
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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Combater a corrupção com 
medidas legais, educativas e 
pelo bom exemplo

Um dia deveremos prestar 
contas a Deus de nossa 
vida e de nosso agir

O testemunho cristão se 
faz missão e frutifica em 
bondade, amor e doação

Deus é Rei do Universo 
e Dele procede todo o bem 
e toda a autoridade
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Um mal que não poupou
nem o combate à pandemia 

Bruno Covas e Guilherme 
Boulos continuam na 
disputa pela Prefeitura

Medalha São Paulo 
Apóstolo: reconhecimento 
ao esforço fraterno

Papa: ‘ser cristãos 
não só em palavras, 
mas também em ações’

Candidato do PSDB obteve 
32,85% dos votos válidos no 1º 
turno, e o do PSOL, 20,24%. Em 
outras 17 capitais pelo País tam-
bém haverá 2º turno no dia 29.

Página 16

Na cerimônia de entrega da 
Medalha, no dia 11, foram home-
nageadas pessoas e instituições 
que se destacaram por ações 
solidárias, em especial durante 
a atual pandemia de COVID-19.   

Página 13

Por ocasião do Dia Mundial 
dos Pobres, o Pontífice presidiu 
missa na Basílica de São Pedro 
e exortou os cristãos à prática 
autêntica da caridade. 

Página 12

Os cristãos em todo o mun-
do realizaram gestos concre-
tos de caridade no domingo, 
15, no Dia Mundial dos Pobres. 

Na Arquidiocese de São 
Paulo, houve a arrecadação e 
distribuição de alimentos, rou-
pas e kits de higiene e limpeza, 
ações que têm se intensificado 
desde o começo da pandemia 
de COVID-19 em paróquias, 
pastorais, movimentos e ou-
tros organismos da Igreja. Tais 
iniciativas estão mapeadas no 
projeto “Animando a Esperan-
ça”, para facilitar que pessoas 
de boa vontade continuem a 
colaborar com suas doações.

Muitas outras ações solidá-
rias têm ocorrido na cidade, 
como a idealizada por dois 
jovens estudantes de Medici-
na na zona Oeste, e a implan-
tação de hortas comunitárias 
nas zonas Sul e Leste.

Páginas 10 e 11

O Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo de São Paulo, 
presidiu missa na Paróquia Pes-
soal Alemã São Bonifácio, na 
Vila Mariana, no domingo, 15, 
por ocasião das comemora-
ções da festa de Santa Isabel da 
Hungria, cuja memória litúrgica 
foi celebrada na terça-feira, 17.

Venerada pelos alemães 
como Elisabete da Turíngia, 
essa Santa, filha de um impe-
rador e casada com um rei, 
dedicou dedicou sua vida a 
ajudar os mais pobres. Por 
essa razão, ela é padroeira 
de um grupo de mulheres que 
atendem famílias carentes. 

Página 3

Em plena emergência 
sanitária do novo corona-
vírus, uma série de irregu-
laridades na gestão dos 
recursos públicos no com-
bate à pandemia levanta 
a questão: por que a cor-
rupção continua no Brasil? 

Páginas 8 e 9

Em toda a cidade, um chamado 
a estender a mão aos pobres 

Leigos da Paróquia Santa Rita de Cássia, da Região Ipiranga, distribuem refeições no centro de SP

Dom Odilo Pedro Scherer preside missa na Paróquia Pessoal Alemã São Bonifácio, na Vila Mariana 

Santa Isabel da Hungria inspira católicos 
à prática das obras de misericórdia

CorrUPção

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Prestar contas faz parte 
da vida, e todos esta-
mos sujeitos ao dever 
de fazê-lo, mesmo se 

isso não nos parecer muito sim-
pático. O administrador deve 
prestar contas da responsabili-
dade assumida; o trabalhador 
o faz àquele que o contratou; o 
esportista, ao seu clube e à tor-
cida; o governante deve prestar 
contas ao povo; o padre presta 
contas ao bispo que o nomeou e 
à Igreja; o bispo presta contas à 
diocese, à sociedade e à Santa Sé. 
E cada um deve prestar contas à 
própria consciência.

Prestamos contas porque não 
somos senhores absolutos de 
nossas ações e iniciativas, nem 
estamos acima do bem e do mal. 
Faz parte de nossa responsabili-
dade social, uma vez que somos 
seres relacionais. A prestação de 
contas decorre do senso ético e 
moral de nossas pessoas e ações. 
E, quando se trata da nossa vida, 
a quem devemos dar contas?

Na parábola dos talentos (cf. 
Mt 25,14-30), meditada no do-
mingo, 15 de novembro, Jesus 
ensina que, no reino de Deus, as 
coisas não são diferentes. Deus 
nos entrega dons e capacidades, 
que podem ser diversos para 
cada um, “conforme as suas ca-
pacidades” (25,14). O maior de 
todos os dons é a própria vida.   
E Deus espera que cada um co-
loque seus dons para produzir 
frutos e rendimentos ao longo da 
vida: as boas ações que pratica-
mos, as obras de caridade e mi-
sericórdia, a dedicação generosa 
à promoção do bem comum na 
comunidade local ou para toda 
a humanidade. Frutos também 
são a dedicação à família, à cria-
ção dos filhos, ao cuidado dos 
doentes e idosos, à produção 
de obras culturais que elevam 
o espírito e educam; dedicação 
à ciência e à técnica em benefí-
cio da humanidade, aos serviços 
profissionais e artísticos... Não 
é possível enumerar todas as 
oportunidades para fazer multi-
plicar os talentos recebidos.

No dia em que Deus nos cha-
mar para o julgamento, devere-
mos prestar contas de nossa vida. 
E não adiantará nada alegar que 
não se acredita Nele, nem nes-
sas coisas. A prestação de contas 

será para todos. E haverá muita 
felicidade ao ouvir do Supremo 
Juiz este elogio: “Como foste fiel 
na administração de tão pouco, 
eu te darei muito mais: entra na 
alegria do teu Senhor!” (25,21). A 
recompensa de Deus será gran-
de! E haverá muitas surpresas, ao 
ver gente desconhecida de nossas 
igrejas, que receberá grande re-
compensa, por ter dedicado sua 
vida, de modo honesto e genero-
so, à prática do bem.

No entanto, haverá também 
a decepção amarga de quem 
passou a existência sem nunca 
se preocupar em fazer algo de 
útil da sua vida. Quem vive ape-
nas pensando em si próprio e 
sempre pretende tirar vantagem 
apenas para si, talvez escutará 
esta terrível repreensão: servo 
inútil, que fizeste de tua vida? 
“Servo mau e preguiçoso!” Tu 
bem sabias que, um dia, deve-
rias prestar contas de tua vida. 
Que fizeste de bom com os dons 
recebidos? E para esse não ha-
verá a recompensa da felicidade 
eterna, mas o lamento e a con-
denação eterna (25,26).

Parece fora de moda falar 
que deveremos prestar contas a 
Deus de nossa vida e de nosso 
agir. Pensar assim seria cair na 
grande e permanente tentação 

do homem, desde Adão e Eva: 
“Ser igual a Deus”, sem dever dar 
contas da vida a ninguém, nem 
mesmo a Deus. O julgamento 
e a prestação de contas, porém, 
são parte sólida do ensinamen-
to de Cristo, conforme também 
lemos na parábola do grande 
julgamento (cf. Mt 25,31-46). 
Que Deus espera fruto de nos-
sa vida, está muito claro em 
várias passagens do Evangelho, 
como a parábola do semeador  
(cf. Mt 13,1-30) e a da figueira 
estéril (cf. Mt 21,18-19).

A fé sincera em Deus nos leva 
a viver de maneira responsável, 
esforçando-nos na realização de 
nossos deveres e na prática do 
bem. A recompensa será grande 
para quem aceita os caminhos de 
Deus, observando seus manda-
mentos e colaborando de manei-
ra generosa e alegre na realização 
de toda obra boa. A aproxima-
ção do final do ano litúrgico nos 
confronta com a perspectiva do 
final de nossa vida, do julga-
mento divino e da recompensa 
eterna. Assim, poderemos viver 
serenos e cheios de esperança. A 
“alegria do Senhor”, ou felicida-
de eterna, é prometida a todos os 
que fazem de sua vida um tempo 
de generosa dedicação a Deus e 
ao próximo. 

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Prestar contas!
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Atos da Cúria
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 10/11/2020, foi nomeado e provisionado Pároco da 
Paróquia São Pedro, no bairro Jardim Tremembé, na Re-
gião Episcopal Sant’Ana, o Reverendíssimo Padre Claudi-
nei de Arruda Lucio, pelo período de 06 (seis) anos.
Em 10/11/2020, foi nomeado e provisionado Pároco 
da Paróquia São José, no bairro Mandaqui, na Região 
Episcopal Sant’Ana, o Reverendíssimo Padre Edimil-
son da Silva, pelo período de 06 (seis) anos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital fica convocada a JADWIGA BAR-
BARA KRZEMINSKA (PARTE DEMANDADA), com 
endereço desconhecido para que compareça de terça 
à sexta feira, das 13h., às 16h, ao Tribunal Eclesiástico 
Interdiocesano de São Paulo, à Avenida Nazaré, 993 
- Ipiranga - São Paulo - SP, para tratar de assunto que 
lhe diz respeito.
São Paulo, 13 de novembro  de 2020.

Mons. Sérgio Tani
Vigário Judicial

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo, presidiu missa na 
Paróquia Pessoal Alemã São Bonifácio, 
na Vila Mariana, no domingo, 15, por 
ocasião das comemorações da festa de 
Santa Isabel da Hungria, cuja memória 
litúrgica foi celebrada na terça-feira, 17.

Venerada pelos alemães como Elisa-
bete da Turíngia, esta Santa nasceu em 
1207. Filha do imperador Andreas II da 
Hungria, casou-se com Luís IV, herdeiro 
de um dos feudos mais ricos do Império 
Romano-Germânico.

Sua vida foi marcada pelo testemunho 
de fé e caridade que incomodava a nobre-
za da época. Isabel distribuía alimentos, 
roupas, dinheiro e até ferramentas agrí-
colas aos súditos pobres. Após a morte de 
seu marido, ela foi expulsa do palácio com 
seus filhos, chegando a se abrigar com os 
porcos em um curral. Anos depois, foi 
chamada para voltar à Corte, mas renun-
ciou aos títulos e ingressou na Ordem Ter-
ceira Franciscana.

Na homilia, Dom Odilo enfatizou 
que Santa Isabel é “um belo exemplo de 
amor aos pobres, de caridade concreta 
para com as pessoas mais necessitadas”, 
modelo oportuno para ser lembrado no 
Dia Mundial dos Pobres, celebrado nes-
sa data. 

No domingo, 15, o Cardeal Odilo Scherer apresentou o progra-
ma “Diálogos de Fé”, transmitido pela rádio 9 de Julho e pelo 
Facebook. Na ocasião, o Arcebispo respondeu a perguntas de 
internautas e ouvintes sobre temas relacionados à fé e à vida 
da Igreja. Para assistir, acesse: https://tinyurl.com/y5rg4n49.

Os diáconos permanentes da Arquidiocese de São Pau-
lo se reuniram com o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo Metropolitano, no sábado, 14, no Centro Pastoral 

São José do Belém. Entre os temas abordados constaram as 
preocupações e os cuidados pastorais durante a pandemia. 

O Arcebispo refletiu, ainda, sobre a recente encí-
clica do Papa Francisco, Fratelli tutti, enfatizando que 
seu conteúdo é de grande importância para o minis-
tério diaconal no que diz respeito às obras de miseri-

córdia, que estão no centro do Evangelho. O Cardeal 
Scherer recordou, também, que os diáconos são es-
sencialmente os ministros da caridade e, por isso, de-
vem estar envolvidos nas iniciativas de solidariedade 
da Igreja.

Também foi tratada a renovação da direção da Co-
missão do Diaconato Permanente da Arquidiocese de 
São Paulo (COMDIAC), sendo convocada uma assem-
bleia eletiva para o dia 13 de março de 2021.

ordEnAção
No sábado, 21, às 15h, na Catedral da Sé, o Cardeal 

Odilo Pedro Scherer presidirá a ordenação diaconal de 
Durval Bueno, José Mário Garcia Corral, João Gundes, 
Marcel Alves Martins e Nelson da Silva. Na ocasião, 
também serão comemorados os 20 anos do diaconato 
permanente na Arquidiocese de São Paulo. A celebra-
ção será transmitida pelas mídias digitais.

(Colaborou: Diácono Márcio José Ribeiro)

rEdAção
osaopaulo@uol.com.br

Arcebispo se encontra com diáconos permanentes

Católicos alemães festejam a santa que 
se dedicou ao serviço dos mais pobres

FErnAndo GEronAzzo
osaopaulo@uol.com.br

LIGA dAS SEnHorAS
Na Paróquia São Bonifácio, essa San-

ta é patrona do grupo chamado Liga das 
Senhoras de Santa Elisabete, que surgiu 
há mais de 60 anos, para ajudar as famílias 
em situação de pobreza.

Essas mulheres realizam bazares bene-
ficentes nos quais são vendidos produtos 
feitos por elas próprias, como bordados, 
crochês, artesanatos e pinturas. “O valor 
arrecadado é revertido em ajuda a creches, 
asilos e famílias necessitadas”, explicou a 
presidente da Liga, Ana Doroteia Correa, 71.

Hoje, o grupo é composto por 20 se-
nhoras. A escolha da padroeira se deve 
justamente à sua dedicação aos mais po-
bres. “Santa Elisabete é um exemplo para 

nós e protetora do nosso trabalho”, afir-
mou Ana Correa.

PAróqUIA PESSoAL
A comunidade católica alemã em São 

Paulo se formou há quase 120 anos, quan-
do os primeiros imigrantes da Alemanha 
procuraram assistência espiritual no Mos-
teiro de São Bento, no Centro, onde come-
çaram a ser celebrados sacramentos em seu 
idioma materno. Em 1966, foi inaugurada a 
atual igreja matriz, abençoada pelo Cardeal 
Agnelo Rossi, então Arcebispo de São Paulo.

Diferentemente das paróquias terri-
toriais, uma paróquia pessoal é voltada à 
assistência pastoral de um grupo de fiéis 
de determinada língua, etnia ou cultu-

ra, no caso, os imigrantes alemães e seus 
descendentes residentes em São Paulo, 
assim como as pessoas vindas de paí-
ses em que o alemão também é falado, 
como Áustria, Bélgica, Liechtenstein, 
Luxemburgo e Suíça.

Pároco desde janeiro de 2015, Padre 
Georg Pettinger, missionário alemão, ex-
plicou ao O SÃO PAULO que, atualmen-
te, existem cerca de 250 mil alemães e seus 
descendentes espalhados por toda a cida-
de. No entanto, nem todos são católicos ou 
participam da celebração nessa paróquia, 
sobretudo devido à distância, e acabam se 
inserindo nas comunidades próximas de 
suas residências.

MAntEr vIvA A CULtUrA
Segundo Padre Georg, o atual contexto 

da pandemia acentuou o desafio missioná-
rio de atrair os fiéis para as atividades na 
Paróquia São Bonifácio. “Temos muitas 
pessoas idosas, e os alemães, em geral, são 
bastante receosos com a situação da pande-
mia no Brasil. Por isso, no momento, temos 
apenas uma missa semanal, em alemão, 
transmitida pelas mídias digitais”, informou. 

