
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
Página 24 

Semanário da arquidioceSe de São Paulo
ano 65 | Edição 3325 | 25 de novembro a 1º de dezembro de 2020 www.osaopaulo.org.br | R$ 2,00www.arquisp.org.br | 

Janela CASACOR é montada no Jardim Colombo, no complexo de Paraisópolis, na zona Sul; exposição acontece em outros 12 bairros de São Paulo

Editorial

Encontro com o Pastor

Espiritualidade

Liturgia e Vida

Comportamento

‘Vinde, vinde, 
ó Emanuel! Libertai 
Israel prisioneiro!’

É nossa missão testemunhar
que o reino de Deus já está 
no meio de nós

Fiquemos atentos e 
vigilantes para o momento 
de encontrar o Senhor

Que nossos corações 
estejam sempre repletos da 
santa esperança em Deus

Comecemos já o nosso 
caminho a Belém, para 
estarmos com o Menino
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Com Francisco, jovens 
projetam uma economia a 
serviço da vida 

Janelas CASACOR: com engajamento social, 
exposição indica tendências para morar bem

Em encontro com o clero, 
Dom Odilo retoma o caminho 
sinodal arquidiocesano

Mais de 2 mil jovens parti-
ciparam, de modo on-line, en-
tre os dias 19 e 21, do encon-
tro Economia de Francisco, a 
convite do Papa, para pensar 
ações de reconfiguração eco-
nônica. O Pontífice ressaltou 
que é preciso mudar “os estilos 
de vida, os modelos de produ-
ção e de consumo e as estrutu-
ras consolidadas de poder que 
hoje regem a sociedade”.

Páginas 12 e 13

Até o começo de dezembro, a 
CASACOR, maior mostra de arqui-
tetura, design de interiores e paisa-
gismo das Américas, leva a bairros 
de São Paulo e de outras dez cida-
des brasileiras vitrines montadas 

em contêineres com alternativas 
para os ambientes domésticos. 

Em alguns locais, os móveis 
e demais objetos utilizados nas 
estruturas temporárias serão doa-
dos para o uso comunitário após 

a exposição. As lideranças se res-
ponsabilizarão pela gestão e ma-
nutenção dos espaços, que ocu-
pam áreas públicas ou cedidas 
para a realização das atividades.

Página 8

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metro-
politano, presidiu no sábado, dia 21, na Catedral da 
Sé, a ordenação de cinco diáconos permanentes 
para a Arquidiocese de São Paulo: Durval Bueno, 
José Mário Garcia Corral, João Gundes de Barros, 
Marcel Alves Martins e Nelson da Silva.

“O serviço diaconal se inspira em Jesus, servi-

dor da humanidade, que nos chamou a imitar o seu 
exemplo”, disse Dom Odilo, enfatizando que os diá-
conos são, por vocação, “animadores da caridade”. 

A celebração ocorreu no contexto das comemo-
rações dos 20 anos da instituição do diaconato per-
manente na Arquidiocese de São Paulo. 

Página 11

 Na terça-feira, 24, no Colé-
gio Santo Antônio de Lisboa, na 
zona Leste, o Cardeal Scherer 
coordenou o encontro que tra-
tou da retomada das atividades 
do sínodo, suspensas em mar-
ço devido à atual pandemia. 
Os participantes ressaltaram 
que neste ano atípico se verifi-
cou uma maior partilha solidá-
ria entre as paróquias, para a 
promoção da caridade. 

Página 3

Diáconos: verdadeiros discípulos 
Daquele que veio para servir

Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, com os 5 diáconos permanentes ordenados no sábado, 21, na Catedral da Sé

CasaCor/Divulgação

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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O Domingo de Cristo 
Rei marca a conclusão 
do ano litúrgico e nos 
confronta, na simbo-

logia dessa celebração, com o nos-
so futuro: para onde vamos e para 
onde vão a Igreja e a humanidade? 
Nossa vida tem uma meta, queira-
mos nós ou não: o encontro final 
com Cristo glorioso, Senhor e Juiz 
de nossa história e da história do 
mundo.

Essa também é a meta da exis-
tência da Igreja, presente no mun-
do e caminhando na História: 
chegar ao encontro do seu Senhor 
glorificado, prestar-Lhe contas e 
receber Dele a participação no “rei-
no eterno”, com todos aqueles que 
já fazem parte da Igreja celeste. E, 
como nos recorda a boa filosofia, a 
meta, presente na natureza das coi-
sas e na nossa intenção, determi-
na o processo vital, assim como as 
nossas escolhas e ações. Portanto, 
ao olharmos para o futuro escato-
lógico da nossa existência, somos 
também confrontados com o nosso 
caminhar diário e nossas escolhas.

A festa litúrgica de Cristo Rei 
traz para o centro dessa reflexão o 
conceito de “reino de Deus”. Jesus 
anunciou a chegada do reino de 
Deus como uma alegre e boa notí-
cia para a humanidade. E convidou 
todos a acolherem esse reino, a se 
converterem, vivendo em confor-
midade com ele. Com muitas pa-
rábolas, Ele explicou como acon-
tecem as coisas no reino de Deus 
e como esse reino se manifesta no 
meio dos homens. E desfez as falsas 
expectativas em relação ao reino de 
Deus, dizendo que ele não é iden-
tificável com os reinos do mun-
do, nem disputa poder com eles. 
A quem imaginava que o reino de 
Deus viria de maneira espetacular, 
ou por meio de um golpe de força, 
Jesus afirmou que o reino de Deus 
não virá de maneira ostensiva e 
que, de fato, já está no mundo e age 
no meio de nós.

O reino de Deus representa, 
pois, o bem supremo para o ho-
mem e todas as criaturas; e se faz 
presente no mundo quando as coi-
sas são como Deus as quer, livres 
de distorções e maldades. O para-
íso terrestre era a imagem do reino 
de Deus realizado no mundo, mas 
ele foi deturpado e perdido, quan-

do o pecado entrou no mundo e 
o homem preferiu dar ouvidos ao 
Tentador, em vez de continuar a 
ouvir a Deus. O pecado introduziu 
a desordem no mundo, o “antirrei-
no” do Maligno, o grande inimigo 
do reino de Deus e das criaturas.

Por aí compreendemos o convite 
que Jesus faz ao anunciar a boa-nova 
da chegada do reino de Deus: “Con-
vertei-vos e crede no Evangelho!” A 
acolhida do reinado de Deus e a ade-
são a ele requerem mudança de vida 
e renúncia ao antirreino. Reino de 
Deus e reino do pecado não podem 
conviver. Jesus explica, por meio de 
várias parábolas, como acontecem 
as coisas no reino de Deus e qual 
deve ser a atitude daqueles que o 
acolhem. O reino de Deus requer 
vigilância constante, para não cair 
na tentação de abandoná-lo; requer, 
também, operosidade, abertura e 
colaboração com Deus, assimila-
ção e vivência dos valores do reino 
de Deus, como a justiça, o respeito, 
o amor, a paz. Requer humildade 
e reconhecimento de que o reino é 
de Deus, e não somos nós os seus 
autores e principais protagonistas; 
em vez disso, somos colaboradores 
e servidores do reino de Cristo e de 
Deus.

A Igreja, formada por todos 
os batizados, é a comunidade dos 
discípulos de Cristo e testemu-
nhas do reino de Deus no mundo. 
Foi para isso que Jesus chamou os 
discípulos e os enviou para anun-
ciar a todos a boa-nova do reino 
de Deus. Esse testemunho é dado 
mediante as muitas expressões da 
vida nova que brotam do Evange-
lho. Também cada cristão, pesso-
almente, deve dar o testemunho 
do reino de Deus mediante sua 
vida diária, nos âmbitos pessoal, 
social e profissional. 

Assim, entendemos melhor o 
significado do lema do sínodo ar-
quidiocesano: “Deus habita esta 
cidade. Somos suas testemunhas”. 
Sim, esta é nossa missão: testemu-
nhar, de muitos modos diferentes, 
que o reino de Deus já está no meio 
de nós, oferecendo sinais de que 
isso é perceptível, apesar de ain-
da ser de modo imperfeito. Parte 
desse testemunho também são o 
anúncio explícito do Evangelho, a 
prática das obras de misericórdia 
e a vivência do espírito das bem-a-
venturanças. A festa de Cristo Rei 
nos faz olhar para o futuro e para o 
cotidiano de nossas vidas com no-
vos olhos.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Testemunhas 
do reino de Deus
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NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE AS-
SESSOR ECLESIÁSTICO:
Em 11/11/2020, foi nomeado e provisiona-
do Assessor Eclesiástico do Encontro de 
Casais com Cristo, da Região Episcopal 
Lapa da Arquidiocese de São Paulo, o 
Reverendíssimo Padre Cristiano de Sou-
za Costa, pelo período de dois (02) anos.

Atos da Cúria

Saudável

V
id

a AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

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

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

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

ATENDIMENTO 
GRATUITO Na noite da segunda-feira, 23, o Cardeal Scherer presidiu missa na 

Paróquia Santa Cândida, na Região Episcopal Ipiranga, por ocasião 
dos 20 anos da TV Canção Nova em São Paulo. Concelebraram os 
Padres Anderson Marçal, Pároco, e João Gualberto, Vigário Paroquial. 
Na capital paulista, a emissora pode ser vista pelo canal aberto 59.1. 
Também é possível sintonizá-la pela Sky, canal 8; pela Oi TV, 30; Claro 
TV, 194; Vivo TV, 233; pelo site tv.cancaonova.com, redes sociais e por 
aplicativo de celular.

