das riquezas, mais do que a ân-
sia frenética da produção, do consumo e do des-
carte. Irmãos, entre nós, humanos, e no convívio 
com a “nossa casa comum”, eis o grande desafio.

Padre Alfredo José Gonçalves, CS, pertence à Congregação 
dos Missionários de São Carlos (Scalabrinianos).

Dia Mundial dos 
Pobres 2020

PADrE AlFrEDo JoSÉ GonÇAlVES, CS

[SANTANA] Em missa presidida por Dom Jorge Piero-
zan, no domingo, 8, jovens da Paróquia São Antônio dos 
Bancários receberam o sacramento da Crisma. Concele-
brou o Padre Geremias Gomes dos Santos, Pároco. Em ra-
zão da atual pandemia, participaram presencialmente da 
celebração apenas os crismandos, seus familiares e alguns 
convidados, cumprindo todos os protocolos exigidos.

(por Padre Salvador Armas e Silvano J. Sousa)

Silvano J.Souza

[SANTANA] No sábado, 7, na Paróquia Nossa Senhora 
do Carmo, Setor Pastoral Jaçanã,  aconteceu missa com rito 
do sacramento da Confirmação, presidida por Dom Jorge 
Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santa-
na, e concelebrada pelos Padres Josival Barbosa, Pároco, e 
Adivan Pereira de Souza, com a participação do Diácono 
Maurício de Luz de Lima.

(por Padre Salvador Armas e Denilson Araújo)

Denilson Araújo

Saudável

Vi
da AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

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

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

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

ATENDIMENTO 
GRATUITO

monSEnhor 
FErnAnDo 

oCÁriz 
PrElADo Do 

oPUS DEi

do bem comum social e da pessoa 
humana, entendida em sua inte-
gridade. A criação de novos postos 
de trabalho, a conservação dos que 
já existem e, acima de tudo, a mu-
dança de mentalidade que sempre 
coloca no centro a pessoa humana, 
e não uma lógica meramente eco-
nômica, são um antídoto contra o 
individualismo reinante. Impõe-se, 
com palavras de São João Paulo II, 
colocar em prática “a imaginação 
da caridade”.

Todos sonhamos com uma so-
ciedade justa. A situação de muitas 
sociedades se alterou depois deste 
longo sofrimento da humanidade. 
Se justiça é “dar a cada um o que 
é seu”, é necessário que os que têm 
a responsabilidade de tomar deci-
sões na vida social exercitem essa 
“imaginação da caridade”. Porque, 
como dizia São Josemaria Escri-
vá, “convençam-se de que só com 
a justiça não resolverão nunca os 
grandes problemas da humanida-
de”. E acrescentava que a dignida-
de da pessoa humana exige mais: a 
caridade, que “é como um generoso 
exorbitar-se da justiça”. Caridade 
que supõe realizar bem o trabalho 
que nos é confiado, colocá-lo a ser-
viço das necessidades dos outros, 
que neste momento são mais ur-
gentes. Trabalhar bem é aproveitar 
o melhor possível as nossas capa-
cidades – na família, na empresa, 
na escola, em todos os âmbitos dos 
afazeres humanos –, para mani-
festar proximidade e superar com 
amor o “distanciamento social” fí-
sico que as circunstâncias impõem.

Todos estamos chamados a vi-
ver a “imaginação da caridade”, 
para resolvermos juntos os desa-
fios que este nosso mundo coloca 
diante de nós. Este mundo nosso 
que queremos melhorar, seguindo 
os passos Daquele que nos deu o 
exemplo de um esquecimento de si 
mesmo, a ponto de dar a vida pelos 
outros.
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Extremos da má nutrição comprometem
a saúde das crianças brasileiras
A DESNUTRiçãO 
iNFANTiL AiNDA é UMA 
PREOCUPAçãO NO PAíS, 
MAS AVANçAM OS CASOS 
DE OBESiDADE

DAniEl GomES
osaopaulo@uol.com.br

Metade das crianças com até 5 anos 
de idade no Brasil vive em lares com al-
gum tipo de insegurança alimentar, ou 
seja, suas famílias encontram dificul-
dades leves, moderadas ou graves para 
ter acesso regular e permanente a ali-
mentos em quantidade e qualidade su-
ficientes. Na faixa etária de 5 a 17 anos, 
esse percentual é de 50,7%, conforme 
dados apresentados em setembro pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O levantamento não leva em conta as 
famílias que estão em situação de rua; as-
sim, a má nutrição infantil no País pode 
ser ainda mais grave, apesar dos avanços 
verificados nas últimas décadas, incluin-
do a oferta de refeições aos estudantes 
nas escolas públicas, o acompanhamen-
to nutricional desde o ventre materno, os 
programas de transferência de renda e as 
medidas protetivas legais, como a ação 
dos Conselhos Tutelares e do Ministério 
Público em favor das crianças que estão 
desnutridas em razão de descuido de 
seus pais ou responsáveis. 

DESnUtriÇÃo E SoBrEPESo
A má nutrição infantil não deve ser 

entendida apenas como desnutrição, 
uma vez que, conforme dados de 2019 
do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (Sisvan), o sobrepeso in-
fantil é a realidade de uma em cada três 
crianças entre 5 e 9 anos no País.

“Podemos falar em uma coexis-
tência. Aquela desnutrição aguda, da 
criança magrinha, com as costelas 
aparecendo, que resultava em uma alta 
taxa de mortalidade, teve queda nos 
últimos anos. Permanecem, porém, as 
formas de subnutrição crônica – que é 
aquela típica situação em que a crian-
ça, de tão baixinha que é, aparenta ter 
2 anos, mas já está com 6 anos. Essa 
desnutrição crônica não é aferida, é 
uma doença invisível. E há o cresci-
mento da obesidade, que ‘grita’ aos 
olhos; no entanto, nem sempre essa 
criança baixinha, gordinha, é devida-
mente avaliada nas consultas médi-
cas e na escola, para que se faça algo”, 
comentou ao O SÃO PAULO Maria 
Paula Albuquerque, gerente-geral clí-
nica do Centro de Recuperação e Edu-
cação Nutricional (CREN), que atua 
na educação nutricional e tratamento 
de subnutrição e obesidade (leia mais 
na página 9). 

De acordo com Caroline Dalabona, 
mestra em saúde pública pela USP e nu-
tricionista da coordenação nacional da 

Pastoral da Criança, a desnutrição e o 
sobrepeso infantil são problemas igual-
mente preocupantes. “Temos um am-
biente que facilita o acúmulo de peso e, 
com isso, atualmente há mais crianças 
com excesso de peso (sobrepeso + obe-
sidade) do que com desnutrição, apesar 
de que, com a pandemia, muitos pesqui-
sadores estimam o aumento da desnutri-
ção devido à fome. Dados do Sisvan de 
2019 mostram quase 15% de crianças 
até 5 anos com excesso de peso no Bra-
sil, segundo o Índice de Massa Corporal 
(IMC) para a idade, enquanto que a des-
nutrição não passa de 7%.”  

rESPonSABiliDADES 
É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar alimentação às crian-
ças, adolescentes e jovens, conforme 
consta no Artigo 227 da Constituição 
e no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), mas, para Maria Paula, os 
três atores têm falhado nessa responsa-
bilidade. 

“Hoje há uma governança inade-
quada e nem sempre com foco no bem 
comum nessa questão. A indústria de 
alimentos é muitas vezes gananciosa, 
mas não é taxada nas externalidades que 
causa à saúde das crianças, e precisa-
ria, urgentemente, rever seus processos. 
Também a sociedade civil deve sair da 
apatia e tomar sua responsabilidade. Os 
pais precisam ser mais bem informados 
e entender que têm uma responsabilida-
de de escolha”, observa a gerente-geral 
clínica do CREN. 

Para Caroline Dalabona, o proble-
ma de sobrepeso infantil decorre não 
só do consumo inadequado de alimen-
tos – em especial os ultraprocessados, 
mais baratos e ricos em açúcar, gordu-
ras e outras substâncias –, mas tam-

bém da falta das condições para que as 
crianças gastem energia enquanto brin-
cam. A nutricionista alerta, ainda, que 
se tem verificado a redução no núme-
ro de visitas médicas domiciliares em 
todo o Brasil, o que redunda em mais 
crianças desnutridas: “Tem-se demora-
do demais para descobrir essas famílias 
e fortalecê-las”. 

mil DiAS PrECioSoS
As duas especialistas ouvidas pela 

reportagem ressaltam que os primeiros 
mil dias de vida de uma criança – da 
concepção até os 2 anos de idade – são 
fundamentais para o restante de seu de-
senvolvimento, de modo que os cuida-
dos com a alimentação devem ocorrer já 
na gestação.

“Se a gestante passa fome ou come 
menos do que deveria – às vezes por 
não querer engordar muito –, o bebê 
sofre desnutrição intrauterina e nasce 
com baixo peso (menos de 2,5kg). Essa 
desnutrição provoca mudanças meta-
bólicas no organismo do bebê, se tor-
nando o que chamamos de ‘organismo 
poupador’. Ele se acostuma a viver com 
pouco alimento e quando, já na infância, 
for exposto a uma maior quantidade de 
alimentos, tende a armazená-la. E aí sur-
ge o sobrepeso e a obesidade”, detalhou 
Caroline. 