O Sacerdote, contudo, salientou que a 
Paróquia continua empenhada na missão 
de manter viva a cultura da comunidade 
alemã na cidade, especialmente na pro-
moção da convivência entre as diferentes 
gerações, para que não se percam as raízes 
que as ligam como povo.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Diáconos permanentes participam de encontro com Dom Odilo, a fim de discutir os cuidados pastorais durante a pandemia

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Cardeal Odilo Scherer diante da imagem de Santa Isabel da Hungria, em missa no domingo, 15

Luciney Martins/O SÃO PAULO



Nossa permanente luta contra a corrupção
Editorial

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

“O ferro se afia com o ferro e o 
homem melhora na presença de 
outros homens” (Pr 27,17). Não há, 
efetivamente, outro modo. Nós, hu-
manos, precisamos estar diante de 
outros humanos para nos tornar o 
que somos, e isso, para o bem e para 
o mal. Apesar da inconsistência nas 
evidências retiradas dos vários ca-
sos de “meninos ou meninas lobo” 
(crianças encontradas abandonadas 
nas selvas, que cresceram, prova-
velmente, sem a presença humana 
– confira, por exemplo, a história do 
jovem Victor de Aveyron), admite-se 
que nossas características humanas 
são desenvolvidas exclusivamente na 
presença de outros humanos. 

O modo de pensar, os símbolos 
que utilizamos e até os limites da 
nossa percepção se dão, em grande 
medida, nesta interação que ocorre, 
de fato, desde a concepção. Inúme-
ras pesquisas demonstraram que o 
bebê humano, desde o período ute-
rino, já está absorto em um sem nú-
mero de estímulos ambientais que 
ele não apenas acolhe passivamente, 
mas os decodifica e interpreta ati-
vamente: sons, proteínas, agentes 
químicos, estresses próprios do en-
torno e da maneira como a gestante 
enfrenta seu ambiente. Assim, ao 
nascer, rapidamente o bebê distin-

Só uma presença muda
física por meio da Eucaristia (Cor-
po e Sangue de Cristo que se doam) 
e em sua presença espiritual por 
meio daqueles que O reconhecem e 
são tomados por Ele (tornam-se Seu 
rosto), todos nós, batizados. Deixar- 
-se tocar por Deus. Abrir a guarda, 
ter um olhar mudado por Ele, sig-
nifica deixar-se tocar por Cristo na 
Eucaristia e por aqueles que Ele usa 
para se fazer Presença. 

Aqui, uma vez mais, temos mui-
to a aprender com Nossa Senhora, 
que, deixando-se continuamente 
surpreender por Deus em seu Fi-
lho, vivia com os olhos “admira-
dos e abertos”. Você já viu como 
são belos os olhos de quem vive 
admirado (e agradecido) por tudo 
que o rodeia? Era cheia de graça, 
não pecava contra Deus, confiava 
que iria ocorrer o que Deus, que é 
Pai, melhor aprouvesse. Tal posição 
existencial fez com que se abris-
se mais ainda para o Mistério que 
era seu Filho. Aquele menino não 
cabia nas suas – nem de qualquer 
outro! – medidas! Não querer que 
Deus se encaixe em nossa razão, 
mas, ao contrário, deixar que a ra-
zão se abra para Deus: eis a posição 
que devemos almejar para sermos, 
enfim, mudados por Sua misterio-
sa, mas cotidiana, presença.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

gue a voz da mãe de outras vozes. 
Mas não apenas o som. Crianças 
chinesas adotadas tenramente por 
pais ocidentais, ao serem estimu-
ladas a aprender o idioma oriental, 
fazem-no mais rapidamente. É o in-
dicador de que somos expostos não 
apenas aos sons e ruídos do nosso 
entorno, mas a padrões complexos 
de linguagem. Igualmente, bebês, 
nas primeiras horas de vida, de-
monstram preferência por rostos 
humanos e reagem a esses estímu-
los mais do que a outros. 

O Cristianismo é a história de 
um Deus que, de tanto amar sua 

criação, quis se tornar um de nós, 
sendo Ele presença carnal, palpá-
vel, submetendo-se aos limites do 
tempo e do espaço. Tinha sotaque 
(cf. Mt 26,73; Lc 22,59), valores, 
trejeitos e fisionomia próprios do 
fato de ter sido filho de Maria e 
José em uma cidade periférica do 
então Império Romano (Nazaré). 
Não obstante, por ser Deus, ma-
nifesta-se como presença que vem 
atravessando os mesmos limites do 
tempo e espaço: “Estarei convosco 
até o fim dos séculos” (Mt 28,20). E 
como Ele se faz presente hoje? Nós, 
católicos, cremos em sua presença 

dEnEr LUIz dA SILvA

Opinião

Dener Luiz da Silva é professor de Psicologia da 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).
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Nesta semana, O SÃO PAU-
LO comenta os escândalos 
de corrupção que aconte-
ceram durante a pandemia 

de COVID-19. A necessidade de ações 
emergenciais se tornou um prato cheio 
para muitos políticos e gestores.

Como é possível que os roubos ao 
patrimônio público continuem, após 
tantos anos de combate à corrupção, 
que chegou a ser considerado exemplo 
mundial, do impeachment de uma pre-
sidente, da condenação de uma série 
de governadores e políticos? O católico 
bem formado encontrará, na sabedoria 
cristã, muitas pistas de respostas a essa 
pergunta.

Em primeiro lugar, todos estamos 
sujeitos à tentação. Não existe, nes-
ta vida, uma vitória definitiva sobre o 
pecado. Quando alguém se proclama 
acima do pecado, está fadado a pecar 
ainda mais, como na parábola do fari-
seu presunçoso e do publicano humilde 
(Lc 18,9-17). Por isso, temos que estar 

sempre vigilantes para enfrentar tanto 
a corrupção quanto os demagogos que, 
embora se apresentem como melhores 
que os demais, no fundo, são iguais.

Muitos querem instrumentalizar a 
luta contra a corrupção para tirar van-
tagens partidárias, mas partidos repre-
sentam posições político-ideológicas, 
enquanto a postura ética é um desafio 
pessoal a cada político.

Por isso, não nos basta apenas con-
denar a corrupção dos demais partidos: 
temos que estar sempre vigilantes para 
combater a corrupção que pode ocorrer 
nos partidos nos quais votamos ou nos 
filiamos. Aliás, vigiar e fiscalizar os po-
líticos e partidos em que votamos, para 
que permaneçam comprometidos com 
o bem comum, é uma de nossas maiores 
obrigações – para não corrermos o risco 
de ser como os hipócritas que veem o 
cisco no olho do outro, mas não a trave 
em nossos olhos (cf. Mt 7,3-5).

Os especialistas ouvidos por O SÃO 
PAULO também se referem à lentidão 

de resposta dos órgãos públicos e das di-
ficuldades enfrentadas pelas operações 
anticorrupção. O fato é que o combate à 
corrupção não é feito apenas com medi-
das judiciais e legais. Não basta ter boas 
leis, bons juízes e investigações bem 
conduzidas e apoiadas.

Todas essas iniciativas mencionadas 
são importantes, mas equivalem a “en-
xugar gelo” sem a construção de uma 
“política melhor”, na expressão do Papa 
Francisco, na Fratelli tutti (capítulo V). 
Os melhores resultados no combate à 
corrupção são conseguidos quando uma 
nação, valendo-se do voto e da partici-
pação social, consegue que o Estado es-
teja mais comprometido com o bem co-
mum, atuando com maior transparência 
e respeito à população.

Assim, a corrupção torna-se tam-
bém um desafio de caráter educativo: 
os eleitores têm que se educar cada vez 
mais para saber escolher bons políti-
cos e participar na construção do bem 
comum.

Ainda somos um povo que lê pouco, 
se informa por noticiários superficiais 
na TV ou (agora ainda pior) por pos-
tagens descompromissadas nas redes 
sociais, que não explicam bem os fatos 
ou trazem fake news. O combate à cor-
rupção implica órgãos estatais transpa-
rentes e cidadãos bem informados, que 
acompanhem e entendam os dados tra-
zidos ao conhecimento público e se po-
sicionem politicamente a partir daí.

Países que se percebem poucos su-
jeitos à corrupção são democracias es-
táveis, onde os eleitos respeitam seus 
eleitores e as regras democráticas, onde 
a população goza de um alto padrão de 
vida e tem uma boa educação. Essas são 
conquistas obtidas ao longo da Histó-
ria, que exigem determinação e uma 
visão integral da política e da pessoa 
humana.

Temos muito que caminhar nessa 
estrada, mas isso não deve ser motivo 
de desânimo, e sim de compromisso e 
dedicação.
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Nos Evangelhos encontramos, 
como que numa síntese, no 
que consiste o testemunho 
cristão: adesão e fidelida-

de a Cristo, que resultam em frutos de 
amor e misericórdia (cf. Jo 15,4s). Neste 
longo tempo de pandemia do novo co-
ronavírus, muitos de nós vivemos como 
que perdidos, inseguros, com medo, te-
mendo o contágio com o causador da  
COVID-19. Foi neste tempo difícil, po-

rém, que mulheres e homens, temen-
do ou não contrair a doença, em meio 
a mortes, perdas e luto, impelidos pelo 
amor a Cristo e ao próximo, saíram pe-
las ruas de São Paulo e investiram seus 
talentos (cf. Mt 25,14-30) na acolhida, 
no trabalho e no amor a uma multidão 
de sofredores desta grande cidade. Po-
pulações em situação de rua, migrantes, 
refugiados, mulheres marginalizadas e 
tantos outros grupos minoritários foram 
destinatários de um amor que salva. A 
fé é isso, é viver sem medo, como mis-
sionário do amor, indo ao encontro de 
quem mais precisa, independentemente 
da sua raça, classe social ou religião. 

A triste realidade deste novo coro-
navírus, que nesta pandemia infectou 
milhões de pessoas e ceifou milhares de 
vidas, exigiu e exigirá, da sociedade e 
dos cristãos, uma nova postura de maior 
amor a Deus e ao próximo, sem medo 

ou preconceitos. Não ter medo significa 
ter consciência dos problemas, doenças, 
injustiças, morte etc., com confiança na 
confortante certeza da presença de Deus 
entre nós: “Eu estarei convosco todos 
os dias, até os confins do mundo” (Mt 
28,20). Dessa forma, o testemunho cris-
tão se faz missão, frutifica em bondade, 
amor e doação. Traduz-se na vivência 
das bem-aventuranças: “Tive fome, e me 
destes de comer. Tive sede, e me destes 
de beber. Era forasteiro, e me recolhestes. 
Estive nu, e me vestistes; doente, e me vi-
sitastes”. 

Faz-se presente no concreto da vida 
das pessoas: fome, sede, nudez, doen-
ça, prisão, migração, falta de moradia e 
tantas outras realidades que requerem 
nossa atenção e solidariedade. No irmão 
que sofre, é Deus quem sofre; no irmão 
injustiçado, é Cristo o alvo da injustiça. 
Não ter medo de investir os talentos 

recebidos e por ter optado por Cristo e 
pelo seu Evangelho. Viver a alegria de 
ter escolhido a vida escondida em Cris-
to Ressuscitado, que é vida e salvação 
para todo aquele que crê Nele e na sua 
Palavra, que diz: “No mundo, tereis tri-
bulação, mas coragem: Eu venci o mun-
do. Comigo você também vencerá” (Jo 
16,33).

As pandemias, sejam as do novo 
coronavírus, as da indiferença, da ga-
nância, da miséria e tantas outras, não 
as venceremos sozinhos, mas colocan-
do nossos dons em comum e a serviço 
do bem. Que os responsáveis políticos, 
sobretudo os que foram eleitos neste 
ano de pandemia, saibam promover 
políticas públicas em favor da vida e a 
dignidade de todos; que saibam cuidar 
das populações, sobretudo das mais 
vulneráveis, com verdadeiro amor e 
respeito.

doM EdUArdo 
vIEIrA doS 

SAntoS
BISPo AUXILIAr dA 

ArqUIdIoCESE 
nA rEGIão SÉ

Espiritualidade
No serviço aos irmãos, o testemunho da fé

[BELÉM] Na manhã do sábado, 14, na Paróquia São José do Be-
lém, Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Belém, presidiu a Eucaristia e conferiu o sacramento da Con-
firmação a cerca de 90 jovens e adultos que foram resgatados das 
ruas pela Missão Belém. Concelebrou o Padre Gilson Frank dos Reis.

    (por Fernando Arthur)

‘Pandemia e Solidariedade’ é 
tema de live sobre o dia Mundial dos Pobres

BELéM

O Núcleo Belém da Caritas Arquidiocesana 
de São Paulo (CASP), o Fórum das Pastorais So-
ciais e a Escola de Fé e Política Waldemar Rossi 
promoveram, no dia 9, uma live sobre o IV Dia 
Mundial dos Pobres, que este ano foi celebrado 
no domingo, 15.

O tema do encontro virtual foi “Pandemia 
e Solidariedade”, e entre os participantes es-
tiveram Dom Angélico Sândalo Bernardino, 
Bispo Emérito de Blumenau (SC), que falou 
sobre os apelos do Papa Francisco ao mundo; 

Na tarde do sábado, 14, na Paróquia São José 
do Belém, os integrantes do Movimento da Mãe 
Três Vezes Admirável de Schoenstatt na Região 
Belém, também conhecido como Movimento da 
Mãe Peregrina, se reuniram para celebrar a Euca-
ristia em ação de graças pelos trabalhos realiza-
dos neste ano. 

A missa foi presidida pelo Padre Lauro Wisnieski, 
Assessor Eclesiástico do Movimento na Região Be-
lém, e concelebrada pelo Padre Marcelo Maróstica 
Quadro, Pároco. Participaram 95 representantes das 
60 paróquias onde o Movimento da Mãe Peregrina 
está presente na Região Belém. Houve também a 
participação da Irmã Mariane Galina, representan-
do o Santuário da Mãe Peregrina de Schoenstatt na 
Arquidiocese de São Paulo, na Vila Mariana. 

Em relato, Padre Marcelo Maróstica explicou 
que a celebração ressaltou a importância do Mo-
vimento, que completa 70 anos de atividades no 
Brasil. “É importante renovar toda essa dinâmica 
missionária que a Mãe Peregrina vem colaborando 
por uma Igreja em saída”, afirmou. (FA)A imagem da Mãe Peregrina é entronizada na missa

Em ação de graças pelos trabalhos do Movimento da Mãe Peregrina

FErnAndo ArtHUr
CoLABorAdor dE CoMUnICAção nA rEGIão

Reprodução da internet

Arquivo pessoal

Chiara Carraro

Pascom da Paróquia Santa Rosa de Lima

[SANTANA] Na sexta-feira, 
13, Dom Jorge Pierozan, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Santana, presidiu 
missa pela primeira vez na Ca-
pela Nossa Senhora de Fáti-
ma, que pertence à Paróquia 
Santa Inês. Concelebraram os 
Padres Cândido da Costa, Páro-
co, e Edival Alves, Vigário Paro-
quial.                      (por Marcelo Garcia)

Povo da Rua, que abordou a temática “Sairemos me-
lhores da pandemia? Como garantir que eu possa ser 

um humano diferente/melhor do que eu era 
antes da pandemia?”; o Padre Marcelo Ma-
róstica Quadro, diretor da CASP e Coordena-
dor Regional de Pastoral; e a senhora Márcia 
Mathias de Castro, da Escola de Fé e Política 
Waldemar Rossi, que falaram sobre as desi-
gualdades sociais e econômicas e os serviços 
de solidariedade na Região Episcopal Belém. 
Além deles, participaram Peterson Prates, da 
Escola de Fé e Política Waldemar Rossi, e Fer-
nando Arthur, da Pastoral da Comunicação da 
Região Belém. 