Durante a realização do evento internacional ‘A Economia de Fran-
cisco’ (leia mais nas páginas 12 e 13), a Faculdade de Teologia Nossa 
Senhora da Assunção da PUC-SP e a reitoria da pontifícia universida-
de, com o apoio da Arquidiocese de São Paulo, realizaram lives com 
universitários participantes do evento. Na quinta-feira, 19, o Cardeal 
Scherer dialogou com alguns deles e ressaltou que a Economia de 
Francisco se difere tanto daquela orientada pelo capitalismo liberal 
quanto pelo socialismo marxista, que historicamente promoveram 
distorções econômicas. “A alternativa que apresentamos é uma eco-
nomia inspirada nos princípios do Evangelho”, apontou. A íntegra 
da reportagem pode ser lida no site do O SÃO PAULO, pelo link a 
seguir: https://cutt.ly/KhpPL3j

TV Canção NovaReprodução da internet

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo Metropolitano, reuniu-se com o cle-
ro da Arquidiocese de São Paulo, na ter-
ça-feira, 24, no Colégio Santo Antônio de 
Lisboa, no Tatuapé, zona Leste. O encon-
tro teve como tema principal a retomada 
das reflexões do sínodo arquidiocesano, 
cujas atividades foram suspensas em mar-
ço devido à pandemia de COVID-19.

O objetivo principal da reunião foi, 
portanto, colher as contribuições do clero 
a partir das experiências pastorais vividas 
nesta pandemia, que iluminam os desafios 
destacados nas discussões e reflexões feitas 
nas etapas anteriores do sínodo.

O Relator-Geral do sínodo, Dom De-
vair Araújo da Fonseca, recentemente 
nomeado Bispo de Piracicaba (SP), apre-
sentou um histórico do caminho sinodal 
iniciado em 15 de junho de 2017, com o 
tema “Caminho de comunhão, conversão 
e renovação missionária”.

Os trabalhos sinodais foram abertos 
oficialmente em 24 de fevereiro de 2018, 
tendo como foco de reflexão as paróquias, 
quando foi realizada a pesquisa de cam-
po domiciliar sobre a realidade religiosa e 
pastoral dos católicos.

Em 2019, aconteceu a etapa dos tra-
balhos no âmbito das regiões episcopais 
e vicariatos ambientais, cujos resultados 
serviram de base para a elaboração de um 
relatório inicial para ser apresentado na 
primeira sessão da assembleia arquidio-
cesana, que acontecerá assim que a emer-
gência sanitária for controlada.

PERCEPçãO DA REAliDADE
A partir dos dados do levantamento 

feito em 2018, Dom Odilo destacou ur-
gências pastorais que foram de alguma 
forma evidenciadas na pandemia, como 

Clero arquidiocesano reflete 
sobre a retomada do caminho sinodal, 
iluminado pelas lições da pandemia

FERnAnDO GEROnAzzO
osapaulo@uol.com.br

a necessidade da devida acolhida dos fiéis 
nas comunidades, uma intensa formação 
acerca dos fundamentos da fé e da doutri-
na da Igreja e o investimento na comunica-
ção eclesial, o que confirma a necessidade 
de uma verdadeira renovação missionária. 
“Isso significa que precisamos ir ao encon-
tro das pessoas e dialogar com elas, estabe-
lecer pontes, acolhê-las, ouvi-las, ajudá-las 
a refletir sobre a fé e a se sentirem em casa”, 
ressaltou o Cardeal.

“Que, ao tomarmos consciência des-
se apelo missionário, possamos abraçar o 
nosso sínodo para sermos uma Igreja mis-
sionária, não em chavões genéricos, mas 
na realidade concreta de nossas comuni-
dades, onde a Igreja acontece, na porção 
do povo de Deus confiada a cada um de 
nós”, completou o Arcebispo.

PARtilhA 
Em seguida, os padres e diáconos se 

reuniram em grupos para partilhar sobre 
as lições trazidas pela pandemia que po-

derão ser incluídas nas reflexões da as-
sembleia sinodal. Foi destacada como um 
dos frutos a partilha solidária entre as pa-
róquias, que uniram forças e se tornaram 
referências para a promoção da caridade 
na cidade. 

O clero sugeriu, ainda, a elaboração 
de um diretório arquidiocesano para a 
Catequese, que implemente localmente as 
diretrizes do Diretório para a Catequese 
publicado este ano pela Santa Sé.

Padre Andrés Gustavo Marengo, Pá-
roco da Paróquia Natividade do Senhor, 
na Região Episcopal Santana, salientou 
que o grande fruto deste ano é, sem dú-
vida, a intensificação do uso dos meios de 
comunicação para a evangelização, uma 
necessidade que já havia sido apontada 
nas etapas anteriores do sínodo. Ele tam-
bém destacou a valorização da vivência 
da fé nas famílias como verdadeiras Igre-
jas domésticas. “A pandemia nos lembrou 
que a Igreja nasce nas casas, tem sua vida 
nas famílias. Esse é outro desafio aponta-

do pela pesquisa do sínodo”, acrescentou.
Padre Mauro Negro, Administrador 

Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do 
Loreto, na Região Episcopal Santana, tam-
bém destacou a valorização da comuni-
cação. Enfatizou, contudo, que as mídias, 
especialmente as digitais, não devem ser 
usadas apenas para informar, mas para for-
mar os católicos, transmitindo conteúdos 
sólidos que os ajudem no aprofundamento 
da vida cristã. “Nosso povo deve ter mais 
formação com qualidade, com criativida-
de, com linguagem clara, objetiva e uma 
devida preparação dos agentes de pastoral.” 

O Reitor do Santuário Arquidiocesano 
Nossa Senhora Aparecida, no Ipiranga, 
Padre Zacarias Paiva, chamou a atenção 
para a descoberta de novas lideranças nas 
comunidades, o resgate das tradições reli-
giosas e a maior valorização da Cateque-
se. “O principal fruto desse período foi a 
tomada de consciência de que precisamos 
nos adaptar para que, de fato, haja uma 
nova evangelização na cidade”, completou.

Cardeal Odilo Pedro Scherer fala ao clero arquidiocesano durante encontro realizado no Colégio Santo Antônio de Lisboa, na terça-feira, dia 24

Luciney Martins/O SÃO PAULO



Vivendo o Advento
Editorial

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

Há uma atitude e um modo de 
ver característicos da cultura bra-
sileira que vêm desde o início do 
descobrimento do Brasil e perma-
necem praticamente invariáveis. 
Dizem respeito à cultura escravo-
crata e extrativista que determinou 
a história do País, assim como têm a 
ver com a imensa desigualdade so-
cial que grassa em nossa nação, na 
qual 90% da população está em situ-
ação de pobreza e só 10% tem uma 
condição adequada de vida, escola-
ridade e emprego.

Esta atitude pode ser resumida 
assim: “falta de engajamento so-
cial”; ou, em outras palavras, “me 
movo e faço tudo para conquistar o 
que é bom para mim e para a minha 
família”. Uma cultura alternativa 
como, por exemplo, a norte-ameri-
cana ou a judaica, diz e age assim: 
“Pertenço a um povo, do qual me 
orgulho e me sinto chamado a aju-
dar a construir”.

A atitude “do que é bom para 
mim e para a minha família” está 
presente em todas as esferas sociais, 
tanto entre os ricos quanto entre os 
que vivem em condição de pobreza. 
Está presente nas empresas brasi-
leiras, cujos empresários são reco-

A importância da ação social para os jovens brasileiros
diosos chamam de “necessidade de 
engajamento social”. De fato, muitos 
estudos comparativos entre diversas 
culturas e países mostram que uma 
mudança real dificilmente ou quase 
nunca vem de cima para baixo, mas, 
ao contrário, acontece de baixo para 
cima. Quer dizer, uma mudança 
cultural real acontece quando se 
muda o “tecido social”. Este, como 
o nome já diz, é algo que precisa ser 
tecido por todos, sobretudo pelas 
novas gerações. Assim, é o engaja-
mento dos jovens em ações sociais 
para o bem comum que pode mu-
dar essa mentalidade e cultura. Só 
a experiência real, de cada jovem, 
de se doar e realizar ações sociais 
para construir o País terá capacida-
de para reverter tal cultura. E isso 
significa todos os jovens e não al-
guns ou um pequeno grupo. Para 
isso, é fundamental introduzir no 
currículo escolar, já desde o Ensi-
no Médio, atividades de ação social 
como parte integrante da formação 
curricular; e nas universidades de-
senvolver projetos de extensão uni-
versitária que integrem o currículo 
normal.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

nhecidos mundialmente por serem 
os que mais retiram dos lucros os 
gastos pessoais e os de sua família, 
e menos investem para aprimo-
rar a própria empresa; em todos 
os partidos políticos com a prática 
corrente de se mover para garantir 
benefícios pessoais, para o próprio 
partido e a sua manutenção no po-
der a qualquer preço; no uso e na 
exploração da terra, das florestas, 
dos rios e dos mares brasileiros; nos 
sindicatos que visam, quase que ex-

clusivamente, ao benefício dos seus 
sindicalizados, muitas vezes em de-
trimento do País; no funcionalismo 
público e na enorme distância das 
leis que regem a iniciativa privada; 
e em muitas leis brasileiras.

Em síntese, “o que é bom para 
mim e para a minha família” é basi-
lar e representa uma cultura profun-
damente arraigada na mentalidade 
dos brasileiros e que determina o 
modo de agir geral. O que fazer? A 
solução é bem conhecida e os estu-

AnA lYDiA SAWAYA

Opinião

Ana Lydia Sawaya é professora da Unifesp e doutora 
em Nutrição pela Universidade de Cambridge, 
no Reino Unido. Foi pesquisadora visitante do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e é 
conselheira do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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O tempo litúrgico em que 
estamos prestes a entrar 
toma seu nome da pala-
vra latina que significa 

“chegada”. Nesse sentido, aliás, é que 
falamos do advento do século XXI, 
ou do advento de uma nova tecno-
logia... E nós, então, quando a cada 
semana acendemos uma nova vela 
da Coroa do Advento, a qual chegada 
nos referimos?