Por força da Lei 13.257/2016, houve 
um acréscimo no Artigo 8º do ECA, me-
diante o qual se assegura que no Sistema 
Único de Saúde (SUS), “a gestante deve-
rá receber orientação sobre aleitamento 
materno, alimentação complementar 
saudável e crescimento e desenvolvi-
mento infantil, bem como sobre formas 
de favorecer a criação de vínculos afeti-
vos e de estimular o desenvolvimento 
integral da criança” (§ 7º).

ConSEQUênCiAS PArA toDA A ViDA 
A nutricionista da Pastoral da Crian-

ça exemplifica outras consequências que 
a má nutrição do feto gera para o resto 
da vida de uma pessoa: “Se a criança so-
fre desnutrição no útero materno, toda a 
formação dela é comprometida. Devido à 
falta de nutrientes, o organismo prioriza 
o cérebro, e os outros órgãos ficam com o 
desenvolvimento comprometido, fazendo 
com que se tornem menores e isso, futu-
ramente, pode predispor a doenças crôni-
cas. Por exemplo: o rim pode ficar menor, 
com menos células para filtrar o sangue, 
e na vida adulta pode sofrer sobrecarga e 
levar a mais risco de hipertensão arterial 
e até mesmo de insuficiência renal; outro 
exemplo é o coração, que fica menor, com 
menos células, e isso afeta a capacidade de 
regeneração do órgão na vida adulta”.

Caroline afirma ser o ideal que as in-
tervenções nutricionais em prol da saúde 
da criança aconteçam nos primeiros dois 
anos de vida, para reverter quadros como 
o crescimento abaixo do esperado e atra-
sos, entre eles o cognitivo, motor, de lin-
guagem e cerebral.

Embora na adolescência o metabolis-
mo da pessoa já esteja programado, Maria 
Paula lembra que intervenções podem ser 
feitas e são indispensáveis. “As mesmas 
coisas que se podem fazer para a primei-
ra infância servem para os adolescentes, 
em especial reduzir a oferta de alimentos 
ultraprocessados, que são de baixo custo, 
palatáveis e de fácil acesso para alguém 
que já é dono de suas escolhas”, observa. 
“O adolescente obeso é vítima de hostili-
dade, bullying, tem maior abandono e eva-
são escolar e há maior taxa de depressão e 
suicídio. Além disso, ele vai ser um adulto 
obeso e, muito provavelmente, vai morrer 
alguns anos mais cedo”, conclui. 

(Colaborou: Jenniffer Silva)

Cuidados com a alimentação infantil devem ocorrer já no ventre materno, para que crianças e adolescentes não tenham subnutrição ou sobrepeso

Arquivo CREN
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Em 1983, morriam por desnutrição 
no Brasil 83 crianças a cada mil nascidas 
vivas. Essa realidade não passou indife-
rente à médica sanitarista e pediatra Zil-
da Arns Neumann, que, com o Cardeal 
Geraldo Majella Agnelo, então Arcebis-
po de Londrina (PR), fundou a Pastoral 
da Criança, hoje com atuação em todos 
os estados brasileiros e em outros dez 
países.

Já no ano seguinte, o índice de mor-
tos a cada mil nascidos vivos no País caiu 
para 28, como fruto do trabalho da Pas-
toral, cujo objetivo é o “desenvolvimento 
integral das crianças, promovendo, em 
função delas, também suas famílias e co-
munidades”. 

“Naquela época, as principais causas 
de morte das crianças eram a desidra-
tação por diarreia e a desnutrição. Com 
base nisso, a principal ação da doutora 
Zilda foi a organização da comunidade e 
a busca de voluntários locais. Ela formou 
uma equipe e capacitou esses voluntários 
para acompanhar e transmitir informa-
ções simples sobre a importância do alei-
tamento materno, higiene, al imentação, 
acompanhamento nutricional, vacinas e 
reidratação oral para as famílias pobres”, 
recorda Caroline Dalabona, mestra em 
saúde pública pela USP e nutricionista 
da equipe técnica da coordenação nacio-
nal da Pastoral.

Nos anos seguintes, a Pastoral da 
Criança incentivou a disseminação do 
soro caseiro, os cuidados com a higiene 
nas famílias, o aleitamento materno, o 
consumo de alimentos saudáveis e lutou 
por melhorias no saneamento básico no 
Brasil. 

Um dos marcos da Pastoral foi a cria-
ção da multimistura, que pode ser feita 
pelas pessoas em suas próprias casas, a 
partir do aproveitamento integral dos 
alimentos, incluindo cascas e sementes, 
bem como a priorização do consumo de 

Fundado em 1993, a partir de um projeto que 
mapeou os casos de desnutrição em 22 favelas da 
cidade de São Paulo, o Centro de Recuperação e 
Educação Nutricional (CREN) atua na educação 
nutricional e no tratamento de subnutrição e obe-
sidade. 

Uma das linhas de ação é o semi-internato, no 
qual as crianças e adolescentes diagnosticados com 
má nutrição permanecem ao longo do dia sob os 
cuidados de pediatras, enfermeiros, nutricionistas 
e psicólogos e há também atenção a suas famílias. 

“No início, as crianças chegavam ao CREN via 
censo antropométrico, que consiste em mapear 
qual o território em que se quer entender a situação 
nutricional das crianças, se considera o pior IDH 
[Índice de Desenvolvimento Humano], a maior 
taxa de mortalidade infantil distrital, a baixa oferta 
de creche e outros indicadores, se contata a lideran-
ça local para estabelecer os relacionamentos – isso 
às vezes leva meses –, até que em um fim de semana 
aconteça, inicialmente, o mutirão de pesagem das 
crianças, e se o peso e a altura delas não estiverem 
adequados e o diagnóstico for de desnutrição, pedi-
mos autorização às famílias para o tratamento dos 
filhos”, detalha Maria Paula Albuquerque, gerente- 
-geral clínica do CREN.

Desde 2006, o CREN tem convênio com a 
Prefeitura de São Paulo para tratar crianças com 
diagnóstico de má nutrição, para lá encaminhadas 
especialmente via Sistema Único de Saúde (SUS), 
mas também há aquelas encaminhadas por abri-
gos, Conselhos Tutelares e a Secretaria Municipal 
de Educação. A instituição também realiza aten-
dimentos ambulatoriais a crianças e adolescentes 
com até 19 anos, com uma equipe de pediatras, 
nutricionistas, educadores físicos e psicólogos. 
“Tanto a subnutrição quanto a obesidade são do-
enças multifatoriais, e, assim, é preciso abordar o 
problema de forma mais sistêmica”, comenta Ma-
ria Paula. “Trabalhamos com foco na alimentação 
e nutrição, mas temos como missão o desenvolvi-
mento global da pessoa e sua família, pois a ali-
mentação é um tema transversal na educação, na 
assistência social, na saúde”, complementa. 

Em 2019, a instituição iniciou atendimentos iti-
nerantes em dez distritos de São Paulo, apontados 
pelo Plano Municipal pela Primeira Infância (saiba 
mais neste link: https://cutt.ly/9gLrTYL) como os 
piores para o desenvolvimento de uma criança. Atu-
almente, esse trabalho é mantido com polos de nu-
trição infantil em cinco distritos: Grajaú, Jardim Ân-
gela, Cidade Tiradentes, Lajeado e Brasilândia. (DG)

CrEn: educação e tratamento de distúrbios nutricionais

Ação pastoral em favor do desenvolvimento integral da criança

alimentos frescos, como frutas, verduras 
e legumes. 

Desde 2009, a Pastoral realiza a ação 
Alimentação e Hortas Caseiras, com o 
intuito de estimular a prática das hor-
tas em casa, em pequenos espaços, bem 
como a troca de mudas e alimentos da 

horta entre as famílias, de receitas e o 
consumo de alimentos saudáveis. 

“Atualmente, temos esse material 
disponível em nosso aplicativo, em for-
mato de e-Capacitação. É um material 
riquíssimo, que traz conteúdo e orien-
tações do Guia Alimentar para a Popu-

lação Brasileira, como a diferença entre 
os alimentos de acordo com o proces-
samento, como fazer melhores escolhas 
alimentares, como interpretar o rótulo 
dos produtos alimentícios, 10 passos 
para a alimentação saudável e um teste 
sobre como anda sua alimentação; há 
também todo o passo a passo para se fa-
zer uma horta caseira, sementeira, infor-
mações de como cuidar da horta, além 
de muitas dicas de cozinha”, comenta 
Caroline. 

Diante do aumento de casos de obe-
sidade infantil, a Pastoral aprimorou al-
gumas de suas metodologias para avaliar 
o estado nutricional das crianças. “Inclu-
ímos a medida da altura, o que permitiu 
avaliarmos a criança pelo índice de mas-
sa corporal para a idade (IMC/idade), o 
qual nos foi indicado por pesquisadores 
da área como melhor opção para avaliar 
excesso de peso. Além disso, informati-
zamos o processo de análise dos dados, 
ou seja, as medidas das crianças são in-
cluídas em nosso aplicativo, o qual já dá, 
no mesmo momento, o estado nutricio-
nal da criança e indica quais são as orien-
tações para cada caso. Essas informações 
podem ser compartilhadas com a famí-
lia via e-mail, WhatsApp ou outro meio. 
Toda essa avaliação era feita no dia da 
Celebração da Vida (esperamos em bre-
ve retomá-la com a superação da atual 
pandemia), que é um momento mensal 
em que as famílias e líderes da Pastoral 
da Criança se encontram para um mo-
mento de celebração, conversa, troca de 
experiências e apoio”, detalhou a nutri-
cionista. 