Além do bate-papo, foram apresentados di-
versos vídeos das pastorais sociais da Região Be-

lém, mostrando os vários serviços de solidariedade que 
elas promovem.

o Padre Júlio Lancellotti, Pároco da Paróquia São Mi-
guel Arcanjo e Vigário Episcopal para a Pastoral do 
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LAPA

Sé

uma iniciativa similar à da Paróquia Santo 
Antônio, da cidade de Praia Grande (SP), 
na Diocese de Santos. A ideia de desenvol-
ver algo similar partiu do paroquiano Ro-
gério Utimura, coordenador da Pastoral 
do Resgate, e foi viabilizada após o contato 
com o construtor da Carretinha, Rubens 
Prado Junior, que mora na Praia Grande. 

Padre Edilberto destacou que a co-
munidade paroquial se mobilizou para 
arrecadar o valor necessário para a cons-
trução da Carretinha, que foi inaugurada 

no último domingo, após um ano para ser 
construída. Ela poderá ser requisitada por 
outras paróquias. 

A Carretinha dispõe de uma man-
gueira, que é colocada na boca de  um 
bueiro para escoar a água, além de um 
regulador, um chuveiro para homem e 
outro para mulher, com capacidade para 
até 40 banhos por viagem. 

Dom José salientou que essa iniciativa 
de solidariedade proporciona higiene pes-
soal àqueles em situação de rua.

[IPIRANGA] No sábado, 14, a Pastoral 
Familiar regional teve encontro de apre-
sentação, conversa, partilha e testemu-
nhos com Dom Ângelo Ademir Mezzari, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Episcopal Ipiranga.

(por Maria Leonice e Roberto Mariannini; 
e Aninha e Diego Lazarini)  

[LAPA] A Escola Catequética da Região 
Episcopal Lapa, cujas formações foram sus-
pensas devido à pandemia, retomou suas 
atividades no dia 9. No dia 11, aconteceu 
a primeira aula on-line, com um panorama 
sobre o Diretório da Catequese. O assessor 
foi o escritor e palestrante Altierez dos San-
tos. Participaram 80 alunos.

(por Benigno Naveira)

[SÉ] Dom José Benedito Cardoso, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, 
conferiu o sacramento da Crisma a 17 adul-
tos e a uma jovem no sábado, 14, durante 
missa na Paróquia Santa Generosa, Setor 
Pastoral Paraíso. Concelebrou o Padre Cás-
sio Albério Pereira de Carvalho, Pároco.

(por Maria Angeles Brugarolas Masllorens) 

[LAPA] No dia 7, na Paróquia Santa Lu-
zia, na Vila Jaguari, Setor Pastoral Pirituba, 
Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região Lapa, presi-
diu duas missas, durante as quais conferiu 
o sacramento da Crisma: na primeira de-
las, a um grupo de 20 jovens; e, na segun-
da, a 11 jovens e sete adultos.

(por Benigno Naveira)

[SÉ] Na noite do sábado, 14, em missa na 
Paróquia Santa Teresa de Jesus, Setor Pas-
toral Jardins, Dom Ângelo Ademir Mezzari, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Ipiranga, conferiu o sacramento da Crisma 
a 17 adultos e sete jovens. Concelebraram 
os Freis Atanael de Almeida Lima, O.Carm, 
Pároco, e Miguel Guzzo Coutinho, O. 
Carm.                        (por Alfredo Giorgi)

[SÉ] No sábado, 14, durante missa na 
Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, Setor 
Pastoral Catedral, o Padre Aparecido Silva, 
Vigário Adjunto da Região Sé, conferiu o 
sacramento da Crisma a 18 adultos e deu 
posse ao novo Reitor da Igreja, o Padre Ro-
drigo Moraes Pereira. 

(por Beatriz Caires de Oliveira)

[SANTANA] No sábado, 14, na Paróquia Nossa Senhora do Car-
mo, Setor Pastoral Jaçanã, aconteceu missa com rito do sacramen-
to de Confirmação para jovens, presidida por Dom Jorge Pierozan. 
Concelebraram os Padres Josival Barbosa, Pároco, e Adivan Pereira 
de Souza, com a participação do Diácono Maurício de Luz Lima.

(por Bianca Rabelo)

[SANTANA] Aconteceu no sábado, 14, na Cúria da Região San-
tana, o encontro dos vocacionados da Arquidiocese de São Paulo, 
com missa presidida por Dom Jorge Pierozan. Concelebraram os 
Padres José Carlos dos Anjos, Coordenador Arquidiocesano da Pas-
toral Vocacional, e Maykom Sammuel Alves Florêncio, Assessor Re-
gional desta Pastoral.               (por Padre Maykom Sammuel Alves Florêncio)

Padre roque: 99 anos de fidelidade ao Evangelho

“Eu vejo neste aniversário de 99 anos de vida 
a grande bondade de Deus, que me dá forças 
para eu poder trabalhar para a glória divina. Se 
não fosse a glória divina, nós não poderíamos 
estar cantando aqui os parabéns. Não é fácil en-
contrar alguém que tenha a minha idade, mas 
o que eu tenho vem de Deus”, afirmou o Padre 
Roque Vicente Beraldi, CFM (foto), na missa 
em ação de graças por seu aniversário natalício, 
realizada na tarde do sábado, 14, na Paróquia 
Imaculado Coração de Maria.

O Padre, cujo aniversário foi na terça-feira, 
17, presidiu missa, concelebrada pelos Padres 
Marcos Aurélio Loro, Superior da Província 
Claretiana do Brasil; Pedro Divino de Vilas 
Boas, CMF; Roberto Duarte Rosalino, CFM; 
e Welington Cardoso Brandão, CMF, Pároco.

Prestes a completar 74 anos de ordenação 
sacerdotal, em 8 de dezembro, Padre Roque 
realiza as atividades do seu ministério com 
lucidez, celebrando missas e atendendo con-
fissões. Ele pertence à Congregação dos Mis-
sionários Filhos do Imaculado Coração de 
Maria (Claretianos).

Segundo Padre Marcos, dentre as diversas 
atribuições do Padre Roque na Congregação 
está a formação de novos sacerdotes e novos 
missionários. Destacou, também, que o qua-
se centenário missionário claretiano tem um 
grande amor a Maria, à Igreja e à Congregação. 

“Peço a Deus que, no restante de minha 
vida, eu viva o meu ministério e que seja sem-
pre um servo do Reino de Cristo, que seja 
cheio de frutos e bênçãos. Que estes meus vo-
tos sejam levados a Deus Pai, entregues a Ele 
por nossa bondosa Mãe, por meio do Imacu-
lado Coração de Maria”, finalizou.  

dIEGo MontEIro
CoLABorAção ESPECIAL PArA A rEGIão

Carretinha do Banho é inaugurada 
na Paróquia São Francisco de Assis

BEnIGno nAvEIrA
CoLABorAdor dE CoMUnICAção nA rEGIão

Na manhã do domingo, 15, Dia 
Mundial dos Pobres, Dom José Benedi-
to Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Lapa, presidiu missa na 
Paróquia São Francisco de Assis, Setor 
Pastoral Butantã, concelebrada pelo Pa-
dre Edilberto Alves da Costa, Pároco, e 
pelo Frei Marcos Vinícius. 

Na homilia, Dom José recordou que, no 
Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco 
alertou que todos devem estender a mão 
aos mais necessitados e realizar a caridade, 
com gestos concretos de ajuda aos pobres. 

Após a missa, o Bispo inaugurou e 
abençoou a Carretinha do Banho, que é 
levada pelos agentes da Pastoral do Resga-
te, rebocada por um carro, pelas ruas do 
bairro, para que os moradores em situação 
de rua possam tomar banho e receber um 
kit com sabonete, pente, creme e escova 
dentais e uma toalha de banho, que de-
pois de usada é recolhida para lavagem e 
higienização. Todos os atendidos também 
recebem roupas novas

Em conversa com a Pastoral da Comu-
nicação regional, Padre Edilberto destacou 
que a Carretinha do Banho é inspirada em 

Após a bênção do Bispo, começam as atividades da Carretinha do Banho em paróquia na zona Oeste

Benigno Naveira

Diego Monteiro

Arquivo pessoal Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Arquivo pessoal

Eduardina Morosini e José Roberto Leite

Beatriz Caires de Oliveira

Maria Angeles Brugarolas Masllorens
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IPIRANGA

Comportamento

Fé e Cidadania

SIMonE rIBEIro CABrAL FUzAro

No dia 30 de outubro, a BBC Brasil News publicou 
uma entrevista com o neurocientista Michel Desmurget, 
diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da 
França e autor do livro “A fábrica de cretinos digitais”, na 
qual alerta que, pela primeira vez na História, os filhos 
estão apresentando QI inferior ao dos pais.  

Muitos profissionais das áreas da Educação e Saúde 
vêm apontando para questões muito evidentes e preo-
cupantes sobre as consequências da relação que as crian-
ças e adolescentes estabelecem com as telas: atraso na 
aquisição de linguagem, dificuldades de relacionamento 
social, agitação em excesso, problemas de concentração, 
dependência dos eletrônicos etc. Ainda não havia sido 
cogitada, porém, a ideia da diminuição do QI. 

Embora o neurocientista reconheça que o QI é afe-
tado por diversos fatores – entre eles o sistema de saúde, 
o sistema escolar, a nutrição –, ele chama a atenção para 
o fato de que em países muito estáveis do ponto de vista 
socioeconômico, como Noruega, Dinamarca, Finlândia, 
França e Holanda, os nativos digitais são os primeiros a 
ter QI inferior ao dos pais. 

O grande problema, segundo ele, é que as crianças, 
desde muito pequenas, passam diversas horas do dia 
diante de telas, em detrimento de situações interativas e 
atividades que estimulam de modo muito mais eficiente 
a arquitetura cerebral, que está em pleno desenvolvimen-
to nos primeiros 3 anos de vida. O cérebro humano não 
nasce pronto. Ele vai se desenvolvendo a partir dos estí-
mulos que são oferecidos – vão se formando as sinapses, 
as redes neurais se especializam, caminhos neurais são 
criados e desfeitos de acordo com as experiências vividas 
pela criança, ou seja, a plasticidade cerebral é enorme. 
Essa plasticidade diminui conforme a criança vai cres-
cendo, sendo ainda razoável até o término da adolescên-
cia. Depois, podemos dizer que a base foi construída e 
todas as mudanças que acontecem são mais demoradas e 
custosas. A plasticidade cerebral não acaba, contudo di-
minui bastante com o aumento da idade. Quando o uso 
de telas acontece com prudência, de modo controlado e 
a partir de uma certa idade, o prejuízo não é tão grande. 

Segundo o pesquisador, “a partir dos 6 anos, se 

os conteúdos forem adaptados e o sono preservado, o 
tempo diante da tela pode ser de meia a uma hora por 
dia, sem uma influência negativa”. Ele também orienta 
alguns outros cuidados que os pais devem ter: não ofe-
recer telas às crianças pela manhã, antes de irem à escola; 
que não as acessem antes de ir para a cama; não deve 
haver telas nos quartos e também devem ser proibidas 
quando estão com outras pessoas. O relacionamento in-
terpessoal deve ser priorizado. 

Hoje vivemos em um mundo povoado de telas, e exis-
te um número infinito de entretenimentos eletrônicos. 
As crianças ficam absolutamente hipnotizadas por elas 
e as manuseiam com uma habilidade impressionante, o 
que é uma grande ajuda para os pais e cuidadores que ga-
nham tempo para seus afazeres pessoais. Acontece que, 
diante de tamanho prejuízo cognitivo e intelectual, pre-
cisamos nos perguntar: É isso que queremos para nossos 
filhos? Por que nasceram em um mundo digital, iremos 
permitir que tenham seu desenvolvimento prejudicado?

Quando não oferecemos aos pequenos essa possi-
bilidade de “distração”, eles não a terão em seu repertó-
rio e aprenderão a se entreter com o que oferecermos 
– brinquedos pendurados no berço, músicas de quali-
dade, mordedores, brinquedos de borracha, de encaixe, 
papéis para pintura, livros, massinha e os mais diversos 
materiais, de acordo com a fase do desenvolvimento e as 
circunstâncias da criança. 

Tudo isso dá muito mais trabalho e faz muito mais 
sujeira, é verdade. No entanto, faz parte de um bom es-
tímulo ao desenvolvimento ajudar os filhos a ganhar a 
virtude da ordem, e essa pode ser uma excelente opor-
tunidade para isso. 

Se mostramos aos filhos que há uma rotina estabele-
cida e que o tempo para a utilização das telas é restrito, 
eles se adaptarão e serão extremamente beneficiados. 
Assim que compreendam, devem ser orientados sobre 
os prejuízos, pois dessa forma crescerão na capacidade 
de cuidar da própria saúde.

Precisamos colocar a mão na massa e trabalhar pelo 
bom desenvolvimento de nossos pequenos. Coragem, 
vale a pena!

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é fonoaudióloga e educadora.  

Mantém o site www.simonefuzaro.com.br  Instagram: @sifuzaro

O impacto das telas no QI das novas gerações

dom Ângelo Mezzari coordena reunião 
do Conselho regional de Pastoral

No sábado, 14, aconteceu 
a segunda reunião presencial 
de 2020 do Conselho Regional 
de Pastoral (CRP), na Cúria da 
Região Episcopal Ipiranga.

A atividade foi conduzida 
por Dom Ângelo Ademir Me-
zzari (foto), Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Ipi-
ranga, com a participação de 
33 pessoas, entre coordena-
dores regionais das pastorais 
e os respectivos assessores 
eclesiásticos.

Após a oração inicial, coor-
denada pelo Padre Christopher 
Costa Velasco, Assessor Eclesi-
ástico Regional das Pastorais 
Litúrgica e da Comunicação, 

Dom Ângelo apresentou-se a 
todos e soube mais detalhes 
sobre a atuação das pastorais, 
em especial neste período de 
pandemia, que impôs algumas 
dificuldades para as ações. 

Neste ano, a maioria das 
pastorais conseguiu se reu-
nir virtualmente. Ficaram 
evidentes a criatividade e a 
solidariedade delas e das pa-
róquias da Região, principal-
mente quando os padres co-
ordenadores de setor falaram 
sobre as atividades que foram 
feitas junto com os leigos.

Ao final, Dom Ângelo 
cumprimentou os agentes das 
pastorais pelo empenho e so-
lidariedade neste ano, condu-
ziu a oração final e abençoou 
a todos.

PHILoMEnA PInA
CoLABorAção ESPECIAL nA rEGIão

Para sua análise e discernimento sobre o homem e 
as sociedades, a Igreja sempre teve em conta o problema 
do mal: “Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, 
inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio 
da educação, da política, da ação social e dos costumes” 
(Catecismo da Igreja Católica, CIC, 407).

Segundo Bento XVI, “o dado empírico é que existe 
uma contradição no nosso ser. Por um lado, cada ho-
mem sabe que deve fazer o bem e intimamente até quer 
fazê-lo. Ao mesmo tempo, porém, sente também o outro 
impulso para fazer o contrário, para seguir o caminho do 
egoísmo, da violência, para fazer só o que lhe apraz, mes-
mo sabendo que assim age contra o bem, contra Deus e 
contra o próximo” (Audiência Geral, 03/12/2008). 

Hannah Arendt constata a banalidade do mal. Não é 
preciso ser nenhum vilão, um monstro ou um demônio 
para causar o mal: “O problema com Eichmann era exa-
tamente que muitos eram como ele, e muitos não eram 
nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são ter-
rível e assustadoramente normais” (do livro de sua auto-
ria “Eichmann em Jerusalém”). A falta de consciência do 
mal praticado é o que choca a filósofa alemã. 