Em primeiro lugar, à chegada do 
Messias que deu cumprimento à An-
tiga Aliança de Deus com o povo de 
Israel. As profecias referiam-se a Ele 
quando, por exemplo, Abraão, inter-
rogado pelo jovem Isaac, que via o 
fogo e a lenha, mas não a vítima, res-
pondia-lhe que “Deus providenciará 
Ele mesmo uma ovelha para o ho-
locausto, meu filho” (Gn 22,7-8), ou 
ainda quando Isaías anunciava: “Eis 
que uma Virgem conceberá e dará à 
luz um Filho, e chamareis seu nome 
Emanuel, Deus-conosco” (Is 7,14). 
O próprio Deus o prometera a Davi: 
“Suscitarei, depois de ti, um filho teu, 

e confirmarei a sua realeza. Será ele 
que construirá uma casa para o meu 
nome, e eu firmarei para sempre o 
seu trono real. Eu serei para ele um 
pai e ele será para mim um filho”  
(2 Sm 7,12-14).

Para nós, cristãos, no entanto, o 
Advento nos recorda não apenas a 
primeira vinda de Jesus ao mundo, 
em sua Encarnação e nascimento na 
Judeia – um evento ocorrido há 2 mil 
anos. Antes, somos chamados tam-
bém a nos prepararmos para a sua 
vinda futura, no fim dos tempos.

É interessante observarmos que, 
quando Jesus falava de sua volta, em 
vez de dar uma descrição minuciosa 
sobre o momento e a forma com que 
aconteceria, Ele costumava aludir a 
algum evento do Antigo Testamento: 
“Assim como foi nos tempos de Noé, 
assim acontecerá na vinda do Filho do 
Homem. Nos dias que precederam o 
dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se 
e davam-se em casamento, até o dia 
em que Noé entrou na arca. E os ho-
mens de nada sabiam, até o momento 

em que veio o dilúvio e os levou a to-
dos. Assim será também na volta do 
Filho do Homem” (Mt 24,37-39).

Isso nos revela que, para estarmos 
preparados para esta segunda vinda, 
o importante não é saber em detalhes 
como ou quando ela acontecerá. Na 
verdade, o essencial neste futuro Ad-
vento é que levemos uma vida alicer-
çada no encontro com Jesus, na Pa-
lavra (cf. Jo 1,14) e no Caminho (cf. 
Jo 14,6), que Se revelou a Si próprio 
vindo ao mundo. 

De forma mais concreta, porém, 
como podemos viver bem este tempo 
do Advento? Por um lado, é preciso 
que abandonemos todo uso desorde-
nado das paixões da carne: “Nada de 
glutonerias e bebedeiras, nada de or-
gias e obscenidades, nem de discórdias 
e ciúmes” (Rm 13,13). Convém mesmo 
que escolhamos algum pequeno prazer 
para nos abster durante essas semanas 
antes do Natal, em devoção e penitên-
cia: chocolate, açúcar na bebida, sal na 
comida, ou algo nessa linha. Também, 
como Nosso Senhor nos manda vigiar 

(cf. Mt 25,13), podemos oferecer algu-
ma obra relacionada ao sono: deitar-se 
ou levantar-se em horário estabelecido 
(sem a “soneca” do celular), por exem-
plo. E, se faz tempo que não nos apro-
ximamos do sacramento da Confissão, 
é agora a hora de voltarmos à reconci-
liação com o bom Deus.

Por outro lado, enfim, tenhamos 
sempre diante dos olhos a Encarna-
ção, especialmente em meio às di-
ficuldades e abatimentos de nossa 
vida. Se passamos pelo sofrimento 
de alguma doença ou dificuldade 
econômica, também o próprio Cris-
to, “semelhante a nós em tudo, com 
exceção do pecado” (Hb 4,15), sentiu 
frio e fome. Se sentimos angústia e 
solidão nestes tempos de pandemia, 
também Cristo se sentiu só e aban-
donado no Horto das Oliveiras e no 
Calvário.

E assim nos preparando, cante-
mos a Jesus: Veni, veni, Emmanuel! 
Captivum solve Israel! – “Vinde, vin-
de, ó Emanuel! Libertai Israel prisio-
neiro!”
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Estamos encerrando o ano litúr-
gico com a Solenidade de Cristo 
Rei e começando o caminho do 
Advento, tempo encantador que 

culminará com a Solenidade da Encarna-
ção do Filho de Deus. Advento é o tempo 
que retoma a visita do Senhor à humani-
dade. A primeira vez se deu em Belém, 
Ele apareceu na Terra e conviveu com os 
homens. A segunda vez acontece hoje, 
pois o Senhor nos visita continuamente 
e caminha ao nosso lado. A terceira vez 
acontecerá no final dos tempos, para jul-
gar os vivos e os mortos. Na missa, reza-
mos o prefácio do Advento, que diz: “Re-
vestidos de nossa fragilidade, Ele (Cristo) 
veio, primeiramente, para realizar seu 
eterno plano de amor e nos abrir o cami-
nho da salvação. Revestido de sua glória, 
Ele virá uma segunda vez para nos con-
ceder em plenitude o que hoje, vigilantes, 
esperamos”. No 1º Domingo do Advento, 

na Oração Coleta, reza-se dizendo: “Acor-
rendo com nossas boas obras ao encontro 
do Cristo que vem, sejamos reunidos à 
sua direita na comunidade dos justos”. E, 
no 2º Domingo do Advento, na Oração 
Coleta, reza-se: “Que nenhuma atividade 
terrena nos impeça de correr ao encontro 
do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa 
sabedoria, participemos da plenitude de 
sua vida”. Por isso, devemos estar atentos 
e vigilantes para o encontro com o Senhor.

O evangelista Marcos apresenta Jesus 
exortando-nos a ficarmos atentos e vigi-
lantes diante das responsabilidades que 
nos foram confiadas, bem como para não 
sermos tomados pelo sono que nos deixa 
totalmente indiferentes e preguiçosos.     

Em meio a tantas incertezas, dificul-
dades e mentiras, é preciso ter atenção 
e cuidado. Não podemos nos deixar ser 
tomados pela distração e pela superfi-
cialidade. Vale a pena um olhar focado 
no outro para ouvir seu grito e enxugar 
suas lágrimas e, também, descobrir suas 
qualidades humanas e espirituais. No 
outro, encontramos feridas a serem cura-
das, dons a serem valorizados e sempre 
um(a) companheiro(a) para nos ajudar 
a carregar a carga que pesa a cada dia. 
Esse olhar atento no entorno do peque-
no espaço que ocupo, bem como no 
horizonte infinito do mundo que me en-
volve, me leva a compreender que ali o 

Senhor me colocou para cuidar da vida.
Para a melhor compreensão sobre a 

necessidade de estarmos sempre vigilan-
tes, Jesus faz referência à figura do portei-
ro. Ele está atento a quem entra e a quem 
sai e cuida para que a vida dos que estão 
sob sua responsabilidade esteja em segu-
rança. À luz do Evangelho, quem aceita 
o convite de vigiar não pode se deixar 
dominar pelo sono da falta de esperança, 
pela preguiça e indiferença. Não é só o vi-
gia, porém, o responsável por tudo, pois 
o Senhor deu a cada um sua tarefa, e se é 
tarefa é para trabalhar. Quem dorme ou 
cochila na vida permite que a casa seja 
invadida por tantas coisas erradas que 
nos deixam marcas profundas. Assim, o 
cristão deve estar atento para com tudo 
o que está acontecendo ao seu redor, e, 
por meio de iniciativas, encher a casa de 
Deus de boas obras, fazendo surgir os 
primeiros raios da aurora definitiva que 
é o Cristo Senhor.   

O profeta Isaías relata como o povo se 
desviou do caminho do Senhor e as con-
sequências disso tudo. “Todos nós nos 
tornamos imundície, e todas as nossas 
obras são como pano sujo; murchamos 
todos como folhas, e nossas maldades nos 
empurram como vento. Assim mesmo, 
Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro; 
tu, nosso oleiro, e nós todos, obras de tuas 
mãos.” A imundície e toda sujeira fizeram 

com que o povo perdesse sua terra, seu 
templo e fosse deportado para outro país, 
sendo tratado como escravo. No entanto, 
dessa sujeira Deus fará uma obra maravi-
lhosa, e o sonho do povo escravo vai se re-
alizar: o céu se romperá e Deus armará sua 
tenda em nosso meio. Advento é tempo de 
nos limpar de nossas imundícies e deixar 
que do barro que parecia sujeira Deus faça 
em nós uma obra maravilhosa. 

Para quem se acha confortável por 
estar muito atento, acordado para com 
as “coisas do Senhor”, vale a advertência 
trazida por Paulo, que havia percebido 
que a comunidade de Corinto tinha 
perdido o entusiasmo inicial, recaindo 
nos vícios da vida passada. Ele lembra 
que a comunidade fora enriquecida “em 
toda palavra e em todo conhecimen-
to”, mas que era preciso “perseverança 
num procedimento irrepreensível”. Os 
acontecimentos da vida, a ação pastoral, 
estão sempre a nos desafiar a ter atitu-
des novas de superação com criativida-
de. É perigoso deixar ser engolido pela 
rotina, pelas coisas de sempre, que não 
respondem satisfatoriamente às novas 
exigências, pois “vinho novo se põe em 
vasilhas novas”. E, se quisermos fazer as 
mesmas coisas, que as façamos de um 
jeito diferente e melhor para continu-
armos como sentinelas comprometidos 
nas tarefas que o Senhor nos confiou. 

DOM JOSÉ 
BEnEDitO 
CARDOSO

BiSPO AUXiliAR DA 
ARQUiDiOCESE nA 

REGiãO lAPA

Espiritualidade
Sejam vigilantes

BELÉM

Na manhã do sábado, 21, os 
membros do Conselho Regional de 
Pastoral (CRP) da Região Episcopal 
Belém se reuniram no Centro Pasto-
ral São José para concretizar o Plano 
de Ação Pastoral 2021.

Após a Oração das Laudes, Dom 
Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Belém, in-
centivou uma reflexão sobre o atual 
momento da sociedade e a atuação 

das pastorais e movimentos, e a todos 
encorajou para lutar por uma socieda-
de mais justa e fraterna, e a estar pron-
tos para estender a mão ao próximo. 