A Pastoral atua para a formação 
de uma rede de solidariedade em cada 
comunidade, incentivando parcerias 
diversas em prol das famílias mais vul-
neráveis. Outros detalhes das ações e o 
download de materiais pode ser feito em 
www.pastoraldacrianca.org.br. (DG)

Agentes da Pastoral da Criança oferecem assistência e apoio às famílias de todo o Brasil

O CREN tem ações para o tratamento de subnutrição e obesidade infantis

Arquivo CREN

Pastoral da Criança
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Você Pergunta

A Hosana Aparecido Piana de Almei-
da, de Cariacica (ES), enviou a seguinte 
dúvida: “Padre, acaso uma pessoa pode 
ter um demônio que a acompanhe desde 
bebê? Uma moça adotada toma remédios 
controlados por ter sido diagnosticada 
com bipolaridade, mas está vivendo uma 
vida desregrada e bebendo muito, apesar 
de ter sido criada numa vida de conforto 
e ter boa profissão. Ela afirma que vai ti-
rar a própria vida e não aceita a Palavra de 

Deus. Alguém da comunidade disse que 
ela está possuída pelo demônio. A mãe, 
desesperada, não sabe como proceder”.

Hosana, você mesmo descreveu esta 
moça como bipolar, com problemas sé-
rios, problemas mentais. Pode ser até que 
ela carregue no inconsciente problemas 
ligados à sua adoção. Então, é muito fácil 
para quem está de fora ficar falando em 
demônio, em maldição, falando nisto, 
naquilo. Para mim, está claro que esta 
moça ainda não se encontrou, não tomou 
consciência do quanto foi e é amada. Não 
é justo que alguém, seja de que movi-

mento for, sem o mínimo de caridade e 
respeito, fique atribuindo uma possessão 
diabólica a quem deve sofrer muito e não 
sabe externar sua dor, suas frustrações, a 
não ser fazendo loucuras.

Eu acho que a mãe desta moça deve 
continuar a amá-la com paciência, fazen-
do-a entender que nunca deixará de fazê- 
-lo, deve orar por ela e ter muito cuidado, 
porque uma pessoa com pensamentos 
autodestrutivos, de repente pode fazer al-
guma insanidade. Seria muito bom se ela 
pudesse passar por um psicólogo, para 
ajudá-la a trabalhar seus sentimentos. 

Hosana, repito com toda a serieda-
de: imaginar que o demônio acompa-
nha uma pessoa é uma falta de caridade 
imensa. Que o grupo de oração ore por 
ela, para que encontre um sentido para a 
vida. Infelizmente, há muitos grupos de 
oração que, em vez de falarem em bên-
çãos, em presença de Deus, preferem fa-
lar em maldição e atuação do demônio. 

O demônio não tem mais força que o 
nosso Deus, que é Pai que cria; Filho que 
salva; e Espírito Santo que santifica. Que 
o bom Deus cuide desta irmã, Hosana. 
Oremos por ela.

Problemas mentais ou manifestação demoníaca?
PADrE CiDo PErEirA

osaopaulo@uol.com.br

Para milhares de famílias em todo o 
Brasil, a angústia por não encontrar um 
parente desaparecido pode durar sema-
nas, meses ou até mesmo anos, como é o 
caso de Ivanise Esperidião da Silva San-
tos: em 23 de dezembro de 1995, Fabia-
na, sua filha, então com 13 anos de idade, 
desapareceu, e o paradeiro é até hoje des-
conhecido. 

“Eu não vou me acostumar nunca em 
não ter a minha filha, mas só me resta-
vam duas opções: aprender a viver com 
essa dor ou morrer. Eu transformei a mi-
nha dor em uma luta não só por ela, mas 
também pelas quase 11 mil mulheres 
que já passaram pela minha vida nesses 
quase 25 anos”, enfatizou Ivanise, que em 
31 de março de 1996 criou o movimento 
Mães da Sé. 

Desde então, a cada 15 dias, aos do-
mingos pela manhã, ela e outras mães 
levam às escadarias da Catedral da Sé 
cartazes com as imagens dos filhos de-
saparecidos para chamar a atenção das 
autoridades e da sociedade para essa re-
alidade. Apenas em 2019, por exemplo, 
quase 80 mil pessoas desapareceram no 
Brasil, conforme dados do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública. No caso 
do estado de São Paulo, de acordo com 
Ivanise, de 40% a 43% dos desaparecidos 
são crianças e adolescentes. 

Além dessa iniciativa, por ora 
suspensa em razão da pandemia de  
COVID-19, as Mães da Sé, ao longo 
desses anos, buscaram parcerias para es-
tampar o rosto dos desaparecidos em sa-
colas plásticas, tíquetes de pedágio, cai-
xinhas de palitos de dentes e onde mais 
fosse possível. Esse empenho resultou 
em mais de 10 mil pessoas cadastradas 
e 5.016 encontradas.

Com A AJUDA DA tECnoloGiA
A empresa Mult-Connect, que atua 

no ramo de tecnologia, auxilia as Mães 
da Sé desde 1996, quando desenvolveu o 

novo app renova as esperanças de quem 
procura por pessoas desaparecidas

DAniEl GomES
osaopaulo@uol.com.br

site do grupo. Nos últimos meses, uma 
nova perspectiva se abriu para o encon-
tro das pessoas desaparecidas, com o de-
senvolvimento, em parceria com a Mi-
crosoft, do Family Faces, um aplicativo 
(app) que já está disponível para down-
load gratuito nas principais lojas virtuais 
para smartphones. 

Por meio de recursos de inteligência 
artificial e tecnologia de reconhecimento 
facial, o aplicativo auxilia no reconheci-
mento e busca de pessoas.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, 
Luiz Vianna, diretor-executivo da Mult- 
-Connect, explicou que, ao acessar o apli-
cativo, o usuário tem duas opções de bus-
ca: uma é apresentando as características 
da pessoa desaparecida – como a cor dos 
olhos, idade aproximada e tipo de cabelo 
– e outra é por identificação fotográfica. 
“O usuário tira uma foto da pessoa que 
acredita que seja alguém desaparecido 
ou seleciona alguma de sua galeria. De-
pois, essa imagem será enviada para o 
nosso sistema, que fará o reconhecimen-
to facial, consultando toda a nossa base 

de dados, para saber se é alguém que 
estamos procurando. Na sequência, o 
sistema mostra para o usuário o rosto de 
pessoas que são as mais parecidas com a 
foto que foi enviada, a fim de que se faça 
uma checagem final. Por fim, é enviada a 
foto com o nome cadastrado. Se o usuá-
rio tiver razoável certeza de que é mesmo 
a pessoa, aciona um botão de alerta e nós 
recebemos essa informação, junto com o 
posicionamento do GPS do celular e, as-
sim, conseguimos ver no mapa onde isso 
ocorreu”. O passo seguinte é o repasse 
dessa informação à associação Mães da 
Sé, que fará o contato com a família do 
desaparecido ou reportará o caso à Polí-
cia Civil ou ao Conselho Tutelar, quando 
se tratar de criança ou adolescente.

Mesmo para desaparecimentos ocor-
ridos há muito tempo, como o da filha de 
Ivanise, o sistema consegue gerar respos-
tas por meio da tecnologia de reconheci-
mento facial. “Essa tecnologia artificial é 
criada com milhões de imagens de rostos 
humanos. Há 27 pontos do rosto, como 
os olhos, o canto da boca e o nariz, que 

com o passar do tempo não mudam 
muito. Assim, a pessoa já pode ter rugas, 
um mendigo pode estar maltratado, mas 
como essas métricas não mudam após a 
criança atingir uma certa idade, é possí-
vel identificar essas pessoas desapareci-
das”, detalhou Vianna.

Em FAVor Do PróXimo
Ivanise está esperançosa com o novo 

app: “Alguém pode olhar a foto da mi-
nha filha e, pela progressão de imagem, 
encontrar alguém na rua que ache ser 
semelhante a ela, com o rosto que tem 
hoje. Isso ajudará muito para a identifi-
cação”. 

Para o diretor-executivo da empresa 
Mult-Connect, o aplicativo potencializa 
as chances de algo que antes dependia de 
uma série de coincidências, como a de 
que alguém passasse em lugar onde es-
tivesse a foto do desaparecido, guardasse 
este rosto na memória e, por acaso, um 
dia, visse uma pessoa parecida: “Agora, a 
busca se dá em uma única base de dados. 
Usamos o reconhecimento facial para 
procurar todo mundo, as chances de en-
contrar alguém aumentam demais”. 

Vianna, que é catequista, comentou, 
ainda, a respeito das motivações de fé 
que o levaram a desenvolver o sistema. 
“Como católicos batizados, não fazemos 
isso porque somos especiais. Somos, 
sim, mandados por Cristo. No meu caso, 
eu tenho o acesso à tecnologia, conto 
com uma equipe de desenvolvimento e 
já ajudava a associação das Mães da Sé. 
Ao juntar todas essas coisas, não havia 
outra opção a não ser fazer este aplicati-
vo”, concluiu. 