Esse mal que acossa todo ser humano não pode ser 
ignorado a quem se dispõe a tratar de justiça, política e 
educação. Está presente no homem comum, em todo 
ser humano, a inclinação ao egoísmo e ao orgulho. E, 
quanto mais envolvido no mal, mais obscurecida fica sua 
consciência moral: “O pecado arrasta ao pecado; gera o 
vício, pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as 
inclinações perversas que obscurecem a consciência 
e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal” 
(CIC, 1865).

Por outro lado, a razão humana é capaz de vencer o 
mal, uma vez que tem a capacidade de reflexão e discer-
nimento entre o bem e o mal, o que a Igreja denomina 
de consciência moral: “Presente no coração da pessoa, a 
consciência moral leva-a, no momento oportuno, a fazer 
o bem e a evitar o mal. E também julga as opções con-
cretas, aprovando as boas e denunciando as más” (CIC, 
1777). E, ainda: “A consciência moral é um juízo da razão 
pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade mo-
ral de um ato concreto que vai praticar, que está prestes 
a executar ou que já realizou” (CIC, 1778). Portanto, a 
consciência moral identifica o mal e dá ao homem a li-
berdade de escolha.

A consciência, porém, precisa ser formada na ver-
dade para vencer a inclinação ao egoísmo e ao orgulho 
que trazem a morte e a destruição (cf. CIC, 1783ss.) O 
mal pode ser praticado por qualquer um que se veja 
imbuído de um motivo egoísta ou mesmo por preguiça 
de buscar a verdade. No caso de Eichmann, a justifica-
tiva para os crimes nazistas que cometera era o argu-
mento da obediência a ordens superiores, como se isso 
o isentasse da culpa e escondesse o desejo egoísta de 
“subir na carreira”.

Segundo o Catecismo, “quando o homem pouco se 
importa de procurar a verdade e o bem e quando a cons-
ciência se vai progressivamente cegando, com o hábito 
do pecado” (CIC, 1791), a pessoa é culpada do mal que 
comete. O princípio da caridade, na verdade lançado à 
luz por Bento XVI, é caminho de formação das cons-
ciências para vencer o mal no mundo. O Papa Eméri-
to ressalta a importância de sempre vincular o amor à 
verdade, pois deixá-lo à margem das mais diversas e 
contraditórias concepções superficiais o faz perder sua 
força impulsionadora. Então, verdade seja dita: praticar 
o amor ensinado por Jesus “purifica a nossa capacidade 
humana de amar e eleva-a à perfeição sobrenatural do 
amor divino” (CIC, 1827), tornando-nos avessos ao mal. 
Desejemos amar como Deus nos ama! Rezemos: “Se-
nhor, livra-nos do mal e de praticar o mal”. 

Daniela Jorge Milani é mestra e doutora em 
Filosofia do Direito pela PUC-SP e advogada em São Paulo.

O problema do mal
dAnIELA JorGE MILAnI

Philomena Pina



Em importante 
publicação referen-
te ao tema, o Papa 
Francisco advertiu 
que a corrupção é 
como o mau hálito: 
alguém precisa avi-
sar que a pessoa tem 
ou está praticando.

Esse registro é importante, pois é 
muito comum ouvir as pessoas recla-
mando da corrupção na política, entre-
tanto, em várias oportunidades, toleram 
pequenas leniências, nem sequer perce-
bendo se tratar de modos de corromper 
e ser corrompido.

As práticas corruptas posteriores às 
condenações prolatadas no âmbito do 
Mensalão e da Operação Lava Jato po-
dem ser explicadas por vários fatores.  

Especificamente no âmbito judicial, 

deve-se ponderar que muitas foram as 
decisões do Supremo Tribunal Federal, 
revertendo prisões, anulando diligên-
cias e até feitos inteiros. Apesar de essas 
decisões buscarem alicerce no assim 
chamado garantismo jurídico, a bem 
da verdade nada têm a ver com isso, 
uma vez que a observância dos direitos 
fundamentais (de investigados, acusa-
dos, condenados e presos) não pode 
afastar a observância dos direitos fun-
damentais de vítimas e a proteção da 
própria sociedade.

Legislativamente, também houve 
retrocessos. Instituíram o juiz de garan-
tias, que, apesar do nome pomposo, na 
prática cria uma nova instância no lon-
go trâmite processual penal. Com efeito, 
de forma surpreendente, enquanto a po-
pulação clamava pela prisão em segun-
da instância, o assim chamado pacote 

anticrime se desviou do seu objetivo e o 
processo acabou se tornando ainda mais 
longo!

Não bastasse, no cerne da descarac-
terização do pacote anticrime, estabele-
ceu-se a obrigatoriedade de o magistra-
do apresentar nova fundamentação para 
manter a prisão preventiva. Incrivel-
mente, alguns juízes utilizaram a novi-
dade jurídica até para soltar integrantes 
do crime organizado!

Já há muito tempo, aliás, o delito 
econômico (envolvendo empresários 
e políticos) anda de mãos dadas com 
a criminalidade comum organizada. 
Nesse cenário, resta dizer que ocor-
reu uma reorganização dessas várias 
transgressões, visando a neutralizar 
os avanços que houve entre 2016 e 
2018.

A esse respeito, imperioso destacar 

que, na medida em que as investigações, 
ações, condenações e até prisões passa-
ram a alcançar integrantes das mais di-
versas siglas partidárias, a resistência ao 
processo de depuração do País ganhou 
fortes adeptos.

Obviamente, a existência de nor-
mas não garante a ausência de crimes. 
O diagnóstico acima, ainda que bre-
ve, deve servir para buscar evitar que 
mudanças nas leis e decisões judiciais 
funcionem como estímulos à ilicitude, 
incluindo a corrupção. Como, porém, 
ensina Santo Agostinho, estamos na Ci-
dade dos Homens. O que nos resta é, in-
cessantemente, buscar os parâmetros da 
Cidade de Deus.

Janaina Conceição Paschoal, advogada,  
livre-docente de Direito Penal na USP, deputada 

estadual em São Paulo (PSL) e uma das autoras da 
denúncia que resultou no processo de impeachment 

da ex-presidente Dilma Rousseff
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A pandemia de COVID-19 
levou as autoridades muni-
cipais, estaduais e federais a 
destinar mais recursos para a 
área da Saúde em todo o Bra-
sil. Em muitos casos, a compra 
de equipamentos e insumos foi 
feita com a dispensa de licita-
ção, dado o cenário emergen-
cial. O propósito era o de salvar 
vidas, mas, ao menos em cinco 
estados e em duas capitais, con-
forme apurações da Polícia Fe-
deral (veja na página 9), houve 
desvios de recursos públicos, 
contratos superfaturados e la-
vagem de dinheiro. 

Essas situações de corrupção 
pouco diferem em sua estru-
tura das práticas deflagradas 
nas investigações do Mensa-

lão, no início dos anos 2000, 
e dos crimes descobertos pela 
Operação Lava Jato, iniciada 
em 2014 e que já chegou a 77 
fases. Especificamente sobre 
esta última, o rombo aos cofres 
públicos, a partir de desvios na 

A EXIStÊnCIA dE norMAS não GArAntE A AUSÊnCIA dE CrIMES

Em meio à CovId-19, um mal sem fim:

dAnIEL GoMES E 
FErnAndo GEronAzzo

osaopaulo@uol.com.br

Após operações policiais e condenações judiciais decorrentes da operação Lava Jato e de investigações do
Mensalão, por exemplo, como entender que casos de corrupção na gestão pública continuem a ocorrer no Brasil,

como se tem visto recentemente na compra de insumos e equipamentos para combate à CovId-19?

“[A corrupção] trai, ao mesmo tempo, os princípios da 
moral e as normas da justiça social; compromete o cor-
reto funcionamento do Estado, influindo negativamente 
na relação entre governantes e governados, introduzin-
do uma crescente desconfiança em relação à política e 
aos seus representantes, com o consequente enfraqueci-
mento das instituições. A corrupção política distorce na 
raiz a função das instituições representativas, porque as 
usa como terreno de barganha política entre solicitações 
clientelares e favores dos governantes. Deste modo, as op-
ções políticas favorecem os objetivos restritos de quantos 
possuem os meios para influenciá-las e impedem a reali-
zação do bem comum de todos os cidadãos” 

(Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 411)

CorrUPção
Petrobras, é estimado em R$ 
29 bilhões pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). Des-
se montante, pouco mais de R$ 
4 bilhões foram recuperados. 

Nos recentes episódios de ir-
regularidades relacionados ao 

combate da COVID-19, já hou-
ve algumas prisões. No Mensa-
lão e nas investigações da Lava 
Jato, políticos e empresários fo-
ram condenados pela Justiça e 
alguns acabaram presos. Dian-
te disso, a pergunta é inevitável: 
por que a corrupção permane-
ce no Brasil? Para respondê-la, 
o jornal O SÃO PAULO apre-
senta um fórum de reflexão 
(leia abaixo e na página 9), com 
as considerações de expoentes 
da sociedade brasileira.

O tema que preocupa toda 
a sociedade merece especial 
atenção dos católicos, uma 
vez que a corrupção política é 
apontada pela Doutrina Social 
da Igreja como uma das mais 
graves deformações do sistema 
democrático. 



É importante 
c ompre e n d e r 
que a corrupção 
não é a questão 
primeira. Ela é 
consequência. 
Todas as vezes 
que combatemos  

a consequência, deixando de lado 
a causa, ficamos com a sensação 
de que o problema foi solucionado, 
quando, na verdade, ele foi apenas 
atenuado. Um exemplo de fácil com-
preensão é quando, num ferimento 
infeccionado, nós colocamos um 
curativo que o torna razoavelmente 
agradável de ser visto, mas por den-
tro continua a infeccionar, podendo 
levar à morte.

Digo isso em razão do perigo de 
nos sentirmos contemplados ao assis-
tirmos prisões, condenações e puni-
ções em escândalos de corrupção na 
gestão pública. Reconfortados, ainda 

que momentaneamente, deixamos 
de perguntar por que isso aconteceu. 
Deixamos de indagar sobre as causas 
e, assim, tratando somente dos sinto-
mas, acabamos permitindo que a en-
fermidade continue.

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) já se 
manifestou sobre essa realidade, 
lembrando que somos “um país 
perplexo diante de agentes públicos 
e privados que ignoram a ética e 
abrem mão dos princípios morais, 
base indispensável de uma nação que 
se queira justa e fraterna. O desprezo 
da ética leva a uma relação promíscua 
entre interesses públicos e privados, 
razão primeira dos escândalos da 
corrupção” (Nota “O grave momento 
nacional”, de 3 de maio de 2017). 

A crise é, portanto, ética, da qual 
a corrupção é sintoma. Ao reconhe-
cer isso, ao olhar para além das con-
sequências, a CNBB e um grupo de 

entidades firmaram um Pacto pela 
Vida e pelo Brasil, no qual consta-
taram que “a hora é grave e clama 
por liderança ética, arrojada, huma-
nística, que ecoe um pacto firmado 
por toda a sociedade, como compro-
misso e bússola para a superação da 
crise atual” (Pacto pela Vida e Pelo 
Brasil, 7 de abril de 2020).

Precisamos, sem dúvida, estar 
atentos aos casos de corrupção, não 
permitindo que se tornem ainda 
mais graves. No entanto, ao falarmos 
de corrupção, precisamos ultrapas-
sar o imediato dos fatos, alargando 
o horizonte para a questão ética. 
“Urge, portanto, retomar o caminho 
da ética como condição indispensá-
vel para que o Brasil reconstrua seu 
tecido social” (Nota “O grave mo-
mento nacional”).

Dom Joel Portella Amado, Bispo Auxiliar do 
Rio de Janeiro e Secretário-Geral da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
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  Amazonas: A Operação Sangria apura 
crimes como fraude à licitação, desvio de 
recursos públicos e lavagem de dinheiro 
na compra de 28 respiradores, que foram 
importados por uma empresa de vinhos, 
a FJAP, e revendidos ao governo do esta-
do, com superfaturamento de 133%. O 
montante gasto foi de R$ 2,9 milhões. O 
governador Wilson Lima (PSC) é suspeito 
de ser o chefe do esquema de corrupção.  

  Pará: O governo do estado teria gasto R$ 
50,4 milhões na compra de 400 respira-
dores da empresa SNK do Brasil, que re-
cebeu antecipadamente R$ 25,2 milhões, 
mas os equipamentos não funcionaram. A 
Operação Para Bellum investiga os termos 
da negociação, e o Ministério Público do 
Pará já pediu o afastamento do governa-
dor Helder Barbalho (MDB) por supostos 
atos de improbidade administrativa.

  rio de Janeiro: A Operação Placebo 
investiga a suspeita de desvios na Saúde 
do estado, em especial na contratação 
emergencial da organização social Iabas 
para construir e administrar sete hos-
pitais de campanha. Apenas dois foram 
efetivamente construídos. Há indícios de 
irregularidades no contrato firmado de 
R$ 835 milhões. Essa foi uma das razões 
para o afastamento do governador Wil-
son Witzel (PSC), que ainda enfrenta um 
processo de impeachment. 

  Santa Catarina: A Operação Oxigê-
nio aponta que 200 respiradores foram 
adquiridos pelo governo do estado a um 
custo de R$ 33 milhões, sendo o valor 
unitário 165% acima da média do mer-
cado. A empresa Veigamed recebeu o 
montante antecipadamente, mas houve 
atraso na entrega dos equipamentos. Sus-
peita-se de um esquema de lavagem de 
dinheiro, com participação de membros 
do governo estadual. 

  roraima: A Operação Virion apura um 
esquema para fraudar licitações de pro-
dutos e serviços destinados ao enfren-
tamento da COVID-19. Cerca de R$ 50 
milhões foram gastos para a aquisição de 
itens diversos, desde insumos básicos até 
respiradores. Há indícios de sobrepreço e 
de superfaturamento na ordem de R$ 12 
milhões. Também se suspeita de desvios 
dos recursos federais voltados ao comba-
te à pandemia. 

  Fortaleza (CE): A Operação Dispneia 
investiga o desvio de R$ 25,4 milhões 
destinados à compra de 150 respirado-
res na capital cearense. Há indícios de 
superfaturamento na compra dos itens que 
totalizam R$ 34,7 milhões, e se questiona 
a capacidade técnica da empresa BuyerBR 
para a produção dos itens.

  recife (PE): A Prefeitura da capital 
pernambucana teria firmado um contra-
to para a compra de 500 respiradores de 
uma empresa de fachada, ao custo de R$ 
11,5 milhões. A Secretaria de Saúde rati-
ficou ter recebido 50 equipamentos, mas 
efetivamente apenas 35 foram entregues. 

Fontes: G1 e Portal da Polícia Federal

InvEStIGAçõES 
dE IrrEGULArIdAdES nA 
árEA dA SAúdE dUrAntE 
A CovId-19

A confirma-
rem-se os anun-
ciados indícios 
de perseveran-
ça de condutas 
objetivamente 
ilícitas e subjeti-
vamente ímpro- 

bas em determinados setores da ad-
ministração pública em estados e 
municípios brasileiros, ditas elas em 
prática no plexo da política pública 
de possível enfrentamento da pan-
demia de COVID-19, parece-me ha-

ver uma conjunção de fatores susce-
tíveis de explicar essa continuidade 
de ações ilegais e gravemente deso-
nestas, dentre os quais aparenta-me 
convir destacarem-se: 

  A pouca celeridade da resposta 
estatal, fruto em muito dos me-
canismos processuais (por exem-
plo, os propiciatórios de sucessi-
vos múltiplos recursos); 
  Uma tendência ao laxismo pe-
nal-executório (por exemplo, a 
dilação das prisões após dúplice 
decisão condenatória); 

  A dispensa de processo licitató-
rio durante o período de adoção 
das políticas públicas de enfren-
tamento à pandemia; 
  O caráter inercial de uma “cultu-
ra” de desapreço do bem comum; 
  A acentuada decadência moral e 
religiosa que aflige o mundo (e, 
com ele, o Brasil), mais notória, 
sobretudo, a partir da segunda 
metade do século XX.