Ao longo da reunião, os coor-
denadores de pastoral dos setores e 
os coordenadores de cada pastoral e 
movimento da Região Episcopal Be-
lém pensaram nos detalhes do Plano 
de Ação Pastoral 2021, considerando 
as dificuldades decorrentes da atu-
al pandemia. Entre os destaques, foi 
ressaltado que é preciso o enfrenta-
mento das várias formas crescentes 

de violência – física, contra a mulher, 
racial e por outros preconceitos – e a 
promoção da cultura do encontro e 
da paz; bem como se faz importante 
reforçar a vida comunitária, enxergar 
as paróquias e comunidades como 
uma família e um lugar de escuta, 
uma casa de acolhida e afeto. Tam-
bém foi encorajado o engajamento 
para a realização da Campanha da 
Fraternidade do próximo ano e a re-
alização da ação pastoral, conforme 
apresentado pela encíclica Fratelli  
tutti, do Papa Francisco.

[BELÉM] No domingo, 22, na Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Dom Luiz Car-
los Dias presidiu missa na festa do padroeiro da Pa-
róquia Cristo Rei, ocasião em que também conferiu 
o sacramento da Crisma a 20 jovens.

(por Maria Luiza Piernas)

Em reunião, CRP concretiza 
Plano de Ação Pastoral 2021

FERnAnDO ARthUR
COlABORADOR DE COMUniCAçãO nA REGiãO

Fernando Arthur

Dom Luiz Carlos Dias e membros do Conselho Regional de Pastoral participam de reunião, no sábado, 21, no Centro Pastoral São José

[BRASILÂNDIA] No domingo, 22, na Solenidade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, foi ce-
lebrado o padroeiro da Paróquia Cristo Rei, no Setor 
Pastoral Perus, em missa presidida pelo Padre Oris-
valdo Carvalho, Administrador Paroquial. As come-
morações foram precedidas de uma novena, com 
missas presididas por padres convidados.

(por José Luis Carneiro de Laia)

Maria Luiza Piernas
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SÉ

A Paróquia Santa Cecília ce-
lebrou a festa da padroeira entre 
os dias 13 e 22. Em razão da atual 
pandemia, o número presencial 
de fiéis nas celebrações foi limita-
do, mas não faltaram manifesta-
ções de fé e devoção. 

Diariamente, houve a procis-
são de entrada da relíquia de San-
ta Cecília, seguida da Ladainha de 
Vocação à Santa e do Novenário, 
com a meditação sobre a vida da 
padroeira dos noivos e dos mú-
sicos. Ao final de cada missa, foi 
entoado o Hino de Santa Cecília 

e houve a bênção com a relíquia.
No domingo, 22, ocorreram 

quatro missas solenes, todas 
transmitidas pelo Facebook da 
Paróquia, com a participação dos 
músicos da Pastoral de Canto Sa-
cro. A das 9h e a das 10h30 foram 
presididas pelo Padre Valmir Cos-
ta, cuja vocação foi despertada na 
Paróquia e que atua na Congrega-
ção da Doutrina da Fé, em Roma; 
e a das 12h e a das 18h, pelo Cône-
go Alfredo do Nascimento Lima, 
Pároco.

Todos os detalhes da festa 
da padroeira podem ser vis-
tos no Facebook da Paróquia  
(@paroquia.santacecilia.1).

[SANTANA] Dom Jorge Pierozan, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Santana, presidiu missa no domingo, 22, 
na Paróquia Santo Antônio do Tucuruvi. 
Além de celebrar a Solenidade de Cristo, 
Rei do Universo, e o Dia Nacional do Leigo, 
também houve a comemoração do 33º 
aniversário sacerdotal do Padre Maurício 
Luchini, Pároco.

(por Cleide Medeiros, Luciana Pinheiro 
e Viviane Danieleski) 

[SÉ] No sábado, 21, Dom Devair Araújo 
da Fonseca, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se, nomeado para a Diocese de Piracicaba 
(SP), presidiu missa na Paróquia Imacu-
lado Coração de Maria, da PUC-SP, Setor 
Pastoral Perdizes, durante a qual crismou 
nove adultos e 14 adolescentes, prepara-
dos pelo catequista Antonio Luiz Gomes. 
Concelebrou o Pároco, Padre Valeriano 
dos Santos Costa.       (por Pascom paroquial)

[SANTANA] Na noite do domingo, 22, 
Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Santana, presidiu 
missa na Paróquia São José Esposo da 
Virgem Maria, no Setor Medeiros. Conce-
lebrou o Pároco, Padre Alexandre Alves 
Moreira, MSJ.                  (por Robson Francisco)

[IPIRANGA] No sábado, 21, pela im-
posição das mãos de Dom Ângelo Ademir 
Mezzari, foi ordenado diácono o Frei Gér-
son Junior M. da Silva Gomes, 27 anos, da 
Ordem dos Servos de Maria, em celebra-
ção na Paróquia Nossa Senhora das Dores.

(por Padre Christopher Costa Velasco) 

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Me-
zzari, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Ipiranga, realizou vista pastoral 
às Paróquias Nossa Senhora de Fátima, 
Nossa Senhora Aparecida e Santo Agne-
lo (foto), no Setor Pastoral Anchieta, na 
quinta-feira, 19.

(por Caroline Dupim)

[IPIRANGA] O grupo de jovens ACHÁ, 
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
Setor Pastoral Vila Mariana, saiu às ruas no 
domingo, 22, em procissão para testemu-
nhar a fé.  

(por Caroline Dupim)

[SANTANA] A Novena de Natal na Pa-
róquia Sagrada Família, Setor Mandaqui, 
foi iniciada no domingo, 22, com momen-
tos de oração e reflexão em família, como 
ocorreu na casa da senhora Francisca Ja-
cobino, paroquiana.        (por Silvano J. Sousa)

[SANTANA] Na noite do sábado, 21, Dom 
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Santana, presidiu missa na 
Paróquia Nossa Senhora da Anunciação, 
Setor Vila Maria, durante a qual jovens e 

adultos receberam o sacramento da Crisma. 
Concelebraram os Padres Antônio Laureano, 
Pároco, e Márcio Benevides, e houve a par-
ticipação do Diácono Permanente Rogério 
Ruiz Soler.                  (por Fernando Fernandes) [SANTANA] No dia 17, os coordenado-

res setoriais da Pastoral da Comunicação 
(Pascom) da Região Episcopal Santana, 
junto com o coordenador regional, José 
Henrique Monfré, e o Assessor Eclesiás-
tico desta Pastoral, Padre Salvador Ruiz 
Armas, se reuniram na Paróquia São 
Domingos Sávio, Setor Tremembé, para 
avaliar o serviço prestado especialmente 
ao longo destes meses de pandemia, e 
refletir sobre os possíveis cenários para o 
futuro próximo, pensando em iniciativas 
concretas para evangelizar por meio da 
comunicação. 
(por Padre Salvador Armas e José Henrique Monfré)

[SÉ] No domingo, 22, em missa na Paró-
quia São Francisco de Assis, Setor Pastoral 
Catedral, Dom Carlos Lema Garcia, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese e Vigário Epis-
copal para a Educação e a Universidade, 

conferiu o sacramento da Crisma a nove 
adultos, quatro dos quais da Paróquia Nos-
sa Senhora da Paz. Concelebrou o Vigário 
Paroquial, Frei Leandro Costa Santos, OFM. 

(por Patrícia Castelo)

[SÉ] Em missa no Santuário Nossa Se-
nhora do Rosário de Fátima, Setor Pastoral 
Perdizes, na noite da quinta-feira, 19, Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Ipiranga, conferiu 
o sacramento da Crisma a sete adultos e 
quatro jovens. Concelebrou o Padre Jair 
Roberto Pasquale, TOR, Reitor. 

(por Alexandre José Motta) 

[SÉ] Na noite do sábado, 21, em missa 
na Paróquia Santa Generosa, no Setor 
Pastoral Paraíso, Dom José Soares Filho, 
Bispo Emérito de Carolina (MA), conferiu o 
sacramento da Crisma a 21 adultos e dois 
adolescentes. Concelebrou o Padre Cássio 
Alberio Pereira de Carvalho, Pároco.

(por Maria Angeles Brugarolas Masllorens)

Dez dias de fé e devoção a Santa Cecília
POR PASCOM DA 

PARÓQUiA SAntA CECÍliA

Cônego Alfredo Lima com a relíquia da Santa Cecília

Facebook da Paróquia Santa Cecília

Arquivom paroquial

José Henrique Monfré

Maria Angeles Brugarolas Masllorens
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Fernando Fernandes

Silvasno J. Souza

Alexandre José Motta

[IPIRANGA] Na tarde do domingo, 22, 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, presidiu missa na Paróquia 
Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis. Con-
celebrou o Padre Jorge Bernardes, Pároco, 
que ao final da missa falou sobre as ações 
caritativas da Paróquia desde o início da 
pandemia, como a distribuição de cestas a 
200 famílias por mês e de 10 mil marmitas, 
desde março, a pessoas em situação de rua 
no Centro da cidade.                 (por Redação)

Pascom da Paróquia São Francisco de Assis

Padre Christopher Costa VelascoReprodução da internet
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LAPA

Comportamento

Fé e cidadania

VAlDiR REGinAtO

Estamos chegando ao fim de um 
ano que não deixa de ter surpresas a 
cada dia, até mesmo murmúrios de que 
“este ano não haveria Natal” foram ou-
vidos, e, em vista de um possível novo 
lockdown, já há protestos em toda a Eu-
ropa. O comércio, mal recuperado, já 
prevê, com angústia, estas decisões di-
tas “científicas”. Mas não vamos falar de 
pandemias. O que está se percebendo 
este ano é que, de fato, após décadas de 
transformação da festa do nascimento 
de Jesus Cristo em um feriado comer-
cial economicamente farto, as pessoas 
estão tendo a oportunidade de olhar, 
refletir, rezar e comemorar o verdadeiro 
motivo do Natal: nascerá o Messias! O 
Salvador!