(Colaborou: Jenniffer Silva)

FAÇA o DownloAD GrAtUito 
Do FAmily FACES PArA 
SmArtPhonES

  Google Play Store (sistema  
Android)
 App Store (sistema iOS) 

Fotos:  Divulgação App Family Faces

Family Faces está disponível para download gratuito para smartphones em lojas virtuais 
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo, participou, no dia 
4, do Congresso Internacional sobre a 
Proteção de Menores e das Pessoas Vul-
neráveis.  

O evento on-line foi organizado  pelo 
Pontifício Instituto Superior de Direito 
Canônico do Rio de Janeiro e Extensões 
de Goiânia e Londrina; a Sociedade Bra-
sileira de Canonistas (SBC); o curso de 
Teologia da PUC-Goiás; o Instituto Su-
perior de Direito Canônico Santa Cata-
rina e a Faculdade de Direito Canônico 
São Paulo Apóstolo, com o apoio das Ar-
quidioceses de Goiânia (GO) e de Lon-
drina (PR). 

Dom Odilo fez uma conferência so-
bre as medidas de prevenção a serem 
tomadas no processo de formação nos 
seminários contra os abusos e delitos co-
metidos por clérigos. 

“Devemos fazer um grande esforço, 
em todas as frentes, para que os abusos 
de menores e pessoas vulneráveis não 
aconteçam e sejam evitados de toda for-
ma”, disse o Cardeal, explicando sua in-
tenção de lidar com o assunto não como 
um canonista, mas “a partir de um olhar 
de pastor muito interessado em que este 
tema seja tratado e enfrentado”.

DiSCErnimEnto E AtEnÇÃo 
Dom Odilo partiu da Ratio funda-

mentalis institutionis sacerdotalis (2016), 
as mais recentes diretrizes da Santa Sé 
sobre a formação dos sacerdotes, que res-
salta que deve ser dada a máxima atenção 
a esse assunto, cuidando para que aqueles 
que pedem a admissão a uma casa de for-

A Ordem dos Pregadores (Dominicanos) anunciou 
o falecimento do teólogo e escritor Frei Carlos Josaphat 
(foto) na segunda-feira, 9, em Goiânia (GO). Ele havia 
completado 99 anos no último dia 4.

Carlos Josaphat nasceu em 4 de novembro de 1921, 
em Abaeté (MG). Aos 12 anos, deixou a cidade para 
estudar no Seminário Menor de Diamantina (MG). 
Posteriormente, transferiu-se para Petrópolis (RJ), para 
estudar Filosofia e Teologia. Foi ordenado em 8 de de-
zembro de 1945.

Ingressou na Ordem dos Dominicanos em julho de 
1953. No mesmo ano, partiu para a França, onde per-
maneceu até o primeiro semestre de 1957. Nesse perí-
odo, teve o primeiro contato com os grandes teólogos 
Karl Rahner (1904-1984), e os dominicanos Yves Con-
gar e Marie-Dominique Chenu. Também conheceu Ja-
cques Maritain, Etienne Gilson e Emmanuel Mounier. 
Voltando ao Brasil, ainda em 1957, foi encarregado de 
orientar os estudos dos dominicanos no País, tarefa que 
exerceu até dezembro de 1963.

ConCílio
Após o início do Regime Militar, em 1964, o do-

minicano teve que se exilar na Europa. Nessa oca-
sião, participou da terceira sessão do Concílio Vati-
cano como um dos assessores teológicos, chegando a 
acompanhar a elaboração da constituição dogmática 
Lumen gentium.

De volta ao Brasil no segundo semestre de 1994, Frei 
Carlos passou a residir no convento dominicano anexo 
à Paróquia Sagrada Família, na Região Episcopal Ipiran-
ga. Nessa época, voltou a lecionar na Escola Dominica-
na de Teologia (EDT), no Instituto Teológico São Paulo 
(ITESP) e em outras universidades do Brasil, além de 
ter publicado inúmeros livros. Estudioso de Santo To-
más de Aquino, comentou as questões sobre a Justiça da 
Suma Teológica.

Frei Carlos também era professor emérito da Uni-
versidade de Friburgo, na Suíça, Doutor Honoris Cau-
sa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  
(PUC-SP) em 2014. Atualmente, ele residia no conven-
to dominicano em Goiânia.

FUnErAl
Frei Carlos foi velado na Paróquia São Judas Tadeu, 

em Goiânia, local em que foi celebrada uma missa de 
corpo presente na terça-feira, 10. Em seguida, seu corpo 
foi levado para sua terra natal, Abaeté, onde acontece o 
sepultamento, na quarta-feira, 11.

rEDAÇÃo
osaopaulo@uol.com.br

morre o dominicano Frei Carlos Josaphat

Proteção de menores: formação do caráter e 
das virtudes é indispensável aos futuros padres

FErnAnDo GEronAzzo
osaopaulo@uol.com.br

mação “não tenham, por qualquer modo, 
incorrido em delitos ou situações proble-
máticas neste âmbito”. 

Sobre esse aspecto, o Arcebispo des-
tacou que já na seleção e acompanha-
mento dos candidatos ao seminário, é 
preciso discernir e identificar se existem 
sinais que façam suspeitar de desvios de 
comportamento sexual e afetivo. 

Essa atenção criteriosa também deve 
se dar nos anos seguintes do processo 
formativo, quando há a possibilidade de 
um conhecimento melhor de cada semi-
narista por meio do convívio cotidiano. 
Para isso, requer-se dos formadores o 
devido preparo, idoneidade e a assídua 
presença junto dos candidatos. 

Quando identificados sinais de fragi-
lidade ou desiquilíbrio no âmbito afetivo 
e sexual, o candidato não pode prosse-

guir para as etapas seguintes da forma-
ção até que essas questões sejam acom-
panhadas com maior cuidado e, quando 
houver problemas evidentes, deve ocor-
rer o devido afastamento. 

VAlorES
Outro aspecto enfatizado pelo Carde-

al é quanto à formação do caráter. “Isso 
tem a ver com a verdade, transparência, 
firmeza de vontade, capacidade de esco-
lha, honestidade, retidão, senso moral”, 
sublinhou, acrescentando que a forma-
ção do caráter também está relacionada 
com a formação dos valores morais e o 
cultivo das virtudes. 

“Nesse sentido, o ambiente cultural 
atual dificulta a formação do caráter, 
porque existem antropologias que des-
prezam a questão da vontade, da escolha, 

dos valores, colocando o sentimento e a 
emoção como valor máximo”, salientou 
Dom Odilo. 

O Arcebispo frisou, ainda, a necessi-
dade da devida formação sobre o valor 
da castidade. “Temos que nos perguntar 
se nossos jovens estão, de fato, sendo for-
mados acerca dessa virtude. Porque pa-
rece que a castidade virou algo ultrapas-
sado ou um tabu... Quem não consegue 
cultivar a castidade durante o seminário, 
vai cultivá-la depois da ordenação?”, in-
dagou o Cardeal. 

Para isso, Dom Odilo destacou a ne-
cessidade de uma formação madura e 
consciente a respeito da sexualidade em 
vista do cultivo de um sadio autodomí-
nio e, consequentemente, da renúncia 
própria dessa vocação. “Não é manter a 
pessoa na ignorância, mas educá-la para 
escolher o valor”, completou. 

ViDA ESPiritUAl
O Cardeal acrescentou que para evi-

tar delitos morais, é imprescindível uma 
sólida formação espiritual dos futuros 
padres, por meio da qual se estabelece 
um verdadeiro encontro com Deus, do 
qual se recebe a graça e a força para su-
perar as fragilidades humanas e as tenta-
ções. “Isso deve ser assimilado como um 
valor ao longo do período da formação 
para que, com a graça de Deus, com o 
auxílio que vem do alto, na humildade, 
perseveremos até o fim”. 

O Arcebispo ressaltou, por fim, a im-
portância de que a formação humana e 
espiritual não se resuma ao período do 
seminário, mas seja uma realidade contí-
nua na vida do sacerdote e na vida doada 
ao povo, por meio de um fecundo exer-
cício do ministério sacerdotal. 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Reprodução da internet
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Oração e serviço se completam e 
orientam a vida da Igreja. Em mensagem 
para a Jornada Mundial dos Pobres deste 
ano, o Papa Francisco propõe “estender a 
mão” aos mais necessitados. “Os pobres 
estão e sempre estarão conosco, para nos 
ajudar a acolher a companhia de Cristo 
na existência do dia a dia”, diz ele, em 
texto destinado à comemoração da data, 
criada pelo Pontífice, que este ano será 
em 15 de novembro.

O tema vem do Antigo Testamento 
(Eclo 7,32), no qual a pobreza é uma 
mazela muito presente, mas também 
um convite à plena confiança em Deus. 
O texto bíblico também recorda que a 
pobreza pode assumir “rostos diversos, 
que pedem atenção a cada condição 
especial”. Em todas as situações de po-
breza, porém, “podemos encontrar o 
Senhor Jesus, que revelou estar presente 
nos seus irmãos mais frágeis”, diz a men-
sagem do Papa.

orAÇÃo E SErViÇo
Por isso, é parte essencial da missão 

da Igreja, e de todo cristão, prestar ser-
viço aos pobres. Nas palavras do Papa, 
contudo, não basta simplesmente a ajuda 
material.