Ricardo Henry Marques Dip, desembargador do 
Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente da 

União Internacional de Juristas Católicos

A CrISE É ÉtICA. A CorrUPção É SIntoMA

Por que a cor-
rupção sempre 
volta, como um 
câncer persisten-
te, depois que se 
consegue tomar 
medidas para que 
não se espalhe? 

Há mais de 3 mil anos, Moisés 
trouxe do alto da montanha princí-
pios para um convívio humano sa-
lutar e construtivo. Entre eles, “não 
roubar”. 

Nossa Justiça perdoa quem rou-
ba para sobreviver. Há quem roube 
por dependência da droga. E há os 
induzidos pela publicidade, numa 
sociedade de consumo. Pode ser o 
desejo de viver com o luxo dos que 
ostentam sua riqueza. Roubos au-
mentam proporcionalmente ao au-
mento da desigualdade, e, com ela, 
a violência. 

É quando, porém, se roubam re-
cursos públicos que se fala de cor-
rupção. Por exemplo, por meio de 
“comissões” ou propinas por favore-
cimentos nas grandes obras e licita-
ções. Como muitos que a Lava Jato 
descobriu.

A essência dos atos é a mesma. 
Na corrupção, contudo, interfere 
igualmente outra motivação, sobre 

a qual Moisés também preveniu seu 
povo: a cobiça; que pode evoluir para 
a ganância, e se tornar ainda mais 
doentia quando existem nos “cofres” 
assaltados somas descomunais de di-
nheiro, como é o caso dos recursos 
dos governos. 

No entanto, se o aumento dos 
roubos leva a um sentimento de in-
segurança, o aumento da corrupção 
leva à indignação: os que roubam 
estão dentro do cofre, que é de to-
dos, encarregados exatamente da 
sua guarda e do seu bom uso. E tam-
bém porque esses ladrões se apoiam 
na impunidade, no caso brasileiro, 
desde a ditadura e muito antes dela. 
E, ainda, por esse mau exemplo que 
vem de cima, do alto da pirâmide 
do poder. A corrupção incentiva to-
dos os tipos de roubo na sociedade. 
Um representante político que rouba 
libera seus representados para faze-
rem o mesmo.

Outros agravantes deveriam fa-
zer com que tivéssemos mais medo 
dos corruptos do que dos ladrões 
comuns. Apesar de sempre sorriden-
tes, sua violência é maior do que a 
dos que roubam à mão armada: com 
poucas ações, matam muito mais 
gente, ao desviar recursos destinados 
a salvar vidas nos serviços públicos 

de saúde, em transportes seguros, 
em obras de prevenção de desastres, 
ou numa educação que dê perspec-
tivas aos jovens etc. Os que roubam 
o dinheiro público são assassinos em 
massa. 

Se há infecção generalizada, 
precisamos enfrentar também a 
“cultura da corrupção”, na qual se 
aceitam, por exemplo, as escorrega-
das éticas, o lema “em tudo é preci-
so levar vantagem”, a sonegação de 
impostos. Ela ameaça ainda a con-
tinuidade democrática. Um sistema 
político infectado se desacredita. 
É difícil separar o joio do trigo, se 
nem todos não são assim, como se 
diz. Todos se tornam, pejorativa-
mente, “eles”, os políticos. 

Somente a democracia pode re-
solver os problemas coletivos. Come-
ça com eleições, todavia há também 
controle social, cidadania ativa, bus-
ca de saídas. Somente no âmbito da 
democracia a aperfeiçoamos. É fun-
damental um esforço de baixo para 
cima, pela ação de uma sociedade 
indignada.

Chico Whitaker, arquiteto e urbanista, membro 
da Comissão Brasileira Justiça e Paz, cofundador 

do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral 
(MCCE) e participante do processo de aprovação 

da Lei da Ficha Limpa

UMA ConJUnção dE FAtorES PArA AçõES ILEGAIS E dESonEtAS

CorrUPção, UM vELHo ProBLEMA dA HUMAnIdAdE
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Com o avanço da pandemia de COVID-19 na capi-
tal paulista e suas consequências, em especial entre os 
mais pobres, a Igreja em São Paulo ampliou suas ações 
caritativas por meio de organismos como a Caritas Ar-
quidiocesana, Arsenal da Esperança, Missão Paz, Pasto-
ral do Povo da Rua, Serviço Franciscano de Solidarie-
dade (Sefras), Missão Belém, Aliança de Misericórdia, 
entre outros. 

Também nas paróquias, leigos, religiosos e padres 
se uniram para testemunhar a fé por meio da carida-
de com os que mais precisam neste momento. Alguns 
exemplos foram reportados no site do O SÃO PAULO 
(veja no box abaixo) e em edições semanais do jornal. 

Para dar visibilidade a essas ações caritativas e faci-
litar que as doações continuem a ser feitas por todas as 
pessoas de boa vontade, a Arquidiocese de São Paulo 
desenvolveu o projeto “Animando a Esperança”. 

Por meio da plataforma on-line  do projeto   
https://animandoaesperanca.com, também acessada no 
portal da Arquidiocese (www.arquisp.org.br), qualquer 
pessoa pode consultar um mapa interativo com os lo-
cais onde é possível fazer doações, os chamados Pontos 
de Esperança – já há 443 cadastrados. 

“Para ajudar alguns desses pontos, basta entrar no 
site e procurar o Ponto de Esperança que está mais 
perto da própria casa e se colocar à disposição”, ex-
plicou o Padre Lorenzo Nacheli, Coordenador da ini-
ciativa. “Trata-se de um projeto não apenas para este 
tempo de pandemia, mas, sim, uma nova maneira de 
ver a ação social dentro da Igreja na nossa cidade”, 
complementou. 

Ao longo deste ano, no site do o São PAULo foram reportadas iniciativas de caridade de algumas paróquias da Arquidiocese neste tempo de pandemia

Atentos ao chamado do Papa Francisco, o Núcleo 
Regional Sé da Caritas Arquidiocesana de São Pau-
lo (CASP) e o Fórum das Pastorais Sociais da Região 
Episcopal Sé acolheram 480 pessoas em situação de 
rua na manhã do sábado, 14, na Quadra do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, para a comemoração do 

Projeto ‘Animando a Esperança’ mapeia 
as ações caritativas na Arquidiocese

dAnIEL GoMES
osaopaulo@uol.com.br

Um fim de semana dedicado aos pobres no Centro da cidade
IV Dia Mundial dos Pobres, celebrado no domingo, 15. 

Por questões de segurança e prevenção ao novo co-
ronavírus, todos receberam uma máscara de tecido e 
álcool em gel na chegada. Após a palavra de abertura, 
proferida pelos Padres Antenor Dalla Vecchia, da Mis-
são Paz, e José Enes de Jesus, Coordenador do Fórum 
das Pastorais Sociais e da Pastoral Afro, foi distribuído o 
café da manhã e um kit de higiene pessoal.

Também participaram e colaboraram com a iniciati-
va o músico Roberval Freire, do Serviço de Pastoral do 
Migrante (SPM), a Irmã Sonia Maria Martins, da CASP, 
as Irmãs da Congregação de Santa Cruz e membros da 
Rede Rua e da Pastoral da Mulher Marginalizada.

Na tarde do domingo, 15, a Associação Pública de Fi-
éis Pobres de Jesus Cristo, conhecida como Fraternidade 
O Caminho, preparou 400 marmitas, que foram distri-
buídas na região central, especificamente na Cracolândia, 
na Avenida 9  de Julho, na Estação da Luz e no Vale do 
Anhangabaú. Os alimentos foram preparados na Casa de 
Oração do Povo de Rua, no bairro da Luz, sob a coorde-
nação do Frei Angélico Consolo do Coração de Jesus e da 
Irmã Daniela do Coração Imaculado de Maria, membros 

da Fraternidade. A saída para a distribuição ocorreu após 
a missa presidida pelo Padre Júlio Lancellotti, Vigário 
Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua. 

(Com informações do Centro de Pastoral da Região Sé)
(Colaboraram: Irmã Elisangela Matos, Ruy Halasz e Irmã Daniela 

do Coração Imaculado de Maria)

PArA dISSEMInAr A CArIdAdE
Na plataforma, o responsável de cada Ponto de Espe-

rança informa e atualiza que tipo de doação deseja arre-
cadar – alimentos, roupas, itens de higiene e limpeza ou 
dinheiro –, e há informações sobre os dias e horários para 
a entrega dos itens, além dos canais de contato (e-mail, 
telefone e redes sociais) com as paróquias, comunidades, 
entidades sociais, colégios católicos, pastorais e movi-
mentos que são Pontos de Esperança responsáveis pela 
boa utilização do que for arrecadado. 

“O projeto ‘Animando a Esperança’ tem o objetivo 
de, além de dar visibilidade, criar novos laços e fortalecer 
aqueles existentes no serviço da caridade, de modo que 
se tornem pontos de esperança a todos quantos preci-
sam. Muitos necessitam de ajuda, e há também, em nos-

so meio, uma grande multidão de pessoas que colaboram 
de modo sistemático, outras que gostariam de fazê-lo e, 
também, aquelas que ainda não ajudam a socorrer os po-
bres por não saberem como devem proceder”, escreveu 
em artigo no O SÃO PAULO Dom Eduardo Vieira dos 
Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Sé e 
Referencial da iniciativa. 

nECESSIdAdE PErMAnEntE
Padre Lorenzo afirmou à reportagem que as neces-

sidades dos mais pobres não acabaram após a flexibi-
lização do isolamento social e que a maior dificuldade 
financeira das pessoas tem levado à queda nas doações. 
Por outro lado, o número dos que procuram os Pontos 
de Esperança em busca de ajuda cresceu nos últimos 
meses, como ele observa na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida dos Ferroviários, onde é Pároco, e na Paró-
quia Nossa Senhora de Casaluce, na qual atua como 
Administrador Paroquial. “Vejo o aumento das pessoas 
que estão pedindo ajuda, batendo em nossa porta: uma 
quantidade que antes nos procurava em um mês, hoje é 
o que atendemos diariamente. Infelizmente, não conse-
guimos ajudar a todos, mas sempre estamos estudando 
maneiras de auxiliá-los e também de pagar as contas de 
manutenção das paróquias”, detalhou. 

No fim deste mês ou no começo de dezembro, o 
projeto apresentará um levantamento sobre o núme-
ro total de doações e ações caritativas já realizadas nos 
Pontos de Esperança, a partir de dados coletados pelas 
secretarias de pastoral das regiões episcopais. “A ideia é 
que o projeto possa oferecer ao povo de São Paulo, aos 
fiéis que ajudam a nossa Igreja, uma prestação de con-
tas, para mostrar o quanto estamos presentes na cidade”, 
informou Padre Lorenzo.

Imaculado Coração de Maria 
(Brasilândia)

https://cutt.ly/hg7nxft

Nossa Senhora da Conceição
Santa Ifigênia (Sé)

https://cutt.ly/Jg7vWVs

Nossa Senhora do Brasil
(Sé)

https://cutt.ly/sg7v82H

Nossa Senhora dos Remédios 
(Sé)

https://cutt.ly/ug5s7Xg 

Nossa Senhora Rainha dos 
Apóstolos (Sé)

https://cutt.ly/Dg7bicd

Santo Agnelo
(Ipiranga)

https://cutt.ly/rg7nKTQ

São Judas Tadeu 
(Brasilândia)

https://cutt.ly/hg7nomZ

Santa Luzia 
(Santana)

https://cutt.ly/Lg7nQzC

São Paulo Apóstolo 
(Belém)

https://cutt.ly/vg7nwJ1

Santa Rita de Cássia 
(Ipiranga)

https://cutt.ly/Eg7nPPg

Marmitas são entregues a necessitados no centro da cidade Café da manhã é oferecido a 480 pessoas em situação de rua

Fraternidade O CaminhoCatitas Arquidiocesana de São Paulo - Núcleo Regional
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O hábito de plantar, cultivar e colher tem 
ganhado espaço nos grandes centros econô-
micos e nas periferias das grandes cidades, 
sobretudo por meio de iniciativas comunitá-
rias que visam a promover a dignidade das 
pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial. 

 
‘AGroFAvELA-rEFAzEndA’

Inaugurado em outubro, o projeto “Agro-
favela-Refazenda”, em Paraisópolis, na zona 
Sul, estimula o plantio e cultivo de alimentos 
em hortas comunitárias, que deverão ter mais 
de 60 espécies de hortaliças e frutas, com be-
nefício direto a mais de mil pessoas.

As hortas estão sendo plantadas em lajes, 
nas casas, no pavilhão do G10 das Favelas 
(bloco de Líderes e Empreendedores de Im-
pacto Social das Favelas) e em terrenos vazios 
da comunidade. A meta é que, até o fim deste 
ano, 200 hortas sejam implantadas. 

Os alimentos colhidos têm também a fi-
nalidade de abastecer o projeto “Mãos de Ma-
ria”, que, todo dia, oferta, gratuitamente, mais 
de 5 mil marmitas à população local.  

A ação é resultado da parceria do G10 das 

Com o objetivo de diminuir os im-
pactos da atual pandemia na população 
da periferia, dois jovens estudantes da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP) idealizaram um 
projeto que atende os moradores da co-
munidade São Remo, vizinha à Cidade 
Universitária, na zona Oeste. 

Diante das projeções de desempre-
go e falta de renda que iriam atingir a 
população mais pobre neste período de 
emergência sanitária, Larissa Alexandre, 
estudante do segundo ano de Medici-
na, e Rafael Marques, do quarto ano de 
Fisioterapia, começaram a pensar em 
como agir concretamente no assenta-
mento informal que tem cerca de 2,3 mil 
moradias, ocupadas por 6 mil pessoas. 
Nasceu, assim, o projeto Preta.ID. 

Larissa ressaltou que o fato de ela e Ra-
fael também serem de origem da periferia 
lhes dá a possibilidade de conhecer mais 
de perto a realidade da comunidade. “Es-
tamos nos dois lados da ponte, e isso nos 
oferece um leque muito maior de perspec-
tivas para propormos soluções sustentá-
veis e realmente eficazes”, afirmou. 

PArCErIAS
O projeto foi selecionado no edital 

Doações Emergenciais do Fundo Baobá 
e recebeu uma verba de R$ 2,5 mil, que 
foi revertida em doações de kits de higie-
ne e limpeza, como água sanitária, sabão 
em pó, detergente e uma cartilha para as 

na grande cidade, a agricultura familiar proporciona melhores condições de vida
JEnnIFFEr SILvA
osaopaulo@uol.com.br

e reutilização de resíduos orgânicos e materiais para 
realizar o plantio em casa, por meio do programa “Fa-
zendeiras Urbanas”.

 
CIdAdES SEM FoME

A Organização Cidades Sem Fome, criada em 2004, 

é responsável por gerir ações de agricultura 
sustentável na zona Leste, com o objetivo de 
promover autonomia financeira e de gestão 
para os agricultores locais, atuando nas esfe-
ras de hortas comunitárias, escolares e estufas 
agrícolas.