Evidentemente que o Natal nunca 
deixará de existir para aqueles que le-
vam no seu coração a fé pelo Evangelho 
de Cristo, a esperança nas promessas 
de Jesus, e procura se esforçar por viver 
cada dia melhor a sua mensagem de 
Amor, apesar de todas as dificuldades 
das limitações humanas ou impostas 
pela força de terceiros que querem ca-
lar o Cristianismo para uma nova or-
dem mundial. Esquecem-se de que por 
quatro séculos vivemos pelo sangue dos 
mártires, que nunca deixaram de exis-
tir, e atualmente crescem. Não leram 
as palavras de Gamaliel: “Agora, pois, 
eu vos aconselho: não vos metais com 
estes homens (cristãos). Deixai-os! Se o 
seu projeto ou a sua obra provém de ho-
mens, por si mesma se destruirá; mas se 
provier de Deus, não podereis desfazê- 

-la. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta 
contra o próprio Deus” (At 5,38-40). 
Em mais de 2 mil anos, temos uma ma-
ravilhosa história que a cada dia revela 
de modo mais claro a verdade do con-
selho de Gamaliel “a todos os homens 
de boa vontade” (Lc 2,14). 

Nada é tão sublime quanto a história 
de Deus feito homem, nascido de uma 
virgem, chamada Maria, num estábulo, 
sob os cuidados de José: “Porque não 
havia lugar para Ele” (Lc 2,6-7). Uma 
história que em séculos encanta das 
crianças até os idosos. Um cenário que, 
por inspiração de São Francisco, passou 
a ser reverenciado no presépio, que hoje 
se multiplica nos lares católicos. Não 
é possível que num lar católico falte o 
presépio, e existam somente árvores e 
bonecos de neve, e a simpática figura do 
Papai Noel. O presépio, por si só, é uma 
escola de educação às crianças, de evan-
gelização aos leigos, de esperança aos 
que creem, de conforto aos que sofrem 
e contemplação aos que estão se despe-
dindo ao encontro com o Senhor.   

Aproveitar o Natal e fazer o presé-
pio em casa com os filhos ou os netos é 
maravilhoso! Não há criança que não se 
encante! E, enquanto desembrulhamos 
as imagens, montamos a gruta ou a ca-
sinha (com criatividade), colocamos 
caminhos e luzes, vamos contando a 
história de Jesus. E falaremos de Maria e 
José, da anunciação dos anjos aos pasto-
res numa noite fria e estrelada e da estre-
la que guiou os magos ao local... E fare-
mos isto com muita alegria no coração. 
Nesta singela história, estamos levando 
o Menino Jesus aos pequenos. Colo-

cando sementes em seus corações que 
crescerão, se fortalecerão e darão frutos. 
E dos seus filhos aos seus netos e bisne-
tos, e assim o Amor de Cristo se sucede 
há mais de 20 séculos na face da terra. 

A cada família, conforme suas pos-
ses, a confraternização à mesa, com a 
oração que lembre a todos quem é o 
aniversariante, é fundamental. Os pre-
sentes estarão muito mais no compor-
tamento que procuraremos ter em me-
lhorar para Jesus. E aqui não podemos 
esquecer a lição do amor ao próximo 
que Ele nos deixou. Que nos lembre-
mos de repartir com aqueles que nada 
ou pouco têm, ainda mais nos tempos 
em que vivemos. Repartir o alimento, o 
presente e a companhia; incluir a cola-
boração dos filhos é a melhor maneira 
de apresentar a eles o carinho e a amiza-
de de Jesus. Participaremos da Missa de 
Natal, e nos uniremos em família, pois 
acreditamos, com toda a nossa convic-
ção, que mais uma vez nos nasce o Sal-
vador, que permanecerá até o fim dos 
tempos vitorioso.

Teremos Natal, sim! “Quem nos 
separará do amor de Cristo? (...) Estou 
persuadido de que nem a morte, nem 
a vida, nem os anjos, nem os principa-
dos, nem o presente, nem o futuro, nem 
as potestades, nem as alturas, nem os 
abismos, nem outra qualquer criatura 
nos poderá apartar do amor que Deus 
nos testemunha em Cristo Jesus, nosso 
Senhor” (Rm 8,35-39). Então, comece-
mos já o nosso caminho a Belém, para 
estarmos com o Menino.

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

A caminho de Belém

Santo Alberto Magno é celebrado no Jd. Bonfiglioli

Os fiéis da Paróquia Santo Alberto 
Magno, no Jardim Bonfiglioli, Setor 
Pastoral Butantã, festejaram, no dia 
15, a memória litúrgica do padroeiro, 
com missa presidida pelo Padre Anto-
nio Francisco Ribeiro, Pároco, com a 
participação do Diácono Antonio Ge-
raldo de Souza.

Padre Antonio, na homilia, recor-
dou que Santo Alberto Magno, domi-

nicano, foi grande mestre da Teologia, 
Filosofia e Ciências Naturais, tendo sido 
nomeado Bispo de Ratisbona, na Ale-
manha, em 1260, pelo Papa Alexandre 
IV. Morto em 1280, foi canonizado pelo 
Papa Pio XI em 1931 e também procla-
mado Doutor da Igreja. Dez anos de-
pois, Pio XII declarou-o padroeiro dos 
estudiosos das Ciências Naturais.

O Pároco lembrou que o Santo tes-
temunhou o fato de que a verdadeira 
fé não nega a ciência, pelo contrário, a 
esta promove; e embora a ciência não 

possa explicar o mistério de Deus, aju-
da a preparar o caminho até Ele. 

Ao recordar os últimos anos da 
vida do padroeiro, Padre Antonio 
mencionou que três anos antes de 
falecer, o Santo começou a perder a 
memória, sendo afastado, assim, do 
ministério, mas que pôde concentrar 
toda a sua atenção na vida religiosa e 
na oração. Todo dia, visitava o lugar 
de sua futura sepultura, onde rezava o 
ofício dos defuntos, pedindo a Deus a 
graça de uma boa morte.

BEniGnO nAVEiRA
COlABORADOR DE COMUniCAçãO nA REGiãO

PADRE AlFREDO JOSÉ GOnçAlVES, CS

Durante o Advento, período que abre o 
ano litúrgico, celebramos as vésperas do Natal, 
a festa do nascimento de Jesus. Como prota-
gonistas bíblicos deste rico percurso espiritual 
e social, caminharemos com os profetas do 
Antigo Testamento, com destaque particular 
para o grande Isaías; com João Batista, o pre-
cursor que mais tarde haverá ele mesmo de 
apontar o Messias; com José, “o homem jus-
to”, forjado e amadurecido no silêncio, sempre 
pronto ao serviço; e com Maria, o rosto ma-
terno de Deus.

Retomando a experiência fundante do 
êxodo, Isaías e os demais profetas têm a mis-
são dupla de anunciar e denunciar. Ambas as 
dimensões são precedidas por um “lembra- 
-te de que foste escravo no Egito e por isso 
não deves desprezar o estrangeiro, o órfão 
e a viúva”. A denúncia, segundo Miqueias, é 
dirigida “aos chefes de Jacó e aos magistra-
dos da casa de Israel”, porque a esses “cabe 
conhecer o direito e a justiça”. Em vez disso, 
porém, “odeiam o bem e amam o mal”, além 
de “arrancarem a pele do meu povo e que-
brarem-lhe os ossos, como se fosse carne de 
panela” (Mq, 3,1-3).

O anúncio, entre outras coisas, assegura 
que “o povo que andava nas trevas viu uma 
grande luz, uma luz raiou para os que habita-
vam uma terra sombria como a da morte”. E 
assim, “o jugo que pesava sobre eles, a canga 
posta sobre seus ombros, o bastão do opres-
sor, tu os despedaçastes como no dia de Ma-
diã (...) porque um menino nos foi dado, a Ele 
caberá o domínio e o seu nome será Príncipe 
da Paz” (Is 9,1-5).

João Batista, como precursor, “aplaina e 
prepara os caminhos do Senhor”. A voz que 
clama no deserto é dura e áspera, mas opor-
tuniza uma mudança radical: “Convertei-vos, 
porque o Reino dos Céus está próximo”. Em 
consequência, “produzi, então, fruto que pro-
ve a vossa conversão (...). Já o machado está 
posto à raiz das árvores, e toda árvore que não 
produzir bons frutos será cortada e lançada ao 
fogo” (Mt 3,1-12).

Quanto a José, aparece como a pessoa cer-
ta, no lugar certo e na hora certa. Chamado 
por Deus para defender da violência o meni-
no e sua mãe, para proteger a integridade da 
família e cuidar da vida ameaçada. Por meio 
de sua prontidão, o “Verbo que se faz carne” 
cresce na escola de Nazaré. Escola onde a Pa-
lavra viva, livre, criativa e libertadora vem em-
balada no berço do silêncio e da escuta.

Silêncio e escuta que haverão de caracte-
rizar também a vocação e a missão de Maria. 
Em seu coração, “guardava e meditava” es-
ses acontecimentos (cf. Lc 2,19.51). Guardar 
e meditar significa interpretar as coisas com 
os olhos da fé; encontrar nos atos e fatos as 
digitais de Deus no tecido social da História; 
e, nesta, descobrir os traços secretos e miste-
riosos que trazem oculto o sentido da ação 
salvífica e misericordiosa do Pai. Trata-se, em 
uma palavra, de ler a trajetória da humanida-
de com os óculos dos “sinais dos tempos”, cuja 
fonte é a Palavra de Deus, por uma parte, e a 
Doutrina Social da Igreja, por outra.

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

Juntos para 
o Natal

[BRASILÂNDIA] No contexto do Dia Mundial 
dos Pobres, celebrado em 15 de novembro, as pas-
torais sociais na Região Brasilândia realizaram um 
evento sobre a data, no sábado, 21, na Paróquia 
Santa Cruz de Itaberaba. As reflexões foram con-
duzidas por Dom Devair Araújo da Fonseca, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese, recém-nomeado Bispo 
de Piracicaba (SP); os Cônegos Antonio Manzatto 
e José Renato Ferreira e a senhora Anggie, vene-
zuelana, integrante da Pastoral do Migrante. A ati-
vidade teve transmissão no Facebook da Pastoral 
da Comunicação da Região Brasilândia e pode ser 
vista no link a seguir: https://cutt.ly/JhiB7qT.