“A oração a Deus e a solidariedade 
com os pobres e os sofredores são in-
separáveis”, resume. É preciso celebrar, 
mas também reconhecer a Deus concre-
tamente nas pessoas “mais indigentes e 
desprezadas”, que carregam em si “a ima-
gem de Deus”.

E, por outro lado, “o tempo a dedicar 
à oração não pode jamais se tornar um 
álibi para se descuidar do próximo em 
dificuldade”, afirma o Papa Francisco. “É 
verdade o contrário: a bênção do Senhor 
desce sobre nós e a oração alcança o seu 
objetivo, quando são acompanhadas do 
serviço aos pobres.”

mAiS QUE SolUÇõES, PrESEnÇA
Não é função da Igreja apresentar so-

luções permanentes para a pobreza, mas 

O Papa Francisco mudou as regras para a criação de 
novos institutos religiosos na Igreja. Em motu proprio 
(decreto) publicado no dia 1° de novembro, ele afirma 
que os bispos diocesanos podem acompanhar o nasci-
mento de novos institutos, porém sua aprovação oficial 
agora deverá ser submetida à Santa Sé.

A ideia é que haja melhor discernimento, pois 
esses grupos servem a toda a Igreja, e não só a um 
território. Assim, pode-se evitar “que surjam im-
prudentemente institutos inúteis ou desprovidos de 
suficiente vigor”, diz o Papa. O objetivo é acompa-
nhar os bispos em seu discernimento a identificar 

“a autenticidade da finalidade inspiradora” de novas 
organizações.

O decreto diz respeito a congregações e sociedades 
de vida apostólica. As associações de fiéis, chamadas in-
formalmente de “novas comunidades”, seguem regula-
mentação diferente. (FD)

Vaticano deve aprovar criação de novos institutos religiosos

‘os pobres nos ajudam a 
acolher a companhia de Cristo’
EM MENSAGEM PARA A 
JORNADA MUNDiAL DESTE 
ANO, PAPA FRANCiSCO 
PROPõE ‘ESTENDER A MãO’ 
AOS MAiS NECESSiTADOS

FiliPE DominGUES
ESPECiAl PArA o SÃo PAUlo

sim ser sinal de solidariedade, indo ao 
encontro dos pobres – diz o Papa. “Com 
a graça de Cristo, a Igreja oferece o seu 
testemunho e gestos de partilha.”

Ouvir e falar pelos pobres também é 
parte do caminho da Igreja. Ela “se sente 
obrigada a apresentar os pedidos dos que 
não têm o necessário para viver”, ou seja, 
“lembrar a todos o grande valor do bem 
comum é, para o povo cristão, um com-
promisso vital, que se concretiza na ten-
tativa de não esquecer nenhum daqueles 
cuja humanidade é violada nas suas ne-
cessidades fundamentais”.

O clássico ensinamento do livro do 
Eclesiástico, portanto, é mais do que atu-
al, na visão do Pontífice. “A generosidade 
que apoia o vulnerável, consola o aflito, 
mitiga os sofrimentos, devolve dignida-
de a quem dela está privado é condição 
para uma vida plenamente humana”, 
acrescenta Francisco. “A opção de pres-
tar atenção aos pobres, às suas muitas e 
variadas carências, não pode ser condi-
cionada pelo tempo disponível ou por 
interesses privados, nem por projetos 
pastorais ou sociais desencarnados”, diz.

ViVEr A PoBrEzA EVAnGÉliCA
Outro aspecto importante, especial-

mente para o testemunho, é a coerên-
cia de vida: viver a chamada “pobreza 
evangélica” (que vem do Evangelho), 
isto é, além de acolher o pobre com 
simplicidade, viver de forma simples 
e respeitosa para os que têm pouco – 
afirma o texto.

Trata-se de “manter o olhar voltado 
para o pobre” e “imprimir a justa direção 
à nossa vida pessoal e social”. Deixar de 
“colocar sempre a si mesmo em primei-
ro lugar” e olhar mais para o mundo que 
está à nossa volta. Deixar de condicionar 
a solidariedade ao “tempo disponível” e 
prestar atenção aos ataques contra a vida 
humana.

“Não podemos nos sentir tranquilos 
quando um membro da família humana 
é relegado para a retaguarda, reduzindo- 
-se a uma sombra”, lamenta o Santo Pa-
dre. “O clamor silencioso de tantos po-
bres deve encontrar o povo de Deus na 
vanguarda, sempre e em toda parte, para 
lhes dar voz, defendê-los e solidarizar-se 
com eles”, acrescenta.

inDiFErEnÇA E CiniSmo
Enquanto alguns lucram com a es-

peculação financeira, o comércio de ar-
mas e o tráfico de pessoas, inclusive de 

crianças, “semeando a pobreza”, outros 
lutam contra essa “globalização da in-
diferença”, diz.

“Estender a mão ao pobre” é a respos-
ta imediata. Significa agir concretamen-
te, rompendo com dinâmicas que isolam 
os mais pobres e os impedem até mesmo 
de se sentirem parte da sociedade – re-
flete o Papa.

Muitos “conservam as mãos nos bol-
sos e não se deixam comover pela pobre-
za, da qual frequentemente são cúmpli-
ces”. São alimentados pela “indiferença 
e o cinismo”. A reação necessária contra 
isso é a generosidade.

“Quase sem nos dar conta, torna-
mo-nos incapazes de nos compadecer 
ao ouvir os clamores alheios, já não 
choramos à vista do drama dos outros, 
nem nos interessamos por cuidar deles, 
como se tudo fosse uma responsabili-
dade de outrem, que não nos incumbe”, 
critica ele.

As mesmas mãos que semeiam morte 
podem se transformar em “instrumentos 
de justiça e paz para o mundo inteiro.” E 
complementa Francisco: “O objetivo de 
cada ação nossa só pode ser o amor: tal 
é o objetivo para onde caminhamos, e 
nada deve nos distrair dele”.

Vatican Media - nov.2017

Papa Francisco saúda os convidados para o almoço realizado no Vaticano por ocasião do Dia Mundial dos Pobres em 2017
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O Papa Francisco aceitou o pedido 
de renúncia de Dom Fernando Mason, 
OFM, ao governo pastoral da Diocese 
de Piracicaba (SP) e nomeou na manhã 
desta quarta-feira, 11, como novo Bispo 
diocesano Dom Devair Araújo da Fon-
seca, até então Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese de São Paulo e Titular de Uzali. 

Em janeiro de 2020, Dom Fernando 
completou 75 anos, atingindo a idade na 
qual a Igreja pede que um bispo apresen-
te renúncia, conforme o cânon 401 do 
Código de Direito Canônico. 

A posse de Dom Devair como Bis-
po de Piracicaba está marcada para 16 
de janeiro de 2021, em local ainda a ser 
anunciado. 

‘ElE noS EnViA E 
APontA oS CAminhoS’

Em carta a Dom Fernando, ao clero, 
seminaristas, religiosos e fiéis na Diocese 
de Piracicaba, Dom Devair disse receber 
como graça de Deus a nova missão que 
lhe foi confiada. “Na Igreja e em nossa 
vida pessoal, a primeira iniciativa, o pro-
tagonismo, é sempre de Deus, pelo Espí-
rito. Ele nos envia e aponta os caminhos 
a serem percorridos. A santidade é um 
caminho comum, que fazemos juntos, 
como comunidade que reza e trabalha. 
O mistério pascal de Cristo está no cen-
tro de toda a nossa ação evangelizadora e 
pastoral”, afirmou. 

“Vamos caminhar juntos e continu-
ar a trabalhar pelo Reino, servindo aos 
irmãos, sobretudo os mais necessitados 
e sofridos. Vamos continuar a testemu-
nhar nossa fé, como Igreja em saída, 
respondendo aos novos desafios. Assim, 
animados pela mesma fé, esperança e ca-
ridade, vamos em frente, no certame que 
nos é proposto”, escreveu o Bispo nome-
ado em outro trecho da carta.

GrAtiDÃo à ArQUiDioCESE 
DE SÃo PAUlo

Em mensagem a Dom Devair, o Car-
deal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, agradeceu por sua dedi-
cação à Igreja em São Paulo como Bispo 
Auxiliar desde 2015, em especial como 
Vigário Episcopal na Região Brasilândia 
e no Vicariato Episcopal para a Pastoral 
da Comunicação. A íntegra da mensa-
gem do Arcebispo pode ser lida no site 
www.osaopaulo.org.br.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, 
Dom Devair disse que ao longo deste 
cinco anos a dinâmica da capital paulis-
ta o ajudou a compreender a realidade 
da Igreja em São Paulo. “Foi um tempo 
de muito conhecimento e muita alegria 
também, pois nós bispos, aqui em São 
Paulo, temos a oportunidade de nos 
encontrarmos sempre, de ter uma con-
vivência fraterna nas atividades e tarefas 
que nos são confiadas. Agradeço muito 
a Deus pelo convívio e pela acolhida que 

Dom Devair Araújo da Fonseca é 
nomeado Bispo de Piracicaba (SP)

DAniEl GomES
osaopaulo@uol.com.br

tive, inclusive recebi o Título de Cidadão 
Paulistano em 2019. Realmente, me sin-
to parte da cidade São Paulo, a levo no 
coração, assim como a Arquidiocese e as 
pessoas com as quais aqui convivi”, afir-
mou o Prelado, que também participou 
das atividades do sínodo arquidiocesano.