As hortas comunitárias são desenvolvidas 
em terrenos concedidos pelo poder público e 
privado, gerando emprego aos habitantes da 
região.

No ambiente escolar, a iniciativa permite 
aos estudantes uma alimentação de qualidade, 
diminuindo, assim, os riscos de desnutrição e 
deficiência alimentar. Pais e professores também 
são chamados a dialogar acerca de alimentação 
saudável e sua relação com a natureza e o meio 
ambiente.

Para facilitar o processo de conservação 
das hortas, a organização criou uma metodo-
logia de estufas agrícolas 50% mais baratas do 
que as convencionais. Com o custo menor e 
mais acessível, é garantido o clima adequado 
para uma safra produtiva o ano todo, assegu-
rando a renda aos agricultores.

O administrador de empresas, técnico em 
agropecuária e políticas ambientais e fundador 
do Cidades Sem Fome, Hans Dieter Temp, afir-
mou, em um vídeo divulgado nas redes sociais 
da entidade, que a zona Leste possui vários es-

Jovens universitários estimulam solidariedade na periferia
FErnAndo GEronAzzo

osaopaulo@uol.com.br

famílias da São Remo. Também foram 
montados 140 kits individuais com sabo-
netes e máscaras de tecido.

Durante a campanha, o Preta.ID tam-
bém produziu, em parceria com o Insti-
tuto Afro Amparo e Saúde, um material 
sobre saúde alimentar, física e mental no 
contexto da comunidade atendida. O 

conteúdo foi compartilhado pelas redes 
sociais e WhatsApp. O objetivo é forne-
cer opções de como preparar os alimen-
tos distribuídos nas cestas básicas e dar 
dicas de exercícios físicos, respiração e 
relaxamento para serem feitos em casa.

Em agosto, foi organizada, em parce-
ria com o Instituto Visão Futuro, a Cen-

tral Única das Favelas (Cufa) São Remo 
e a Favela 1010, uma feira solidária. Os 
alimentos foram pré-selecionados e cada 
pessoa das comunidades participantes 
podia retirar os produtos gratuitamente. 
Os resultados dessa ação beneficiaram 
mais de 300 famílias, com 4,5 toneladas 
de alimentos. 

Para realizar a feira, foram arreca-
dados R$ 10 mil para a compra de ali-
mentos cultivados por agricultores no 
entorno da capital. A ideia de procurar 
esses fornecedores faz parte da iniciati-
va de valorizar o trabalho de pequenos 
produtores.

EMPrEEndEdorISMo
Outra ideia do projeto foi a criação 

de totens de álcool em gel para serem 
instalados nos estabelecimentos co-
merciais da comunidade. Essa iniciati-
va se transformou em uma ferramenta 
de empreendedorismo. Atualmente, o 
grupo busca investidores, procura par-
cerias e validação comercial do projeto 
principal, e a venda do totem passou a 
ser o principal canal de monetização do 
Preta.ID.

Em parceria com outros estudantes 
da USP, o projeto também desenvolveu 
uma série de podcasts com a participação 
de profissionais de diferentes áreas da ci-
ência para esclarecer dúvidas cotidianas 
da população, especialmente sobre a pre-
venção da COVID-19. 

Para saber mais sobre a iniciativa, 
acesse: https://linktr.ee/preta.id. 

(Com informações do Jornal da USP)

Organização Cidades sem Fome impulsiona a realização de hortas comunitárias 

Projeto Preta.ID beneficia moradores da comunidade São Remo, vizinha à Cidade Universitária

Preta ID

Cidades Sem Fome

paços físicos adequados para a  realização de programas 
sociais, tendo este especificamente o desejo de “tornar 
uma cidade mais agradável e, ao mesmo tempo, o solo 
urbano propiciar oportunidade de trabalho e renda para 
pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social”. 

(*texto produzido sob a supervisão de Daniel Gomes)

Favelas com o Instituto Stop Hunger e o Grupo Sodexo 
e tem o intuito de colaborar no combate à fome, melho-
rar a condição nutricional dos moradores e conscienti-
zá-los a respeito do desperdício de alimentos. 

Para isso, mulheres moradoras da comunidade re-
ceberão treinamento sobre técnicas de cultivo, redução 
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Milhões de pessoas foram lançadas à 
pobreza em razão da atual pandemia de 
COVID-19, lembrou o Papa Francisco em 
missa na Basílica de São Pedro, no domin-
go, 15, na celebração de encerramento da 
IV Jornada Mundial dos Pobres.

Na homilia, o Pontífice ressaltou que 
todos devem estender a mão àqueles que 
mais precisam – “peçamos a graça de 
ver Jesus nos pobres” – e lembrou que 
“a maior pobreza que devemos comba-
ter é a nossa pobreza de amor”. Também 
exortou à autêntica prática da caridade, 
de modo a “sermos cristãos não em pala-
vras, mas em obras”. 

O Vaticano confirmou que o Papa Francisco telefo-
nou ao ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden, e 
o cumprimentou pela eleição à presidência dos Estados 
Unidos. A conversa ocorreu na quinta-feira, 12. Não fo-
ram fornecidos mais detalhes.

De acordo com a assessoria do candidato do Partido 
Democrata, Biden foi grato ao Pontífice por sua lideran-

ça na promoção da paz e reconciliação mundial e “ex-
pressou o desejo de trabalhar juntos”.

Biden será o segundo presidente na história dos Es-
tados Unidos que se declara católico – o primeiro foi 
John F. Kennedy, que governou o país de 1961 a 1963. 
Nos Estados Unidos, a maioria da população é protes-
tante, mas a Igreja Católica é a maior.

O presidente da conferência dos bispos dos Estados 
Unidos (USCCB, na sigla em inglês), Dom José H. Gó-
mez, emitiu nota cumprimentando Biden, dizendo que 
as prioridades e convicções da Igreja são claras, e que o 
novo presidente deve promover a unidade nacional.

Joe Biden foi declarado eleito em 7 de novembro e 
deve tomar posse em 20 de janeiro de 2021. (FD)

Papa cumprimenta Biden como presidente eleito dos EUA

“Jesus rezava com perseverança”, dis-
se o Papa Francisco, em sua audiência- 
-geral no dia 11. Sua oração era contínua: 
“O diálogo constante com o Pai, no si-
lêncio e no recolhimento, é o centro de 
toda a sua missão”. Jesus rezava “incansa-
velmente” e, por isso, é um modelo para 
nós, afirma o Pontífice.

“Deus é mais paciente do que nós, e 
quem bate à porta do seu coração com fé 
e perseverança não fica desiludido. Deus 
responde sempre. Sempre”, acrescentou 
o Papa. “O nosso Pai sabe bem do que 
precisamos; a insistência não serve para 

informá-lo ou convencê-lo, mas para ali-
mentar o desejo e a expectativa em nós.”

É preciso rezar “até quando tudo pare-
ce vão”, comentou. “Mesmo que o céu se 
ofusque, o cristão não deixa de rezar. Je-
sus não é apenas testemunha e mestre de 
oração, Ele nos acolhe na sua oração para 
podermos rezar Nele e por meio Dele.”

ProXIMIdAdE 
àS vítIMAS dE ABUSo

Ao término da audiência, o Papa 
manifestou sua solidariedade com as 
pessoas que foram vítimas de abusos 

por membros da Igreja: “Foi divulgado 
o relatório sobre o doloroso caso do ex- 
-cardeal Theodore McCarrick. Renovo a 
minha proximidade às vítimas de todo 
abuso e o empenho da Igreja para erra-
dicar esse mal”.

Francisco se refere ao relatório re-
alizado a seu pedido pela Secretaria de 
Estado do Vaticano, após dois anos de 
investigação, sobre abusos perpetrados 
por McCarrick. O documento, publica-
do no dia 10, revisa falhas em diferentes 
instâncias da hierarquia em comunicar o 
histórico do ex-arcebispo de Washington 

(EUA) – hoje afastado do sacerdócio.
De acordo com o diretor editorial do 

Vaticano, Andrea Tornielli, “até 2017, 
nenhuma acusação fundamentada ja-
mais disse respeito a abusos ou assédios 
contra menores: assim que chegou a pri-
meira denúncia de uma vítima menor 
[de idade] na época dos fatos, o Papa 
Francisco agiu de modo rápido e deci-
dido”, afastando o cardeal do ministério.

O relatório, recebido na imprensa 
internacional como histórico por sua 
riqueza de detalhes e transparência, está 
no site do Vaticano. (FD)

‘Jesus deu exemplo de oração contínua e perseverante’

Estender a mão e ver Jesus nos pobres
FILIPE doMInGUES

ESPECIAL PArA o São PAULo
GEStoS ConCrEtoS

Cem pessoas carentes participaram 
da celebração, representando os pobres 
do mundo inteiro. Neste ano, confor-
me anunciado pelo Arcebispo Rino Fi-
sichella, na quinta-feira, 12, em vez de 
oferecer um almoço aos pobres, como já 
se tornou tradição, o Papa Francisco dis-
ponibilizou testes para a COVID-19 em 
um ambulatório do Vaticano.

Com a ajuda de benfeitores, também 
serão distribuídas 5 mil cestas básicas a 
cerca de 60 paróquias da cidade de Roma, 
destinadas aos pobres, incluindo algumas 
máscaras e uma oração enviada pelo Papa. 
Além disso, 2,5 toneladas de macarrão se-
rão enviadas a casas de acolhida; e 350 mil 
máscaras, a escolas da periferia.Papa Francisco em missa na Basílica de São Pedro, no Dia Mundial dos Pobres, no domingo, 15

Vatican Media
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A Arquidiocese de São Paulo realizou 
no dia 11, no Tuca – Teatro da Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) –, em Perdizes, a cerimônia 
de entrega da Medalha São Paulo Após-
tolo, prêmio de reconhecimento que tem 
o objetivo de valorizar, estimular e dina-
mizar a vida eclesial e pastoral na capital 
paulista.

Em 2020, o evento destacou pessoas 
e instituições que deram testemunho de 
solidariedade e caridade durante a pan-
demia de COVID-19.   

SACErdotES
Entre os sacerdotes contemplados, es-

tava o Cônego Raphael Emygdio Peretta, 
83, que recebeu a medalha na categoria 
“serviço sacerdotal”. Ele manifestou sua 
gratidão à Igreja em São Paulo por aco-
lher sua vocação e a todos aqueles que o 
ajudaram na sua formação presbiteral. 
“Não é nada meu. Tudo é dom de Deus”, 
afirmou.

Aos 92 anos, Padre Vítor Bertoli, Pá-
roco da Paróquia Senhor Bom Jesus dos 
Passos, em Pinheiros, foi homenageado 
pelo trabalho que desenvolve desde 1985, 
atendendo as pessoas em situação de rua 
e famílias pobres. Ele destacou que esse 
serviço caritativo é fruto do trabalho de 
um pequeno grupo de leigos, aos quais 
dedicou o prêmio.

O Padre Marcelo Maróstica Quadro, 
Pároco da Paróquia São José do Belém, 
na Região Episcopal Belém, recebeu a 
medalha na categoria “ação missionária”. 
Ele, que também é Diretor da Caritas 
Arquidiocesana de São Paulo, relatou sua 
surpresa quando soube que foi contem-
plado nessa categoria. “Desejo partilhar 
essa medalha com tantas pessoas, grupos 
e pastorais que vivem de forma missio-
nária e corajosa sua fé, principalmente 
neste tempo de pandemia”, afirmou.

O Pároco da Paróquia Nossa Senho-
ra do Brasil, no Jardim América, Padre 
Michelino Roberto, contemplado na ca-
tegoria “inovação na metodologia pasto-
ral”, dedicou o reconhecimento aos seus 
paroquianos, os quais ele considera os 

grandes responsáveis pelo dinamismo 
pastoral e evangelizador da Paróquia, 
ressaltando a atenção dada à formação 
catequética dos fiéis de todas as idades.

LEIGoS
Na categoria “testemunho laical”, Fe-

lipe Castelhano Pais, estudante de Direi-
to, catequista, coordenador do grupo de 
jovens da Paróquia Santa Rita de Cássia, 
no Pari, foi homenageado porque desen-
volve projetos de ação caritativa para a 
população carente na cidade. “Nosso ob-
jetivo foi colocar em prática as obras de 
misericórdia que Jesus nos pede”, disse o 
jovem.

O coordenador do grupo de pesqui-
sadores da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ), Nicola Isidoro Marto-
rano Filho, foi contemplado na categoria 
“defesa e promoção da vida e da dignida-
de humana”, por patentear um processo 
inovador de microestação de tratamen-
to de esgoto, que pode ser transportada 
a locais de difícil acesso, especialmente 
áreas de periferia.

O pesquisador explicou que o pro-
jeto desenvolvido foi inspirado pela en-
cíclica Laudato si’, do Papa Francisco, e 
está prestes a assinar um contrato com 
a Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) para 
atender, inicialmente, uma comunidade 
carente na zona Oeste da capital paulista 
onde vivem cerca de 200 famílias.

da na categoria “cultura” foi a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviá-
rios, na Mooca, na Região Episcopal Sé, 
que se destacou pela iniciativa Operação 
Saúde, que promoveu a conscientização 
das pessoas quanto à prevenção, cuida-
dos e o combate à desinformação duran-
te a pandemia.

“Foi um trabalho de muitas pessoas, 
que colocaram as próprias capacidades 
para que ninguém se perdesse”, enfatizou 
o Pároco, Padre Lorenzo Nacheli, subli-
nhando que esse projeto não se limitará 
ao período da pandemia, mas continua-
rá depois que essa situação for superada.

Na categoria “comunicação social”, o 
homenageado foi o Instituto Brasileiro 
de Comunicação Cristã (Inbrac), entida-
de mantenedora da Rede Vida de Televi-
são, que tem por vocação a promoção da 
família e a valorização humana e social, 
comprometida com a evangelização.

Representando a diretoria do Inbrac, 
Lucas Monteiro de Barros explicou que, 
especialmente neste ano, a emissora con-
seguiu levar aos brasileiros o testemunho 
de solidariedade e o conforto espiritual, 
por meio de sua programação que tem 
como “alma” o instituto homenageado.

SoLIdArIEdAdE
O Movimento Eclesial Aliança de 

Misericórdia foi contemplado na cate-
goria “serviço social”. Fundado em 2000, 
realiza inúmeras ações de evangelização, 

assistência social e educação à popula-
ção em situação de rua e vulnerabilidade 
social. O presidente do movimento, Pa-
dre Rodrigo Custódio Andrade Ramos, 
ressaltou que a iniciativa nasceu com o 
desejo de ser um sinal da misericórdia de 
Deus entre os mais pobres.

O Serviço Franciscano de Solida-
riedade (Sefras) foi homenageado com 
“menção honrosa”. Essa organização, ad-
ministrada pela Ordem dos Frades Me-
nores, mantém, desde março, uma tenda 
no Centro da capital onde já foi distri-
buído mais de um milhão de refeições à 
população em situação de rua e pessoas 
afetadas pelos impactos econômicos da 
pandemia.

“A tenda se transformou em um 
grande espaço capaz de articular e mo-
bilizar pessoas”, afirmou o Diretor-pre-
sidente do Sefras, Frei José Francisco de 
Cássia dos Santos, ressaltando cerca de 
650 voluntários envolvidos na iniciativa.

tEStEMUnHo E EStíMULo
Ao concluir a cerimônia, o Cardeal 

Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, enfatizou que os trabalhos home-
nageados reforçam que a ação evange-
lizadora e caritativa da Igreja é fruto do 
esforço fraterno das pessoas. “Que essas 
medalhas, que são um reconhecimento 
do trabalho realizado, sejam também 
um estímulo a se fazer ainda mais”, con-
cluiu o Arcebispo.