(por Pascom Brasilândia)

Reprodução da internet
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CAiXA DE hiStÓRiAS
https://cutt.ly/nhiLRGY

A biblioteca projetada pelo arqui-
teto Gustavo Martins ganhará uma 
segunda vida em uma comunidade da 
cidade, onde crianças de 5 a 11 anos 
poderão desfrutar de um espaço lúdi-
co e prático. Antes, porém, de ir para o 
local definitivo, o contêiner-biblioteca 
ficará exposto na Praça Panamerica-
na, em Pinheiros. No evento de lança-
mento, o artista Hélio Degasperi fará, 
ao vivo, a arte que decorará as paredes 
externas da biblioteca. 
Endereço:
Praça Panamericana – Alto de Pi-
nheiros 

AtEliÊ SUKhA
https://cutt.ly/shiLYur

Na Cidade Tiradentes, o objetivo 
do projeto é estimular o olhar para 
a arte naquilo que faz parte da vida 
cotidiana. Gustavo Neves pensou em 
um espaço que será destinado para 
atividades culturais e reunirá crian-
ças e pré-adolescentes. O contêiner 
ocupará o jardim do Centro Cultural 
do Hip Hop, parceiro do arquiteto. 
Sukha, em sânscrito, significa “estar 
em paz consigo mesmo” e “estar feliz 
no tempo presente”.
Endereço:
Rua Sara Kubitscheck, 165A – Ci-
dade Tiradentes

Projeto Janelas CASACOR: beleza,
sustentabilidade e responsabilidade social

nAYá FERnAnDES
osaopaulo@uol.com.br

Ester Carro, 25 anos, é arquiteta e 
ativista urbana. Em entrevista à repor-
tagem, ela explicou que o Movimento 
Fazendinhando começou no fim de 
2017, com a criação e união dos líderes 
comunitários para desenvolver projetos 
no Jardim Colombo: “A comunidade 
não tinha praça nem parque, mas tinha 
um lixão. Assim surgiu o primeiro desa-
fio da equipe: a partir de um pacto so-
cial, os moradores do Colombo, com o 
apoio do ArqFuturo, deram início a uma 
mobilização para remover os resíduos e 
o entulho do terreno e transformá-lo em 
um parque: o Parque Fazendinha”. 

Em 2020, o Movimento se expandiu 
e surgiram as Fazendeiras, destinado a 
mulheres com mais de 18 anos na busca 
de minimizar as consequências econô-
micas e sociais na comunidade por meio 
da Gastronomia e da Construção Civil. 
Além disso, surgiu também o Fazen-
dolar, que conta com intercâmbio entre 
moradores e estudantes de Arquitetura, 
Design e Engenharia, com o objetivo de 
elaborar alternativas no enfrentamento 
das desigualdades.

Com a chegada da pandemia, a equi-
pe da CASACOR lançou uma campanha 
para apoiar algumas ONGs, dentre elas a 

do Jardim Colombo, bem como o con-
vite para que a comunidade participasse 
do projeto Janelas CASACOR. “A Galeria 
Fazendinhando possui um espaço am-
plo e adaptável, que possibilita diferentes 
tipos de atividades como exposições de 
arte, cinema, dança, música, meditação, 
leitura; servindo, também, como um edi-
fício lanterna, para trazer luz e segurança 
para essa área o dia todo”, salientou Ester. 

Na parte interna do contêiner, foram 
colocados módulos com uma moldura 
em madeira e uma tela tensionada, com 
iluminação de um dos lados, possibili-
tando tanto a luz direta na tela como um 

backlight. Os módulos podem ser arran-
jados de diversas formas, de maneira a 
transformar constantemente o espaço. O 
chão e o teto foram forrados com espe-
lhos para criar um espaço contínuo onde 
todas as ações têm uma reação infinita.

Entre os benefícios, Ester enumerou 
a transformação de um ponto viciado 
em descarte de lixo e carros velhos aban-
donados, numa área de convivência, e o 
fato de a comunidade ter sua primeira 
galeria de arte, dando oportunidade para 
os artistas mostrarem seus talentos pela 
primeira vez e conectá-los com possíveis 
parcerias.

Arte no Jardim Colombo

A CASACOR, maior mostra de 
arquitetura, design de interiores e 
paisagismo das Américas, promove 
até dezembro, devido à pandemia de  
COVID-19, o projeto Janelas CASA-
COR, com o objetivo de apontar as 
tendências do novo morar. Por isso, 
foram colocadas em São Paulo – e em 
outras dez cidades brasileiras – vitrines 
montadas em contêineres, estruturas 
temporárias e reaproveitáveis, para re-

afirmar a consciência em torno da sus-
tentabilidade e ampliar o compromisso 
de responsabilidade social.

Desse modo, o evento ganhou as ruas 
para promover uma exposição inclusiva, 
gratuita, segura, e, assim, evitar aglome-
rações e inovar em tecnologia e acessibi-
lidade, pois os ambientes internos pode-
rão ser visitados somente por uma janela 
virtual: o site janelascasacor.com.br.

Em entrevista ao O SÃO PAU-
LO, Lívia Pedreira, diretora supe-
rintendente da CASACOR, explicou 
que as vitrines estão espalhadas por 

13 bairros de São Paulo, sendo qua-
tro delas em comunidades: “Em al-
guns locais, o projeto tem função so-
cial e caráter permanente, ou seja, os  
contêineres, todos os móveis e demais 
objetos serão doados para uso comuni-
tário após a mostra. As lideranças serão 
responsáveis pela gestão e manutenção 
dos espaços, que ocupam áreas públi-
cas ou cedidas para a realização das ati-
vidades”.

“Convidamos os arquitetos para a 
realização de cada projeto, tendo em 
vista o perfil deles e o envolvimento 

que cada um já tinha com essas causas”, 
explicou Lívia. “Além da questão da 
sustentabilidade, a CASACOR entende 
que tem uma responsabilidade social 
e quer dizer às pessoas que é possível 
morar bem, gastando pouco. Às vezes, 
a simples reorganização dos móveis já 
faz muita diferença em um ambiente”, 
complementou.

Mais informações sobre os locais em 
que as vitrines foram instaladas, roteiros 
para visitação presencial ou virtual, bem 
como o período da mostra, podem ser 
obtidos em  https://cutt.ly/ZhiLIFS.

COzinhA COMUnitáRiA 
https://cutt.ly/qhiLW5p

A comunidade Tiro ao Pombo, na Freguesia do 
Ó, ganhou uma cozinha comunitária de alimenta-
ção saudável no estacionamento do mais conhecido 
e frequentado sacolão do bairro. Após a exposição, 
o contêiner com todos os móveis e utensílios será 
doado à comunidade e no local haverá uma progra-
mação de aulas, palestras e outras atividades volta-
das à nutrição e culinária. Além da cozinha, o es-
paço conta com um deck com cobertura de bambu. 
Rodrigo Mindlin Loeb é o responsável pelo projeto, 
que conta com o apoio de estudantes da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP.
Endereço:
Sacolão Freguesia do Ó – Avenida João Paulo I, 
2.107 – Jardim Maracanã

CasaCor/Divulgação

Contêiner da Janela CASACOR instalado na entrada do Jardim Colombo, no complexo de Paraisópolis, na zona Sul de São Paulo; exposição tem estruturas temporárias e reaproveitáveis

GAlERiA FAzEnDinhAnDO
https://cutt.ly/BhiLmL7

Ester Carro, Veronica Vacaro e Plantar 
Ideias são os responsáveis pelo projeto Ga-
leria Fazendinhando, que está localizado 
no Jardim Colombo, parte do complexo 
de Paraisópolis. Trata-se de uma galeria de 
arte com obras feitas pelas pessoas da co-
munidade. Assim, a produção de música, 
artes plásticas e outras formas de expres-
são artística terão um espaço permanente 
de exposição nessa nova galeria. O projeto 
envolve workshops e atividades culturais.
Endereço:
Esquina das ruas Cambada com Cle-
mentine Brenne, Jardim Colombo – Pa-
raisópolis/Morumbi
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em família
Novena de Natal

São Paulo, 2020
Com o tema – “Deus entra em nossas casas” - a Novena de Natal convida a 
refletir, rezar e acolher mais uma vez o Mistério da Encarnação e o nascimento 
do Filho de Deus em nosso meio. Deus aproxima-se de todos nós e quer nos 
encontrar lá, onde se passam os momentos mais importantes e singelos de nos-
sa vida. Quase sempre pensamos que somos nós que procuramos a Deus. A 
verdade, porém, é que Deus nos procura primeiro e quer nos encontrar e entrar 
em nossas casas.

(Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, no texto de apresentação da Novena de Natal 2020)

Maior cidade do Brasil, São Paulo 
possui 12,3 milhões de habitantes. Des-
tes, 3 milhões de pessoas residem em as-
sentamentos precários: favelas, cortiços 
e loteamentos, moradias irregulares e 
até mesmo unidades habitacionais cons-
truídas pelo poder público, as quais não 
possuem saneamento básico adequado, 
um drama que atinge 1 milhão de resi-
dências. 

Para ajudar a resolver o problema, 
Nicola Isidoro Martorano Filho, profes-
sor e coordenador de pesquisa da Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ), desenvolveu um projeto inova-
dor: a criação de uma microestação de 
tratamento de esgoto, que pode ser ins-
talada em terrenos irregulares e regiões 
de difícil acesso. Pela iniciativa, ele foi 
contemplado com a Medalha São Paulo 
Apóstolo, na categoria “defesa da promo-
ção da vida e da dignidade humana”. 

inSPiRADO PElA lAUDAtO Si’ 
O professor Nicola conta que o pro-

jeto da microestação nasceu do desejo 
de responder a um apelo da encíclica 
Laudato si’, escrita pelo Papa Francisco 
em 2015, da qual o pesquisador teve ci-
ência em um encontro promovido pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, e o então presidente da 
Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), Jerson 
Kelman, em fevereiro de 2016. 

Nesse encontro, foram discutidas for-
mas de estender os serviços de forneci-
mento de água e esgotamento sanitário 
para moradores de áreas irregulares e 
isoladas.