Em mensagem ao clero e leigos da 
Brasilândia, o Bispo manifestou ser grato 
a Deus pelo tempo convivido e os laços 
de amizade estabelecidos: “Foram tantos 
momentos celebrativos, de formação e 
encontro, de partilha e, algumas vezes, 
também de lágrimas. Mas tudo valeu 
a pena, pois só é possível ter saudade 
daquilo que nos marca. Levo comigo 
muitas marcas, muitas histórias e lem-
branças. A Brasilândia é parte da minha 
história”. 

Como Vigário Episcopal para a Pas-
toral da Comunicação, Dom Devair co-
ordenou a integração física das redações 

da rádio 9 de Julho, da qual é Diretor- 
-Geral, e do jornal O SÃO PAULO, no 
bairro da Freguesia do Ó, lançou o site 
do semanário arquidiocesano, no ano 
de 2017, incentivou o maior dinamismo 
das ações da Pastoral da Comunicação e 
aprimorou o relacionamento da Arqui-
diocese com a imprensa. 

“No Vicariato da Comunicação, 
aprendi a conhecer mais a importância 
da comunicação, sobretudo aquela vol-
tada à dinâmica pastoral. Tive contato 
mais aprofundado com as redes sociais, 
com o jornal O SÃO PAULO e com a 
rádio 9 de Julho. Sinto-me feliz por ter 
feito parte desta história. Especialmente 
no tempo da pandemia, tivemos a visão 
mais clara sobre como cresceu a comuni-
cação nas paróquias e entre os agentes de 
pastoral e como é importante este Vica-
riato para a ação pastoral em uma cidade 
tão grande como São Paulo”. 

BioGrAFiA E SErViÇoS à iGrEJA
Dom Devair nasceu em Franca (SP), 

em 1º de fevereiro de 1968. Ingressou 
no Seminário Maior Nossa Senhora do 
Patrocínio, na mesma cidade, em 1992. 
Após cursar Filosofia e Teologia, foi or-
denado sacerdote em 1998.

O Bispo também é graduado em 
Processamento de Dados, pela Uni-
versidade de Franca (1987-1991); 
mestre em Teologia Dogmática, pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma (2000-2002); e tem curso de es-
pecialização para Formadores nos Se-
minários, na Faculdade Dehoniana de 
Taubaté (2007-2008).

Na Diocese de Franca, entre outras 
atribuições, foi Capelão do Carmelo 
Santa Teresa e Beata Miriam; Vigário 
Paroquial nas Paróquias Santana, Me-
nino Jesus e São Benedito; Pároco nas 
Paróquias São Crispim e São José; Reitor 
do Seminário Diocesano Nossa Senhora 
do Patrocínio; Vice-Reitor do Seminário 
Diocesano Nossa Senhora do Carmo; e 
Coordenador Diocesano de Pastoral (de 
2011 a 2014). Foi ainda Presidente e Se-
cretário da Organização dos Seminários 
e Institutos do Brasil no Regional Sul 1 
da CNBB.

Em 10 de dezembro de 2014, o Papa 
Francisco nomeou Dom Devair como 
Bispo Titular de Uzali e Auxiliar de São 
Paulo. A ordenação episcopal ocorreu 
em 1º de fevereiro de 2015, na Diocese 
de Franca, pela imposição das mãos do 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
de São Paulo. 

A DioCESE DE PirACiCABA
Dom Devair será o 6º bispo dioce-

sano de Piracicaba, sucedendo a Dom 
Fernando Mason, que está à frente des-
ta Igreja particular desde 24 de julho de 
2005. 

A Diocese foi criada pelo Papa 
Pio XII, em 26 de fevereiro de 1944, 
por meio da bula “Vigil Campinensis  
Ecclesiae”, e instalada solenemente em 
11 de junho do mesmo ano. Atualmen-
te, é parte da Província Eclesiástica de 
Campinas. 

A área de abrangência da Diocese é 
de 4.662,417 Km², com uma população 
estimada de 1 milhão de habitantes, em 
15 municípios: Águas de São Pedro, Ca-
pivari, Charqueada, Corumbataí, Ipeú-
na, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio 
Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa 
Bárbara d´Oeste, Santa Gertrudes, Santa 
Maria da Serra e São Pedro.

A Diocese de Piracicaba é dividida 
em sete regiões pastorais e compreende 
68 paróquias, uma quase-paróquia, dois 
santuários marianos, três seminários 
diocesanos e uma capelania. O clero é 
composto por 74 padres diocesanos, 57 
padres religiosos e 48 diáconos perma-
nentes. Também há 12 congregações re-
ligiosas masculinas e 11 femininas.

(Com informações do site ArquiSP 
e Diocese de Piracicaba)

Arquivo pessoal

Dom Devair Araújo, nomeado pelo Papa como Bispo da Diocese de Piracicaba (SP)
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Você já escolheu um candidato a vereador?
DAniEl GomES

osaopaulo@uol.com.br

No próximo domingo, 15, além de es-
colherem o prefeito ou prefeita que irá co-
mandar a cidade entre 2021 e 2024, os elei-
tores paulistanos elegerão os vereadores. O 
Artigo 29 da Constituição fixa em 55 o nú-
mero de eleitos para as câmaras em muni-
cípios com mais de 8 milhões de habitan-
tes, como é o caso da capital paulista, onde 
atualmente vivem 12,3 milhões de pessoas. 

o SiStEmA DE VotAÇÃo
Ao votar para vereador, o eleitor, na 

verdade, destina seu voto, primeiramente, 
ao partido do candidato. Depois, por meio 
do cálculo do quociente eleitoral, se defi-
nem os eleitos de cada partido. De modo 
simplificado, o quociente é obtido a par-
tir da divisão do número de votos válidos 
pelo de vagas disponíveis na Câmara.

Para que se entenda melhor: supo-
nha que em uma cidade haja dez vagas 
para vereador e nas eleições foram regis-
trados 100 mil votos válidos. Nesse caso, 

AS FUnÇõES Do VErEADor
Uma das atribuições do vereador é for-

mular leis de abrangência municipal, bem 
como deliberar sobre as que forem pro-
postas por outros legisladores, pelo Poder 
Executivo ou diretamente pelos cidadãos, 
nos chamados projetos de lei de iniciativa 
popular. Durante a tramitação dos proje-
tos, ele deve atentar-se aos apontamentos 
feitos pelas diferentes instâncias da socie-
dade, em especial nas audiências públicas. 

Ao longo dos quatro anos de mandato, 
é salutar que o vereador ouça os cidadãos, 
uma vez que é o representante do povo, e 
que apresente à Câmara os problemas que 
incidem diretamente na vida do muníci-
pe, como as ques tões de segurança públi-
ca, saneamento básico, limpeza urbana, 
educação, saúde etc.

Também compete aos vereadores ela-
borar o orçamento anual da cidade, com 
as previsões de receitas que o município 
receberá no ano seguinte e indicativos de 
como deverão ser gastas. É ainda missão 
da Câmara fiscalizar a legitimidade das 
ações do prefeito e julgar os gastos feitos 
pelo Poder Executivo.

UmA PrioriDADE PArA 2021
Os quase 2 mil candidatos a vereador 

nas eleições deste ano na capital paulis-
ta já sabem que terão uma pauta funda-
mental a discutir em 2021: a revisão do 
Plano Diretor Estratégico (PDE), em vi-
gor desde 2014, com as diretrizes para o 
desenvolvimento da cidade até o ano de 
2030, delineando prioridades em políti-
cas públicas referentes ao uso e ocupação 
do solo, cuidado com o meio ambiente, 
mobilidade urbana, entre outros tópicos. 

Conforme informações disponíveis 
no site da Prefeitura, “o PDE direciona 
as ações dos produtores do espaço ur-
bano, públicos ou privados, para que o 
desenvolvimento da cidade seja feito de 
forma planejada e atenda às necessida-
des coletivas de toda a população, visan-
do a garantir uma cidade mais moderna, 
equilibrada, inclusiva, ambientalmente 
responsável, produtiva e, sobretudo, 
com qualidade de vida”. 

(Com informações da Câmara Municipal,
 Prefeitura de São Paulo e Politize-se!)

ElEiÇõES PArA PrEFEito
Nas últimas semanas, O SÃO 
PAULO publicou entrevistas com 
os candidatos a prefeito mais bem 
colocados nas pesquisas eleitorais. 
Para esta edição eram aguardadas 
as respostas de Celso Russomanno 
(Republicanos). As questões foram 
enviadas à assessoria do candidato 
em 1º de outubro, mas não hou-
ve retorno, apesar das recorrentes 
tentativas de contato. 