Medalha São Paulo Apóstolo destaca testemunho 
missionário da Igreja durante a pandemia

FErnAndo GEronAzzo
osaopaulo@uol.com.br

EdUCAção E CULtUrA
A contemplada da categoria 

“educação” foi a Irmã Bernade-
te Nakagawa, diretora do Co-
légio Caritas, em São Mateus, 
na zona Leste, que realiza um 
trabalho educacional e social 
com cerca de 500 alunos na pe-
riferia da zona Leste da cidade. 
Em mensagem enviada para a 
cerimônia, a religiosa afirmou 
que, além de ser uma escola 
de referência por transmitir os 
valores cristãos, a instituição se 
esforça em “viver a solidarieda-
de e fraternidade entre alunos, 
educadores e familiares”.

A instituição contempla-

Alguns dos contemplados com a Medalha São Paulo Apóstolo, em foto com o Cardeal Scherer e bispos auxiliares da Arquidiocese, no Tuca, no dia 11, ocasião da entrega da premiação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROZARIO DOS HOMENS PRETOS, desta cidade de São Paulo, 
instituição religiosa de credo católico apostólico romano, com sede no Largo do Paissandu s/nº, bairro de San-
ta Ifigênia, São Paulo, Capital, CNPJ/MF nº 62.442.579/0001-08, nos termos dos artigos 10, incisos IVe V; 
26; 27 e 29, todos do Estatuto registrado sob nº 679.863 em 13.03.2019, junto ao Quarto Oficial de Registro 
de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, convoca seus Membros, Irmãos e Irmãs, e demais co-
laboradores e interessados, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se nas instalações de sua sede 
(Largo do Paissandu s/nº, bairro de Santa Ifigênia, São Paulo, Capital), na data de 19 de dezembro de 
2020, às 10:00 horas, em primeira chamada, com a presença do Presidente Honorífico ou de seu Delegado 
(art. 11, inciso V) ou do Bispo Auxiliar da Região Episcopal Sé, e o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus 
Membros habilitados (art. 31, inciso I); ou em caso de impossibilidade de quórum nestes termos, no horário 
das 10:30 horas, em segunda chamada, com a presença do Presidente Honorífico ou de seu Delegado (art. 
11, inciso V) ou do Bispo Auxiliar da Região Episcopal Sé, e qualquer outro número de seus Membros habi-
litados (art. 31, inciso II). A Assembleia Geral Ordinária terá como pauta: 1- Apresentação para apreciação 
e aprovação do balanço e demonstrações financeiras do exercício de 2019 (art. 34, inciso IV, estatu-
to); 2 – Alteração do artigo 27 do estatuto vigente (art. 61, estatuto); 3- Outros assuntos. O item nº 2 da 
pauta somente poderá ser apreciado pelos presentes se a Assembleia Ordinária ora convocada for instaurada 
em primeira chamada, em razão do quórum qualificado expresso no teor do artigo 61 do Estatuto vigente. São 
Paulo, 12 de novembro de 2020. 

Cardeal Odilo Pedro Scherer,  
Presidente Honorífico da Irmandade de Nossa Senhora do Rozário dos Homens Pretos.
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O Rosmário, de Imbituva (PR), 
afirma que sua esposa tem reclamado 
de ele sair de casa para ir à Igreja. “É 
errado sair de casa duas ou três vezes 
na semana?”, ele pergunta. 

A primeira coisa que você deve 
pensar, Rosmário, é se ela não tem 
razão de reclamar. Eu acho que uma 
mulher que reclama da presença do 
marido é porque o ama e o quer perto 
de si. Então, você tem que se exami-
nar, fazer um exame sério de consci-
ência.  

Em segundo lugar, pense que sua 
primeira obrigação é sua família. Não 
é “legal” se, de repente, você frequen-
ta grupos de Igreja, grupos de oração, 
encontros etc., porque gosta e porque 
acha mais interessante do que ficar 
em casa. Aí sua vivência religiosa 
pode ser uma fuga da sua responsabi-
lidade de esposo, de pai cristão. Existe 
um canto antigo que diz: “A melhor 
oração é amar! Se não sabes amar, 
tu não deves orar, a melhor oração é 
amar!”.

Está vendo, Rosmário? Pense bem 
na sua obrigação. Tem mais valor uma 
presença amiga, amorosa, companhei-
ra junto da esposa e dos filhos do que 
mil encontros de oração.

Por fim, um recado para você e sua 
esposa: não é hora de os dois se sen-
tarem e, olho no olho, conversarem? 
De repente, você, que atua num mo-
vimento da Igreja, está sendo missio-
nário fora de casa e não faz o mesmo 
dentro dela. Que não aconteça com 
você que as pessoas da comunidade o 
achem maravilhoso, cheio de fé, cheio 
de unção, mas não é, porque não con-
segue evangelizar sua família.

Enfim, meu irmão, sua esposa tam-
bém deve repensar as críticas que ela 
faz. Tudo isso vai facilitar o diálogo, e 
vocês vão encontrar um caminho bo-
nito para o seu casamento. Um abraço 
fraterno!

Você Pergunta
Ir à Igreja 
muitas vezes 
por semana é 
errado?

PAdrE CIdo PErEIrA
osaopaulo@uol.com.br

As lacunas na dignidade de vida das 
crianças e adolescentes em São Paulo 
motivaram a Congregação dos Padres 
do Sagrado Coração de Jesus (Dehonia-
nos) a criar na zona Sul da cidade, em 15 
de novembro de 1946, o Orfanato São 
Judas Tadeu, renomeado em 1954 para 
Instituto Meninos de São Judas Tadeu 
(IMSJT).

Inicialmente, em regime de interna-
to, eram acolhidas crianças órfãs, aban-
donadas ou de famílias em precária si-
tuação financeira. Hoje, o IMSJT é uma 
obra social, sem fins lucrativos, mantida 
pela Associação Dehoniana Brasil Me-
ridional, vinculada à Congregação, que 
atende 2.165 crianças, adolescentes e jo-
vens em oito Centros de Educação Infan-
til (CEIs), dois Serviços de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescen-
tes (Saicas), um Centro para Crianças 
e Adolescentes (CCA) e um Centro de 
Educação com cursos de pós-graduação 
e extensão, além do Recanto São Judas 
Tadeu, utilizado para lazer dos atendi-
dos, retiros e formação dos funcionários.

Em ação de graças pelos 74 anos de 

Instituto Meninos de São Judas 
tadeu: onde se vive o amor às 
crianças e adolescentes

dAnIEL GoMES E JEnnIFFEr SILvA
osaopaulo@uol.com.br

história, uma missa foi celebrada no 
domingo, 15, na capela do IMSJT, pre-
sidida pelo Padre Cristiano Francisco 
de Assis, SCJ, Diretor do Instituto desde 
novembro de 2019. Na ocasião, tam-
bém houve agradecimentos a todos os 
funcionários, voluntários  de diferentes 
áreas do saber e padres que atuam ou já 
atuaram nessa iniciativa. 

MISSão
Segundo Padre Cristiano, desde a 

fundação, feita pelo Padre João Buscher 
(1902-1991), passando pela construção 
do local, pelo Padre Gregório Westrupp 
(1909-1983), o IMSJT mantém o foco 
de “transmitir aos atendidos um amor 
restaurador, por meio da missão de 
acolher, amparar e educar crianças, ado-
lescentes e jovens em situação de risco 
e de vulnerabilidade pessoal e social, a 
fim de que alcancem o pleno exercício 
de sua cidadania e se despertem para a 
responsabilidade e a solidariedade hu-
mana”, a partir dos pilares social, edu-
cacional e religioso. “Isso significa viver 
o amor oblativo, em espírito de entrega 
e comprometimento, com um coração 
capaz de amar, acolher, cuidar e servir”, 
comentou o Diretor.

dIvInA ProvIdÊnCIA
O Instituto tem 316 funcionários, 

220 voluntários e muitos outros co-
laboradores em diferentes ocasiões. 
“Vivemos a experiência da divina pro-
vidência. São muitas as pessoas que se 
tornam colaboradoras e benfeitoras do 
IMSJT, por meio de convites e campa-
nhas. Para nos ajudar nessa manuten-
ção, recebemos, também, doações de 
roupas, sapatos e diversos materiais que 
colocamos à venda em nossos bazares 
e lojinha. Com as certificações que o 
IMSJT obteve ao longo da sua história, 
hoje também conseguimos fazer algu-
mas parcerias e convênios, que vêm 
auxiliar na manutenção e realização do 
nosso trabalho social e educacional”, 
detalhou o Sacerdote. 

A chegada da pandemia de  
COVID-19 impôs desafios para a ma-
nutenção dos trabalhos. Padre Cristiano 
afirma que, mais uma vez, foi tempo de 
confiar na divina providência. “Como 
alegrou o nosso coração ver muitas pes-
soas que atenderam aos nossos pedidos 
e campanhas, e foram solidárias, fazen-
do as doações”, disse o Sacerdote.

Também foi preciso reestruturar a 
jornada de trabalho dos funcionários 
e fazer outras adaptações. “As profes-
soras das creches começaram a realizar 
vídeos para orientar os pais no cuidado 
e educação de suas crianças, os orien-
tadores educacionais do CCA editaram 
vários vídeos para orientar as crianças 
e adolescentes em suas casas e apenas 
os abrigos continuaram normalmente 
com as suas atividades educacionais. Já 
no início da pandemia, as nossas cele-
brações, novenas e terços começaram 
a ser transmitidos pelas redes sociais, e 
posso ainda dizer que estamos vivendo 
um tempo de renovação e inovação da 
nossa missão e enfrentamos os desafios 
próprios desta realidade atual”, afirmou 
o Sacerdote.

“Se você pode e tem condições, seja 
solidário conosco. Ajude-nos!”, pede 
Padre Cristiano. Para saber mais sobre 
o Instituto, acesse:  https://imsjt.org.br.

Padre Cristiano Francisco preside missa em ação de graças pelos 74 anos do IMSJT, dia 15

Instituto Meninos de São Judas Tadeu

c ú r i a  m e t r o p o l i ta n a

Prezados Párocos, Administradores, 
Animadores paroquiais e Coordenadores de Setor,

QUANTIDADE

10 a 49

50 a 99

100 a 249

250 a 499

500 a 999

1.000 a 1.499

1.500 a 1.999

2.000 a 2.999

3.000 a 3.999

4.000 a 4.999

Acima de 5.000

À VISTA

6,75

6,50

5,75

5,50

5,25

5,00

4,75

4,50

4,25

4,00

3,75

EM 2x

Unitário

OPÇÕES DE PAGAMENTO

23 de novembro de 2020.
À vista:

23 de novembro de 2020, 1ª parcela.
21 de dezembro de 2020, 2ª parcela.

Ou parcelado:
Unitário

2,90

2,80

2,70

2,60

2,40

2,30

2,20

2,10

2,00

Exemplo de Cálculo
À vista: 

250 folhetos (x) R$ 5,50 = R$ 1.375,00 

Parcelado: 
(2x) 250 folhetos (x) R$ 2,80 = R$ 700,00

PREÇOS UNITÁRIOS EM REAIS  (assinatura mensal)

Contatos:
povodedeus@arquidiocesedesaopaulo.org.br 
assinaturas@osaopaulo.org.br 

(11) 99633.6033

“Chegou o tempo de renovar a assinatura 
do Folheto Litúrgico da Arquidiocese de 
São Paulo – “Povo de Deus em São Paulo”. 
Faço o apelo às paróquias e comunidades 
que ainda não têm a assinatura para que 
façam a assinatura desse nosso instrumen-
to de evangelização e comunhão arquidioc-
esana.” (Dom Odilo Pedro Scherer)

Estamos enviando a tabela de assinatura e 
renovação do folheto litúrgico para o Ano C
2021. A assinatura será semestral e a 
renovação será automática para quem já é 
assinante. Caso necessite alterar sua 
assinatura ou fazer uma nova assinatura, 
entre em contato pelos endereços indica-
dos na Tabela.



Cerca de 30 congressistas da Co-
lômbia enviaram uma carta à Cor-
te Constitucional do país, no dia 12, 
manifestando-se contra a legalização 
do aborto e em favor da vida em qual-
quer circunstância. A iniciativa foi 
tomada diante da ação proposta por 
um coletivo feminista que solicitou 
ao tribunal a descriminalização de tal 
prática de interrupção da gravidez.

 “Não se pode legalizar a morte de 
um ser humano que está por nascer, 
em especial quando o aborto não é a 
solução a um déficit de políticas pú-

blicas a favor das mulheres; isso não 
resulta de um Estado Social de Di-
reito, que deve garantir a proteção da 
vida humana desde a sua concepção”, 
afirmaram os congressistas.

Não há um prazo para o julgamento 
da ação. Em 2006, a Corte Constitucio-
nal manteve o aborto como um delito 
no país, entretanto, despenalizando-o 
em caso de estupro, má-formação da 
criança ou perigo para a vida da mãe.

A favor da despenalização total 
do aborto manifestaram-se a Anistia 
Internacional e outros organismos in-
ternacionais, como a ONU.

Na carta, os congressistas afirma-
ram que a ação desrespeita a separação 

de poderes. Além disso, medidas judi-
ciais anteriores obrigaram o Executivo 
a regulamentar o aborto, naqueles ca-
sos em que a Corte o permitiu.

Os congressistas apontaram que as 
decisões da Corte Constitucional “en-
volvem diretamente toda a comunida-
de que nos elegeu democraticamente e 
toda a população colombiana, que, em 
sua maioria, exige respeito e a proteção 
dos direitos fundamentais; em especial, 
os de um ser indefeso no ventre mater-
no”, e, por fim, ressaltaram “que é dever 
do Estado, e de suas entidades, proteger 
a vida em todas as suas etapas, a mulher 
e seu filho que está no ventre”.

Fonte: ACI Prensa
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Liturgia e Vida

Colômbia

Equador

PAdrE João BECHArA vEntUrA

Deus criou o universo e inscreveu a lei 
moral natural em cada coração humano. Não 
há fato ou pensamento que se subtraia a Seus 
olhos. Ele nos dá liberdade neste mundo para 
que O sirvamos por amor. Não nos confere, 
porém, um “direito” a pecar. Devemos obede-
cer-Lhe, pois “o Senhor dos exércitos é o Rei 
da glória” (Sl 23,10). Deus é Rei! Dele procede 
todo bem e toda autoridade (Rm 13,1). 

No ventre da Virgem Maria, o Filho de 
Deus tornou-se também “Filho do Homem”. 
Jesus Cristo possui todas as prerrogativas di-
vinas, inclusive a realeza. A Ele “foi dado o 
poder, a honra e o reino” (Dn 7,14). Ele jul-
gará cada indivíduo e, no último dia, “todos 
os povos da terra serão reunidos diante Dele” 
(Mt 25,32) para o Juízo Universal. Os maus 
irão para o castigo eterno e os justos para a 
vida eterna (Mt 25,46), pois “o seu poder é 
um poder eterno que jamais passará, e seu 
reino jamais será destruído” (Dn 7,14). Cris-
to é o Juiz, Legislador e Rei supremo! 

Isso quer dizer que existe um Homem ao 
qual todos devemos obedecer. Indivíduos, 
famílias e nações devem se submeter a Ele. 
Pobres, ricos, jovens, velhos, poderosos, hu-
mildes, católicos ou não… Todos fomos cria-
dos por meio Dele e para Ele. Todos presta-
remos contas de nossas vidas a Ele. A Ele, Rei 
do Universo inteiro, responderão também 
os legisladores, magistrados e governantes 
da terra. A Solenidade de Cristo Rei recorda 
anualmente este senhorio universal e o dever 
que todo ser humano tem de, na vida privada 
ou pública, obedecer aos mandamentos de 
Deus, que não são pesados (cf. 1Jo 5,3).