“No sistema tradicional, a Sabesp não 

consegue atender a população que reside 
em locais onde é difícil implantar a cole-
ta de esgoto, pois são comunidades ex-
tremamente adensadas, muitas residên-
cias são construídas na beira de córregos 
e rios. Há também problemas jurídicos, 
como a falta de regularização fundiária 
necessária para a Sabesp acessar os lo-
cais”, esclareceu Martorano Filho. 

Desde então, a Arquidiocese de São 
Paulo estabeleceu um grupo de trabalho 
liderado pelo Regional Sul 1 da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) para reunir profissionais que 
desenvolvessem soluções de baixo cus-
to e de fácil aplicação para os problemas 
identificados nessas comunidades. 

COMPACtA E EFiCAz 
Os estudos resultaram na criação de 

uma microestação de esgoto, que é um 
conjunto integrado de tecnologias para o 
tratamento de resíduos com a produção 
de biometano (oriundo do biogás) por 
biodigestão anaeróbica (método de reci-
clagem pela produção de gás combustí-
vel e adubos). 

Nesse sistema, o tratamento de es-
goto gera energia, água de reúso e bio-
fertilizantes. Seu funcionamento ocorre 
com a captação de resíduos diretamente 
da fonte geradora, o que põe fim à ne-
cessidade de uma vasta rede coletora e de 
transferência.

Os testes e desenvolvimento do pro-
jeto vêm sendo feitos, até o momento, 
unicamente na estação de tratamento 
de esgoto em São José dos Campos (SP). 
Nos próximos meses, pretende-se imple-
mentá-la também na comunidade 1010, 
no bairro do Rio Pequeno, zona Oeste. 
Ambas as etapas são resultado do inves-
timento da própria Sabesp.

O professor explicou que a instalação 
nessa comunidade atenderá diretamente 
a população local, cerca de 200 famílias 
na primeira fase. Além disso, com a re-
tirada do esgoto dos córregos, existe a 
expectativa de que, no futuro, a estação 
contribua com o processo de despolui-
ção do Rio Pinheiros, uma vez que o Rio 
Pequeno é um de seus afluentes.

Nicola Isidoro Martorano Filho é o desenvolvedor da microestação de tratamento de esgoto

Uma nova tecnologia para o
tratamento de esgoto na cidade

MICROESTAçãO 
COMPACTA PODERá 
OFERTAR SANEAMENTO 
BáSICO DE qUALIDADE 
àS REGIõES CARENTES DE 
SãO PAULO

JEnniFFER SilVA
osaopaulo@uol.com.br

MAiS SOBRE A MiCROEStAçãO
  O projeto ainda está na fase de 
“teste seguro”, inserido exclu-
sivamente na estação de trata-
mento de esgoto em São José dos 
Campos (SP).
  A próxima etapa será a execução 
na comunidade 1010, no bairro 
do Rio Pequeno, na zona Oeste 
da capital paulista; será a primei-
ra fase do “teste de campo real”.
  Por ser móvel, futuramente a 
tecnologia poderá ser imple-
mentada em mais locais de difí-
cil acesso, como em áreas peri-
féricas. 
  A Sabesp é quem determina os 
locais de implementação do pro-
jeto e viabiliza a coleta de esgoto.
  A tecnologia beneficiará pes-
soas em situação de vulnera-
bilidade social, residentes das 
periferias e de áreas habitacio-
nais excluídas de saneamento 
básico adequado, resultando 
em melhorias na saúde pública, 
despoluição ambiental e desen-
volvimento social.

PREOCUPAçãO 
COM A CASA COMUM 

Martorano Filho ressaltou que a 
tecnologia não trata apenas o esgoto, 
mas representa a discussão de um tema 
transversal sobre educação ambiental, 
saúde da população e redução da quanti-
dade de resíduos descartáveis.

Segundo o pesquisador, este é o iní-
cio “da realização de um imenso desa-
fio que temos com a população de São 
Paulo. Ainda não é possível nos vanglo-
riarmos de que resolvemos o problema, 
muito pelo contrário”. Por isso, afirmou 
ser necessária a participação de todas as 
esferas sociais. 

Conheça mais sobre a tecnologia 
em: https://www.nm2.eco.br, ou em 
contato com o pesquisador pelo e-mail  
nicola.martorano.filho@gmail.com. 

(* Texto produzido sob a supervisão de Daniel Gomes)

Arquivo pessoal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FUNDAÇÃO CAPELLA MENINO JESUS E 
SANTA LUZIA, CNPJ/MF nº 56.462.237/0001-
49, nos termos do artigo 7º, primeira parte, do 
Estatuto alterado e consolidado em 16.12.2003, 
livro nº 1485, fls. nº 025, 27º Tabelião de Notas 
da Capital–SP, convoca os membros da sua 
Diretoria para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se em sua sede à Avenida Higienópolis 
nº 890, sala 12, São Paulo, SP, na data de 07 
de dezembro de 2019, às 15:00 horas, em pri-
meira chamada, com pelo menos 2/3 dos mem-
bros da sua Diretoria presentes; e, às 15:30 ho-
ras, em segunda chamada, com os membros 
da sua Diretoria que estiverem presentes. A 
Assembleia Geral Ordinária terá como pauta: 
1 – Assuntos ordinários da Fundação Capella 
Menino Jesus e Santa Luzia; 2- Outros assun-
tos. São Paulo, 24 de novembro de 2020.

Presidente da Fundação Capella Menino  
Jesus e Santa Luzia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FUNDAÇÃO METROPOLITANA PAULISTA, CNPJ/MF nº 
50.951.847/0001-20, nos termos do artigo 8º, caput, primeira parte, do 
Estatuto alterado e consolidado em 30.03.2017, devidamente regis-
trado sob nº 718.169, junto ao Terceiro Oficial de Registro de Títulos e 
Documentos da Comarca de São Paulo em 17.05.2017, convoca os 
membros do Conselho Curador para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se em sua sede à Av. Higienópolis nº 890, sala 16, São Paulo, 
SP, na data de 07 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, em primeira 
chamada, com todos os membros do Conselho Curador; e, às 14:30 
horas, em segunda chamada, com os membros do Conselho Cura-
dor que estiverem presentes. A Assembleia Geral Ordinária terá como 
pauta: 1 – Apresentação e aprovação do orçamento anual para o exer-
cício de 2021, nos termos do artigo 9º, alínea “e”, do estatuto vigente; 
2- Nomeação de novo Membro para o Conselho Curador, nos termos 
do artigo 7º, caput, do estatuto vigente; 3- Nomeação de novo Res-
ponsável pelo Órgão de Serviços – Rádio 9 de Julho, nos termos do 
artigo 10, § 1º, do estatuto vigente; 4- Assuntos ordinários dos Órgãos 
de Serviços (art. 10, § 2º, estatuto); 5- Outros assuntos. São Paulo, 24 
de novembro de 2020. 

Presidente da Fundação Metropolitana Paulista.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FUNDAÇÃO SANTA TEREZINHA, CNPJ/
MF nº 69.273.050/0001-49, nos termos do ar-
tigo 7º, parágrafos primeiro e segundo, do Es-
tatuto alterado e consolidado em 16.12.2003, 
livro nº 1485, fls. nº 029, 27º Tabelião de Notas 
da Capital - SP, convoca os membros da sua 
Mesa Administrativa para a Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se em sua sede à Aveni-
da Higienópolis nº 890, sala 14, São Paulo, 
SP, na data de 07 de dezembro de 2020, às 
16:00 horas, em primeira chamada, com  pelo 
menos 2/3 dos membros da Mesa Administra-
tiva presentes; e, às 16:30 horas, em segunda 
chamada, com os membros da Mesa Adminis-
trativa que estiverem presentes. A Assembleia 
Geral Ordinária terá como pauta: 1 – Assuntos 
ordinários da Fundação Santa Terezinha; 2- 
Outros assuntos. São Paulo, 24 de novembro 
de 2020. 

Provedor da Fundação Santa Terezinha.

A falta de publicização da Fundação 
Casa sobre como garantiria, nas eleições 
2020, o direito ao voto dos adolescentes 
e jovens adultos que cumprem medidas 
socioeducativas privativas de liberdade le-
vou a Pastoral do Menor, em parceria com 
o Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo 
Arns – núcleo de prática jurídica da Fa-
culdade de Direito da PUC-SP, a acionar o 
Ministério Público do Estado de São Pau-
lo (MP-SP) e enviar uma representação à 
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a fim de 
que tais procedimentos fossem conheci-
dos por toda a sociedade. 

Esses adolescentes, entre 16 e 18 anos 
incompletos, têm a opção de votar, des-
de que já possuam título de eleitor, e os 
jovens adultos, entre 18 e 21 anos, sob a 
custódia do Estado, são obrigados a fazê
-lo, desde que estejam alistados na Justiça 
Eleitoral. 

“As nossas preocupações eram se esse 
direito ao voto ia ser respeitado, onde se-
riam as seções, quantos iriam votar e quais 
os protocolos se adotariam para evitar o 
contágio de COVID-19?”, detalhou Sueli 
Camargo, coordenadora arquidiocesana 
da Pastoral do Menor.

tRâMitES PRÉViOS
Um parecer enviado à Pastoral do Me-

nor pela Corregedoria Geral da Justiça do 
TJ-SP, no dia 10, informou sobre as ações 
da Fundação Casa relativas à questão, tais 

Em ressocialização, adolescentes da Fundação 
Casa participam das eleições municipais
PASTORAL DO MENOR 
E ESCRITóRIO MODELO 
DOM PAULO EVARISTO 
ARNS, DA PUC-SP, 
ACIONARAM O JUDICIáRIO 
PAULISTA PARA OBTER 
DETALHES SOBRE OS 
PROTOCOLOS ADOTADOS 
PARA AS VOTAçõES NO 1º 
E 2º TURNOS
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como a realização de pesquisas para sa-
ber quais adolescentes desejariam votar e 
a regularização de sua situação eleitoral, 
incluindo a emissão de título de eleitor 
quando necessário. “Além disso, as divi-
sões regionais dos centros de atendimento, 
após as articulações com os cartórios elei-
torais, adotaram as medidas necessárias 
para garantir a instalação de seções eleito-
rais”, consta no documento. 