VEJA AS 5 EntrEViStAS JÁ PUBliCADAS Com oS CAnDiDAtoS A PrEFEito
AnDrEA mAtArAzzo 
https://cutt.ly/TgSYqJp

BrUno CoVAS 
https://cutt.ly/XgSYwIJ

GUilhErmE BoUloS 
https://cutt.ly/KgZA8Gt

JilmAr tAtto
https://cutt.ly/LgSYrbQ

mÁrCio FrAnÇA 
https://cutt.ly/ngSYtrr

o QUE lEVAr Em ConSiDErAÇÃo nA horA DE ESColhEr Um CAnDiDAto?
Na cartilha “Os cristãos e as eleições”, elaborada pela Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), as orientações são que o eleitor escolha candidatos:
   Com boa índole, valores e princípios.
  Que tenham capacidade de liderança política e de administrar bem os recursos 
públicos. 
   Com ficha limpa, ou seja, que não estejam ou nunca estiveram envolvidos em 
casos de corrupção, nem tenham sido condenados pela Justiça.
   Que estejam em partidos que defendam a vida desde a sua concepção até o fim na-
tural, sejam favoráveis à família, à dignidade humana e aos direitos dos vulneráveis.
   Que, caso já tenham ocupado cargo público, em seus mandatos anteriores traba-
lharam em favor do bem comum, sem se envolverem ou terem sido coniventes 
em escândalos e corrupção.

Afonso Braga/Câmara Municipal de São Paulo

o quociente eleitoral será de 10 mil votos 
(100/10). Imagine, ainda, que nessa elei-
ção um determinado partido obteve 30 
mil votos. A essa sigla partidária caberiam, 
portanto, três vagas (30/10) na Câmara. A 
princípio, elas serão ocupadas pelos três 
candidatos mais bem votados do referido 
partido. No entanto, caso um deles tenha 
menos de 10% do quociente eleitoral (nes-
te exemplo, menos de mil votos), a vaga é 
transferida para outro partido, após a rea-
lização de novos cálculos. 

Eleitores elegerão, entre 2 mil candidatos, os 55 vereadores da cidade no domingo, dia 15
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Liturgia e VidaAmérica do Norte e Caribe

Estados Unidos

PADrE JoÃo BEChArA VEntUrA

Um homem viajou para o estrangeiro 
para voltar “depois de muito tempo”. Antes, 
porém, encarregou três servos de administrar 
seus bens, dando-lhes cinco, dois e um “ta-
lento” (Mt 25,14-30). O talento era uma alta 
soma de dinheiro, correspondente a 6 mil 
jornadas de trabalho. 

Trata-se de uma alegoria de Jesus Cristo. 
Ele cumulou-nos de muitos bens corporais e 
espirituais e subiu aos Céus para retornar no 
último dia. O senhor da parábola deu talen-
tos “a cada um de acordo com a sua capacida-
de”. Também Deus concedeu a cada qual uma 
capacidade para fazer o bem. Aqui não vale 
a falsa modéstia ou o orgulho; o Senhor não 
exige nem mais nem menos do que podemos 
dar. Quer um aproveitamento proporcional 
ao que Ele mesmo encarregou.

No retorno, o homem “acertou contas” 
com os servos. Aquele que recebera cinco de-
volveu mais cinco e, o que recebera dois, mais 
dois. Como prêmio pelo investimento, me-
receram “entrar na alegria do senhor”. E não 
lhes foram poupados elogios: “Servo bom e 
fiel! Como foste fiel na administração de tão 
pouco, eu te confiarei muito mais”. Com co-
ragem e diligência, não retiveram o tesouro 
para si, mas o fizeram multiplicar. 

Aquele que tinha apenas um talento, 
contudo, escondeu-o e devolveu a mesma 
quantia. Antes que o patrão fizesse qualquer 
repreensão, foi logo se justificar. Justificar-se 
é uma atitude imatura; é a autodenúncia da 
consciência que sabe estar errada, mas tenta 
terceirizar a responsabilidade. Nesse caso, o 
servo tenta culpar o próprio senhor pelo fra-
casso: “És um homem severo. Por isso, fiquei 
com medo e escondi o teu talento no chão”.  

O patrão, que dera tantos bens de acordo 
com a capacidade de cada um, não aceitou 
a escusa! A falta de confiança e a inação do 
servo, além de denegrir e prejudicar o senhor, 
não poderiam merecer louvor. Assim, em vez 
do elogio, fez a dura repreensão: “Servo mau 
e preguiçoso!”. O talento inutilizado é, então, 
dado àquele que já tinha dez. A parábola, as-
sim, adverte-nos contra o perigo da omissão 
causada pela preguiça ou pelo medo. 

Há quem, por comodismo e falsa humil-
dade, alegue não conseguir seguir avante e 
não ter capacidade para dar os passos neces-
sários na vida, na família, no trabalho ou na 
prática da vida cristã. “Sou fraco”, “sou burro”, 
“sou pobre”, “sou doente”, “sou feio”, entre ou-
tras, são justificativas que “não colam”. É pre-
ciso rezar e trabalhar com confiança! Mesmo 
limitados, possuímos um tesouro que não 
pode ser retido. Basta-nos a graça!

Além disso, há quem, por escrúpulos, fique 
paralisado. O medo de errar, o perfeccionismo, 
o orgulho ou a autocrítica exagerada levam 
muitos a desperdiçar capacidades e oportuni-
dades, e a perder a alegria de trabalhar para o 
Senhor. Lutar para ser “bom e fiel” não é fácil. 
É uma aventura, porém, que vale a pena! Mais 
do que para o perigo, olhemos para o Senhor! 
Mais do que para a nossa pequenez, olhemos 
para os seus dons! Mais do que no risco do 
castigo, pensemos no grande prêmio que Ele 
confiará a quem for fiel no pouco! 

33º DOMiNGO DO TEMPO COMUM
15 DE NOVEMBRO DE 2020

Servo bom e fiel! 

O Furacão Eta, com ventos de 
140km/h, causou ao menos 200 mor-
tes em diversos países da América 
Central, principalmente em Hondu-
ras, na Nicarágua e na Guatemala. 
No domingo, 8, o furacão também 
atingiu o estado norte-americano da 
Flórida.

O Papa Francisco, no Angelus do 
último domingo, expressou sua soli-
dariedade às vítimas do furacão, na 
Praça São Pedro: “Que o Senhor aco-
lha os mortos, conforte seus familia-
res e ampare os mais provados, assim 
como os que estão trabalhando para 
ajudá-los”, rezou o Santo Padre.

mAniFEStAÇÃo Do CElAm
A Presidência do Conselho Epis-

copal Latino-Americano (Celam), na 
segunda-feira, 9, emitiu uma nota ex-
pressando a sua proximidade espiri-
tual e concreta às vítimas do furacão: 
“As vítimas e os danos causados por 
este violento furacão nos enchem de 
profunda dor; por isso, queremos nos 
aproximar espiritualmente de vocês 
com o consolo da oração, mas tam-
bém com uma ajuda concreta, que já 
foi ativada por meio da Caritas latino- 
-americana e caribenha”.

Os bispos agradeceram o trabalho 
de todos os agentes pastorais nos ter-
ritórios afetados, que são a “presença 
samaritana da Igreja, que está sempre 
perto daquele que sofre”. 

Citando a última encíclica do 
Papa Francisco, Fratelli tutti, os prela-
dos recordaram que “a caridade, com 

igreja expressa solidariedade 
a vítimas do Furacão Eta

GUStAVo CAtAniA rAmoS
ESPECiAl PArA o SÃo PAUlo

O Arcebispo de Los Angeles e pre-
sidente da Conferência Episcopal dos 
Estados Unidos, Dom José H. Gomez, 
divulgou nota no sábado, 7, após o 
candidato democrata Joe Biden ter 
alcançado a maioria de votos para ser 
eleito presidente do país. 

O resultado ainda é contestado 
pelo atual presidente Donald Trump, 
que busca no Poder Judiciário nor-
te-americano que haja a recontagem 
dos votos em alguns estados. 

Dom José Gomez inicia a mensa-
gem agradecendo a Deus a bênção da 
liberdade e que, passadas as eleições, 

“é o momento de os nossos líderes se 
unirem num espírito de unidade na-
cional e se disporem ao diálogo e ao 
compromisso pelo bem comum”. 

O Arcebispo ressaltou que os ca-
tólicos norte-americanos têm como 
prioridade o seguimento de Cristo e o 
testemunho do seu amor na constru-
ção do Reino de Deus na terra, e que, 
por isso, eles “têm o dever especial 
de ser agentes de paz, de promover a 
fraternidade e a confiança recíproca e 
de rezar por um renovado espírito de 
verdadeiro patriotismo no nosso país”.

Dom José Gomez enfatizou, ainda, 
que a democracia depende do com-
portamento de pessoas virtuosas e au-
todisciplinadas, bem como do respei-

to à livre expressão das opiniões e do 
tratamento com caridade e civilidade 
entre as pessoas, ainda que discordem 
profundamente sobre questões de di-
reito e de política pública.

Ao cumprimentar Joe Biden como 
o 46º presidente eleito dos Estados 
Unidos, o Arcebispo recordou que o 
político professa a fé católica, e dese-
jou que a Virgem Maria interceda por 
todo o país e “nos ajude a trabalhar 
juntos para realizar a bela visão dos 
missionários e fundadores dos Es-
tados Unidos: uma nação sob Deus, 
onde se defenda a santidade de cada 
vida humana e se garanta a liberdade 
de consciência e de religião”. 