Vendo o crescimento do laicismo e a di-
fusão da ideia de que a moral cristã deveria se 
confinar à esfera privada, sendo excluída das 
leis e da política, o Papa Pio XI estabeleceu a 
festa de Cristo Rei. O seu intuito era recordar 
que não é possível haver justiça nem paz dura-
doura entre os povos enquanto estes virarem as 
costas para o Criador e para o único Salvador 
do gênero humano. Pax Christi in regno Chris-
ti: A Paz de Cristo se dará no reino de Cristo! 
Somente obedecendo a Deus, a humanidade 
poderá encontrar justiça, paz e unidade.

O mundo assistiu a tentativas audaciosas 
de domínio global. Alexandre “O Grande”, o 
Império Romano, o Islamismo, o Comunis-
mo e o Globalismo capitalista são exemplos 
disso. Embora tão diferentes, alguns desses 
projetos se uniram ao menos a um ideal co-
mum: suplantar o reinado de Cristo. Afinal, 
“os reis da terra se insurgem e, unidos, os 
príncipes conspiram contra o Senhor e o Seu 
Cristo” (Sl 2,2). 

Enquanto isso, porém, “Aquele que habita 
nos céus se ri deles; o Senhor zomba deles” 
(Sl 2,4). Todos os esforços não prevalecerão 
contra Deus, a Quem pertencem o poder e a 
História. Até a sua segunda vinda, contudo, 
cabe a nós rezar e trabalhar pelo reinado de 
Cristo. Assim, mais pessoas O conhecerão, 
amarão e serão salvas. Que Cristo reine! Pri-
meiramente, em nossas almas. Depois, na 
nossa casa. E, a seguir, na sociedade em que 
vivemos. Viva Cristo Rei!

SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO

22 DE NOVEMBRO DE 2020

Viva Cristo Rei!

Congressistas se manifestam contra a legalização do aborto
GUStAvo CAtAnIA rAMoS

ESPECIAL PArA o São PAULo

Cáritas divulga estudo sobre agravamento 
da pobreza por causa da pandemia

No dia 12 foi divulgado o informe 
“O impacto da pandemia nas famílias 
acompanhadas pela Rede da Cáritas 
Equador”, que revela os graves efeitos 
que a pandemia e as medidas de con-
tenção do vírus causaram nas famílias 
mais pobres até agosto deste ano.

As 106.264 famílias atendidas por 
15 Cáritas diocesanas entre março e 
agosto deste ano foram objeto da pes-
quisa. Também, no informe, há relatos 
de autoridades eclesiásticas próximas 
aos grupos mais vulneráveis do país.

Em relação ao emprego, 88% dos 
chefes dessas famílias se encontram 
em vulnerabilidade econômica, pois 
metade deles está desempregada, e 
os demais subempregados, dos quais 
apenas 12% têm um salário fixo.

Nove entre dez chefes de família 
não podem trabalhar em home office, 

pois são, em sua maioria, pedreiros, 
empreendedores, agricultores, vende-
dores informais ou jornaleiros. Por esse 
motivo, a porcentagem de pobreza no 
país chegou a 24%. Entretanto, segun-
do estudo da Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe, esse 
percentual pode saltar para 37%.

As consequências da pobreza no 
país se observam na alimentação, no 
acesso à educação de qualidade e na 
saúde. O informe da Cáritas indica 
que 4,4 milhões de pessoas não con-
seguem uma cesta básica. Sobre a 
educação, 88% dos chefes de família 
com empregos irregulares têm filhos 
em idade escolar, entretanto “ganham 
menos de 3 dólares diários”.

Além disso, 59% dos chefes de 
família pesquisados são analfabetos 
digitais, e apenas 69% deles alcan-

çam “uma formação mediana”; 52% 
dos lares pesquisados não possuem 
internet e somente 23% possuem um 
computador.

Cinco entre dez famílias, durante 
o período da pesquisa, tiveram pes-
soas enfermas, e, entre essas, 59% 
dos chefes de família adoeceram por 
“COVID-19 e moléstias respiratórias”.

Outro dado é que 73% das famílias 
sofreram “depressão, perda de sono e 
temor do contexto atual”. A Cáritas 
afirma que esse número se relaciona 
com o aumento de suicídios no país 
durante a pandemia.

Por fim, a Cáritas ressaltou a ne-
cessidade de toda a sociedade equato-
riana, o Estado e as empresas privadas 
se unirem para reverter tais situações. 
(GCR)

Fonte: ACI Prensa

Reino Unido/Líbano

A Fundação Pontifícia Ajuda à 
Igreja que Sofre (ACN) no Reino Uni-
do destinará 5 milhões de euros para a 
reconstrução de edifícios e igrejas na 
capital libanesa, Beirute, destruídos em 
uma explosão em 4 de agosto, que re-
sultou em 200 mortos, 6,5 mil feridos e 
300 mil desabrigados.

Entre os sete projetos que serão 
contemplados com os recursos da 
ACN estão a igreja católica greco-mel-
quita de São Salvador, que perdeu seu 
telhado na explosão.

Em entrevista à ACN, o Padre Ni-
colas Riachy, Pároco, lembrou que, 
apesar da terrível devastação do tem-
plo construído em 1890, tudo pode-
ria ter sido ainda pior se a explosão 

ACn envia ajuda para a reconstrução de Beirute
rEdAção

osaopaulo@uol.com.br

tivesse ocorrido um dia depois, quan-
do haveria a vigília da festa patronal 
da Transfiguração do Senhor, em 6 de 
agosto, e a igreja certamente estaria 
lotada. 

Padre Nicolas afirmou que a popu-
lação local também tem sofrido com a 
crise econômica e que, diante de todo 
esse contexto de sofrimento, a Igre-

ja busca dar esperança às pessoas: “A 
nossa missão é levar a luz na escuridão 
em que vivemos. Não há Cristianismo 
sem a cruz. Cristo é nosso exemplo. 
Não é fácil ser cristão, mas a maioria 
das pessoas está mais consciente de que 
esta terra é Terra Santa e não podemos 
abandoná-la”. 

Fontes: Vatican News e ACN Brasil

Explosões em 4 de agosto afetaram construções em Beirute e resultaram em mortos e feridos

Reprodução da internet



16 | Geral | 18 a 24 de novembro de 2020 |  
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

www.osaopaulo.org.br
Diariamente, no site do jornal O SÃO 
PAULO, você pode acessar notícias 
sobre a Igreja e a sociedade em São 
Paulo, no Brasil e no mundo. Veja a 
seguir algumas das mais recentes 
publicações:

fOtO Da 
SemaNa
Como gesto concreto 
no Dia Mundial dos 
Pobres, celebrado no 
domingo, 15, a Pastoral 
Social da Paróquia Santa 
Terezinha do Menino 
Jesus, Setor Tucuruvi da 
Região Santana, preparou 
um café da manhã para 
compartilhar com todos 
aqueles que passavam 
pelas portas da igreja. 
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”.

Danilo Reis

Definido o 1º turno das eleições mu-
nicipais, no domingo, 15, já se sabe que os 
eleitores de 18 capitais voltarão às urnas 
no dia 29 deste mês para escolher o prefei-
to entre os dois mais bem votados.

Em sete capitais – Belo Horizonte 
(MG), Campo Grande (MS), Curitiba 
(PR), Florianópolis (SC), Natal (RN), Pal-
mas (TO) e Salvador (BA) –, a definição 
ocorreu já no último domingo, com três 
dos eleitos pertencentes ao DEM, dois ao 
PSD e dois ao PSDB. Em todo o Brasil, 
mais de 5,4 mil cidades já definiram seus 
prefeitos, sendo que a maioria, 774, são 
filiados ao MDB, partido que novamente 
liderou a conquista de prefeituras, seguido 
pelo PP (681) e PSD (650). 

Nas capitais em que haverá 2º turno, o 
MDB tem candidatos em sete, enquanto 
o Republicanos, Podemos e PSDB ainda 
concorrem em três cada um. Vale lembrar 
que em Brasília (DF) não há prefeito – a 
função de administrar a cidade que é a ca-
pital do País é de responsabilidade do go-
vernador do Distrito Federal –, e em Ma-
capá (AP) as eleições foram remarcadas 
para 13 de dezembro, em razão dos atuais 
problemas de abastecimento de energia 
elétrica. Ao todo, 57 cidades brasileiras te-
rão prefeitos definidos apenas no 2º turno. 

nA CAPItAL PAULIStA
Em São Paulo, a disputa em 2º turno 

será entre o atual prefeito Bruno Covas 
(PSDB), que obteve 1,754 milhão de vo-
tos válidos (32,85%), e Guilherme Bou-
los (PSOL), que alcançou 1,080 milhão 
de votos válidos (20,24%).  Na sequência, 
vieram Márcio França (PSB), 13,64%; Cel-
so Russomanno (Republicanos), 10,5%; 
Arthur do Val (Patriota), 9,78%; e Jilmar 
Tatto (PT), 8,65%. Nenhum dos demais 
candidatos obteve percentuais superiores 
a 2% dos votos válidos.

No maior colégio eleitoral do País, 
houve recordes de abstenções em uma 
eleição municipal: mais de 2,632 milhões 
de eleitores não foram às urnas (29,29% 
do eleitorado da capital paulista), supe-
rando o recorde anterior de 22%, registra-
do em 2016. Em todo o Brasil, 30,6% dos 
eleitores não se apresentaram para votar, 
maior índice histórico, acima dos 27,8% 
verificados há quatro anos. Em São Pau-
lo, também houve considerável quanti-
dade de votos em branco, 373 mil (5,87% 
entre os que votaram) e nulos, 642,2 mil 
(10,11%). 

BrUno CovAS: São PAULo 
qUEr EXPErIÊnCIA

Prefeito de São Paulo desde abril de 

2018, quando João Doria (PSDB) renun-
ciou ao cargo para concorrer ao governo 
do estado, Bruno Covas afirmou em cole-
tiva de imprensa após as eleições que, com 
o resultado das urnas, “São Paulo disse 
que quer experiência. São Paulo disse que 
quer continuar sonhando com a redução 
da desigualdade social, garantindo, por 
meio da responsabilidade fiscal, a justiça 
social”.

Covas apontou que “a esperança ven-
ceu os radicais no 1º turno, e a esperança 
vai vencer os radicais no 2º turno”, mas, 
questionado se essa era uma referência a 
Boulos, negou, dizendo, sim, ser contra o 
radicalismo, “o desrespeito à lei, desres-
peito à ordem, à democracia, à união de 
forças”.

O tucano afirmou que buscará todos 
os apoios possíveis e não descartou que 
um desses apoiadores nesta fase da eleição 
seja Celso Russomanno. 

BoULoS: FAzEr PoLítICA 
SEM dESIStIr dA ESPErAnçA

O candidato do PSOL conversou com 
a imprensa após o tucano e reagiu a uma 
possível qualificação como radical. Para 
ele, “radicalismo é a cidade mais rica do 
País ter gente revirando o lixo para ter o 
que comer. Radicalismo é, no meio de 
uma pandemia, manter hospitais fecha-
dos ou parcialmente abertos”, observou.

Boulos avaliou que sua campanha no 
1º turno “mostrou que é possível voltar a 
fazer política sem desistir da esperança”, 
disse que no 2º turno São Paulo irá “virar 
a página do abandono” e que tem “um 
projeto com foco nas periferias, que estão 
abandonadas”.

Já na segunda-feira, 16, o socialista 
recebeu a ligação do ex-candidato Jilmar 
Tatto, que declarou apoiá-lo no 2º turno. 
O mesmo fez o ex-prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, pelas redes sociais, e, 
posteriormente, o diretório do PT na ca-
pital paulista. 

PSdB E Pt São AS MAIorES 
BAnCAdAS nA CÂMArA

Apesar da redução de cadeiras em re-
lação a 2016, o PSDB (de 11 para 8) e o PT 
(de 9 para 8) permanecem com as maiores 
bancadas e são seguidos por dois partidos 
que aumentaram a quantidade de verea-
dores na Câmara Municipal: o DEM (que 
saltou de 4 para 6) e o PSOL (que saiu de 2 

18 capitais terão 2º turno 
para decidir prefeitos

dAnIEL GoMES
osaopaulo@uol.com.br

para 6 vagas). Veja abaixo a relação dos 17 
partidos que tiveram vereadores eleitos: 

  PSDB (8): Rute Costa, Eduardo Tuma, 
João Jorge, Carlos Bezerra Jr., Tripoli, 
Aurélio Nomura, Fabio Riva e Sandra 
Santana.
  PT (8): Eduardo Suplicy, Antonio Dona-
to, Alessandro Guedes, Jair Tatto, Juliana 
Cardoso, Senival Moura, Alfredinho e 
Arselino Tatto.
  DEM (6): Milton Leite, Eli Corrêa, Adil-
son Amadeu, Dra. Sandra Tadeu, Ricar-
do Teixeira e Missionário José Olimpio.
  PSOL (6): Erika Hilton, Silvia da Bancada 
Feminista, Luana Alves, Celso Giannazi, 
Toninho Vespoli e Elaine do Quilombo 
Periférico.
  Republicanos (4): André Santos, San-
são Pereira, Atilio Francisco e Sonaira 
Fernandes.  
  MDB (3): Delegado Palumbo, George 
Hato e Marcelo Messias.
  Patriota (3): Fernando Holiday, Rubi-
nho Nunes e Marlon do Uber.
  PSD (3): Felipe Becari, Rodrigo Goulart 
e Edir Sales.
  Podemos (3): Ely Teruel, Dr. Milton Fer-
reira e Danilo do Posto de Saúde.
  Novo (2): Janaína Lima e Cris Monteiro.
  PL (2): Thammy Miranda e Isac Félix.
  PSB (2): Camilo Cristófaro e Eliseu Ga-
briel.
  PP (1): Arnaldo Faria de Sá.
  PSC (1): Gilberto Nascimento Jr.
  PSL (1): Rinaldi Digilio.
  PTB (1): Paulo Frange.
  PV (1): Roberto Tripoli.

Fontes: TSE, Agência Brasil, G1 e UOL

Arte a partir de fotos das assessorias de imprensa dos candidatos

BRUNO COVAS (PSDB) 
E GUILHERME BOULOS 
(PSOL) CONTINUAM NA 
DISPUTA à PREFEITURA 
DE SãO PAULO

No dia 29, eleitores em São Paulo escolherão entre Bruno Covas e Guilherme Boulos 

COVAS
PSDB

BOuLOS
PSOL

Cardeal Scherer: ‘Ouçamos o 
Espírito de Deus, que sempre 
nos convida à conversão’
https://cutt.ly/6g7aZO9

Regional Norte 2 da CNBB 
presta solidariedade ao 
povo amapaense
https://cutt.ly/lg7aJqx

Música para os ouvidos, 
o coração e a alma
https://cutt.ly/Dg7aWei

Padre Alexandre Awi é nomeado 
conselheiro da Pontifícia 
Comissão para a América Latina
https://cutt.ly/Kg7aO6H

‘Economia de Francisco’: 
evento proposto pelo Papa 
acontece nesta semana
https://cutt.ly/yg7anWA

Bispos franceses criticam 
decisão que proíbe missas 
no país
https://cutt.ly/bg7aDaj

No Dia Mundial do Diabetes, 
uma alerta: 50% dos que têm 
a doença ainda não sabem
https://cutt.ly/Yg7aTii
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