(Com informações de Vatican News)

rEDAÇÃo
osaopaulo@uol.com.br

Presidente da conferência episcopal 
saúda Joe Biden após eleição

seu dinamismo universal, pode cons-
truir um mundo novo, porque não é 
um sentimento estéril, mas a melhor 
maneira de alcançar caminhos efica-
zes de desenvolvimento para todos” 
(FT, 183). 

O Cardeal Odilo Scherer, Arcebis-
po Metropolitano, foi um dos bispos 
signatários da nota, pois, atualmente, 
é o Primeiro Vice-Presidente do orga-
nismo. 

ConFErênCiAS EPiSCoPAiS
Na sexta-feira, 6, a Conferência 

Episcopal da Guatemala enviou uma 
mensagem de solidariedade a todas 
as pessoas atingidas, recordando que 
a tragédia é ocasião para os cristãos 
mostrarem “o rosto de misericórdia” 
de Deus. Os bispos do país concla-
maram as autoridades locais para que 
deem o apoio devido à população, e 

instituições internacionais para que, 
também, ajudem os países atingidos. 
“O padecimento do irmão pede uma 
resposta que não pode se diferir”, con-
cluíram os bispos. 

A Conferência Episcopal de Hon-
duras, na quinta-feira, 5, já havia ex-
pressado comunhão e apoio à popu-
lação atingida pelo furacão no país, 
lembrando que a tragédia natural 
ocorre no meio das dificuldades da 
pandemia de coronavírus: “Em meio 
a esta emergência meteorológica, não 
esqueçamos que a COVID-19 está 
ainda presente, e o risco de contágio 
é muito alto. Na medida do possível, 
tenhamos o cuidado necessário para 
cumprir com as disposições básicas 
de biossegurança”. 

Fontes: Vatican News/ Celam/ Conferência 
Episcopal da Guatemala/ Conferência 

Episcopal de Honduras

Prensa Celam

Furacão deixa rastro de destruição na América Central; Igreja conclama à solidariedade
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Diariamente, no site do jornal O SÃO 
PAULO, você pode acessar notícias so-
bre a Igreja e a sociedade em São Paulo, 
no Brasil e no mundo. Veja a seguir algu-
mas das mais recentes publicações:

fOtO DA 
SeMANA
A Rua do Guerra, no 
bairro de Pirituba, na zona 
Noroeste, é uma daquelas 
de São Paulo onde é 
possível perceber as muitas 
precariedades habitacionais 
e de saneamento básico que 
ainda persistem na maior 
cidade do País.
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”.

A Arquidiocese de São Paulo promo-
veu no sábado, 7, um encontro de forma-
ção sobre a Pastoral do Dízimo. O even-
to, realizado na Paróquia Nossa Senhora 
da Consolação, no Centro, foi transmiti-
do pelas plataformas digitais. 

Destinado aos padres, coordena-
dores e agentes de pastoral, o encontro 
teve como tema “Pastoral do Dízimo 
pós-pandemia. O novo normal do dízi-
mo”, assessorado pelo Padre Welington 
Cardoso Brandão, Pároco da Paróquia 
Imaculado Coração de Maria, na Região 
Episcopal Sé.

ComPromiSSo
Referente ao quinto mandamento da 

Igreja, “Ajudar a Igreja em suas necessi-
dades”, o dízimo tem a finalidade de or-
ganizar o culto divino, prover o sustento 
do clero e dos demais ministros, praticar 
obras de apostolado, de missão e carida-
de, principalmente em favor dos pobres.

O dízimo também está relacionado 
à fé e à pertença a uma comunidade e 
torna o batizado corresponsável com a 
vida e missão da Igreja, não apenas para 
a manutenção da estrutura material do 
templo e seus ministros, mas, também, 
para o sustento das iniciativas pastorais, 
especialmente as de caridade e socorro 
aos mais necessitados.

Essa prática remonta à experiência 
vivida pelos primeiros cristãos, como 
está relatado nos Atos dos Apóstolos: 
“Todos os fiéis, unidos, tinham tudo em 
comum; vendiam as propriedades e os 
seus bens e dividiam o preço entre todos, 
segundo as necessidades de cada um” (At 
2,44; 4,32-34).

EVAnGElizAÇÃo 
Na conferência, Padre Welington 

ressaltou que o dízimo vai além de uma 
questão financeira, pois é parte integran-
te do processo de evangelização. “O dí-
zimo é uma contribuição sistemática 
e periódica dos fiéis, por meio da qual 
cada comunidade assume de forma cor-
responsável a sustentação da Igreja”, afir-
mou. 

Nesse sentido, o Sacerdote enfatizou 
que o dízimo não pode ser compreendido 
apenas como uma forma de captação de 
recursos para manter as atividades ecle-
siais, mas como uma pastoral. “Quando 
contribuo com minha comunidade, es-
tou ajudando não apenas financeiramen-
te, mas também afetivamente, ou seja, é 
o coração que é doado às pessoas, acima 
do dinheiro”, completou. 

Embora a palavra dízimo signifique 
a “décima parte” que os judeus davam 
de tudo o que colhiam da terra com o 
seu trabalho, nem o Catecismo da Igreja 
Católica nem o Código de Direito Canô-
nico obrigam que essa “parte” seja exata-
mente 10% do salário de cada fiel.

Ao contrário das ofertas das missas 

e doações esporádicas dos fiéis, as paró-
quias contam com o dízimo justamente 
por seu caráter sistemático, que permite 
que as comunidades tenham condições 
de arcar com as diversas despesas fixas, 
como a manutenção de suas instalações, 
o pagamento de funcionários e seus res-
pectivos encargos sociais, as despesas 
com água, eletricidade, telefone, inter-
net, o sustento dos ministros ordenados, 
a aquisição de itens de higiene, material 
de limpeza e despesas essenciais, como 
alimentação. 

PAnDEmiA
Ao falar dos desafios trazidos pela 

pandemia da COVID-19, o Sacerdote 
acentuou que as comunidades foram 
estimuladas a usar de criatividade para 
repensar seus métodos. Distantes pre-
sencialmente das comunidades, os fiéis 
tiveram que tomar consciência de que o 
socorro da Igreja em suas necessidades 
materiais devia continuar. 

Da mesma forma que as comunida-
des recorrem às mídias digitais para con-
tinuar a realizar suas atividades religiosas 
e evangelizadoras durante a pandemia, 
as plataformas tecnológicas também têm 
sido um caminho para que os fiéis conti-
nuem ajudando a Igreja em suas neces-
sidades.

Mesmo antes do coronavírus, muitas 
paróquias já disponibilizavam uma ma-
neira de os fiéis realizarem suas doações 

Dízimo: compromisso de fé e parte 
integrante da ação evangelizadora
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e dízimos por meio de depósitos e trans-
ferências bancárias. Agora, com o iso-
lamento social, essa realidade tem sido 
muito mais comum.

(Colaborou: Flavio Rogério Lopes)

A inCiDênCiA Do Dízimo 
nA ViDA DA iGrEJA

  As finalidades do dízimo decorrem 
de sua natureza e dimensões;
  O dízimo deve coincidir com as 
“obras de apostolado” da Igreja;
  O dízimo está relacionado com o 
crescimento e a vivência da fé;  
  Ele cresce conjuntamente com a 
qualidade de vida cristã;
  O dízimo é utilizado para organizar 
o culto divino, prover o sustento do 
clero e demais ministros, praticar 
obras de apostolado, de missão e 
de caridade;
  No Código de Direito Canônico: “Os 
fiéis têm obrigação de socorrer as 
necessidades da Igreja”, para exer-
cer os seus fins (cân. 222 §1);
  O dízimo deve ser usado para pro-
mover a justiça social e socorrer os 
necessitados;
  As comunidades devem fazer uma 
motivação permanente de cultivo 
integral do dízimo;
  Ele se sustenta a partir da experiên-
cia de Deus na vida cristã;
  O dízimo não se sustenta quando a 
preocupação é só com os dividendos.

(Fonte: “O dízimo na comunidade de fé – 
Orientações e propostas” – CNBB, 2016) 

O dízimo está relacionado com o compromisso de cada fiel com a missão de toda a Igreja

Irmã Maria Freire é eleita 
Diretora Geral das Irmãs do 
Imaculado Coração de Maria
https://cutt.ly/tgC7Pb1

Uma vida de caridade prepara 
para o encontro com Deus, 
afirma o Papa
https://cutt.ly/8gC7U8l

Cardeal sequestrado é libertado 
em Camarões
https://cutt.ly/4gC7Tyu

Descoberta precoce do câncer 
de próstata aumenta em 90% as 
chances de cura da doença
https://cutt.ly/bgC7Q4E

Cardeal Scherer: ‘Nós seguimos 
Jesus Cristo, não um governante’
https://cutt.ly/DgC7lDF

Beato Mariano de la Mata é 
modelo de santidade sacerdotal 
para a Igreja em São Paulo
https://cutt.ly/JgC7cff

São Leão Magno: testemunho 
de vida em favor da unidade 
da Igreja
https://cutt.ly/jgC7nZ2
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