O Tribunal Regional Eleitoral do Es-
tado de São Paulo (TRE-SP), por sua vez, 
em parecer enviado à Pastoral por meio da 
Assessoria de Planejamento Estratégico e 
de Eleições, informou que seriam instala-
das 14 seções na Fundação Casa, para 393 
eleitores, quantidade obtida após serem 
feitos os trâmites de alistamento para a 
votação e a regularização da situação de 
inscrição, mediante a revisão ou transfe-
rência de domicílio eleitoral para o muni-
cípio onde está sendo cumprida a medida 
socioeducativa de internação.

Caberia à Fundação Casa, segundo o 
TRE-SP, indicar onde haveria condições 
de instalar essas seções eleitorais especiais, 
em unidades de internação com, no mí-
nimo, 20 eleitores aptos a votar, incluindo 
os adolescentes internados, “bem como 
os funcionários dos estabelecimentos e 
mesários” (Artigo 41 da resolução TSE nº 
23.611/2019). 

nA PRátiCA
Por meio de sua assessoria de impren-

sa, a Fundação Casa informou ao O SÃO 
PAULO que, para o 1º turno das eleições, 
359 adolescentes internados em 28 centros 
socioeducativos estavam aptos a votar, po-
rém “no dia 15 de novembro, 244 adoles-
centes votaram e 115 haviam sido libera-
dos pelo Poder Judiciário”. 

Outro dado é que o TRE-SP “instalou 
14 seções eleitorais em centros da Funda-
ção Casa nas cidades de São Paulo, Gua-
rulhos, Sorocaba, Bauru, Cerqueira César 
e Iaras”.

Onde não houve a instalação de uma 
seção eleitoral, os internos foram levados 
aos locais de votação. “Na cidade de São 
Paulo, por exemplo, os adolescentes alis-
tados em dois centros socioeducativos do 
Complexo Brás e nos dois CASAs locali-
zados no bairro de Guaianases, na zona 
Leste, votaram na seção instalada pelo 
TRE-SP na sede da Divisão Regional Me-
tropolitana Sudeste (DRMSE), no Brás, 
com deslocamento realizado pelas equipes 
da instituição, garantindo o exercício do 
direito ao voto.” O mesmo protocolo será 
adotado para o 2º turno, no domingo, 29. 
Na capital paulista, nove seções eleitorais 
deverão ser instaladas nos centros socio-
educativos. 

Ainda de acordo com a instituição, 

“assim como todos os eleitores, os adoles-
centes seguiram os protocolos sanitários 
indicados pelo TRE-SP, por meio dos me-
sários: utilização de álcool em gel antes e 
após a votação, uso contínuo de máscara e 
distanciamento social, sem aglomeração”. 

Por fim, a Fundação Casa assegurou 
ter seguido todas as regras do TSE para o 
alistamento eleitoral dos adolescentes em 
internação, mas ponderou que a Resolu-
ção TSE nº 23.611/2019, “prevê que o pro-
cedimento deveria ocorrer até maio, sen-
do possível, assim, garantir a transferência 
de domicílio eleitoral daqueles que ou já 
estavam no regime fechado ou ingressa-
ram até o prazo estabelecido pela Justiça 
Eleitoral”. 

EXERCÍCiO DA CiDADAniA 
Para Sueli Camargo, toda a mobiliza-

ção da Pastoral do Menor e do Escritório 
Modelo foi motivada pela certeza de que 
a garantia do direito de voto aos adoles-
centes é um instrumento de ressocializa-
ção: “O exercício da cidadania por meio 
do voto é um dos principais meios de 
formação e reinserção destes adolescen-
tes e jovens na sociedade, pois possui um 
caráter pedagógico de extremo valor. O 
direito é universal, e a democracia repre-
sentativa no País nos garante que todos os 
cidadãos com mais de 16 anos, homens 
ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, 
têm direito a escolher seu representan-
te pelo voto; logo, os meninos e meninas 
que cumprem medida socioeducativa de 
internação não podem e não devem ser 
privados deste direito”. 

A Pastoral e o Escritório Modelo de-
vem formalizar, em breve, um termo de 
cooperação mútua para ações como a 
realizada desta vez. “Tanto o Escritório 
Modelo quanto a Pastoral do Menor coo-
peram mutuamente, cada qual com a sua 
competência: o Escritório na área jurídica, 
a Pastoral agindo em rede, trazendo infor-
mações que se transformam em demanda 
jurídica para o enfrentamento social des-
sa vulnerabilidade”, detalhou a professora 
doutora Carolina Magnani, coordenadora 
do Escritório Modelo. 

Fundação Casa/Divulgação

244 adolescentes e jovens adultos internos na Fundação Casa votaram no 1º turno das eleições
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo, presidiu a orde-
nação de cinco novos diáconos perma-
nentes para a Arquidiocese no sábado, 
21. A liturgia, celebrada na Catedral da 
Sé, aconteceu no contexto das come-
morações dos 20 anos da instituição do 
diaconato permanente na Igreja em São 
Paulo.

O diaconato é o primeiro grau do sa-
cramento da Ordem – seguido do presbi-
terato (padres) e do episcopado (bispos). 
Receberam este ministério os candidatos 
Durval Bueno, José Mário Garcia Cor-
ral, João Gundes de Barros, Marcel Alves 
Martins e Nelson da Silva.

Na homilia, Dom Odilo afirmou que 
essa era a ocasião de dar graças a Deus 
por todos os frutos colhidos nas duas dé-
cadas de diaconato permanente na Ar-
quidiocese, especialmente pelo trabalho 
dos formadores e pelo ministério exer-
cido por todos os diáconos ordenados 
nesse período.

SERViDORES
Recordando a liturgia da Solenidade 

de Cristo Rei, o Arcebispo salientou que 
o reinado de Jesus se manifesta por meio 
do serviço, e sublinhou que os diáconos, 
de modo particular, são chamados a es-
tar atentos àqueles que mais necessitam 
da misericórdia de Deus.

“O serviço diaconal se inspira em 
Jesus, servidor da humanidade, que nos 
chamou a imitar o seu exemplo”, acres-
centou Dom Odilo, enfatizando que os 
diáconos são, por vocação, “animadores 
da caridade”. 

“Vocês são chamados a praticar 
as obras de misericórdia em primei-
ra pessoa, mas também a ajudar toda 
a comunidade eclesial a promovê-las”, 
reforçou.

Em seguida, Dom Odilo chamou a 
atenção para as funções próprias do dia-
conato, descritas no ritual de ordenação. 
“Fortalecidos com o dom do Espírito 
Santo, os diáconos deverão ajudar o Bis-
po e seu presbitério no serviço da Pala-
vra, do altar da caridade, mostrando-se 
servos de todos”, disse. “Amparados por 
Deus, procedam de tal modo em seu mi-
nistério que possam reconhecê-los como 
verdadeiros discípulos Daquele que não 
veio para ser servido, mas para servir”, 
acrescentou.

DiACOnAtO 
O serviço dos diáconos é documen-

tado desde os tempos apostólicos, como 
relata o livro dos Atos dos Apóstolos 
(6,1-6) sobre a instituição dos sete ho-
mens encarregados do serviço à Palavra, 
às mesas e aos necessitados.

Diferentemente dos padres e bispos, 
os diáconos não presidem a Eucaristia 
(missa), a Reconciliação (Confissão) 
e a Unção dos Enfermos, mas podem 

Ordenação marca os 20 anos do diaconato 
permanente na Arquidiocese de São Paulo
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ministrar o sacramento do Batismo e 
assistir matrimônios. Além disso, cola-
boram na formação catequética dos fiéis, 
no acompanhamento das famílias e na 
organização dos serviços caritativos da 
comunidade.

O diaconato foi florescente na Igreja 
do Ocidente até o século V. Depois, por 
várias razões, acabou por permanecer 
como etapa intermediária para os candi-
datos à ordenação sacerdotal. O Concílio 
Vaticano II (1962-1965) estabeleceu que 
o diaconato pudesse ser restaurado como 
grau próprio e permanente da hierarquia 
e conferido a homens de idade madura, 
também casados. Em 1967, São Paulo VI 
estabeleceu as regras gerais para a res-
tauração do diaconato permanente, por 
meio da carta apostólica Sacrum diaco-
natus ordinem.

nA ARQUiDiOCESE
A Arquidiocese de São Paulo já ha-

via tido a experiência da ordenação do 
Diácono permanente Aury Azélio Bru-
netti, em 1972, pelo Cardeal Paulo Eva-
risto Arns, então Arcebispo. No entanto, 
o diaconato permanente não havia sido 
implantado oficialmente em São Paulo. 
Em 2011, aos 80 anos, ele foi ordenado 
Sacerdote, depois de ter ficado viúvo.

Durante quase 30 anos, Aury Brunet-
ti foi o único diácono permanente na Ar-
quidiocese e um dos incentivadores para 
que esse ministério passasse a ser institu-
ído em caráter oficial com uma forma-
ção sistematizada. Isso foi feito por Dom 
Cláudio Hummes, Arcebispo na ocasião, 
que instituiu a Escola Diaconal em 19 de 

Teologia por cinco anos. Ao concluir o 
período de estudos, o candidato realiza 
mais um ano de vivência pastoral em 
diferentes âmbitos, como nos hospitais, 
nos cemitérios e no serviço aos mais po-
bres.

GRAtiDãO
“Estamos aqui, em primeiro lugar, 

para agradecer a Deus o ministério do 
diaconato permanente, dom do Espírito 
Santo para esta Arquidiocese. Pedimos 
ao Senhor da messe que continue sendo 
generoso e não se esqueça desta cidade, 
onde Ele habita, e envie para nós santos 
diáconos segundo o seu coração e que, 
por amor, estejam a serviço das neces-
sidades espirituais do povo”, manifestou 

o Reitor da Escola Diaconal, Padre Fer-
nando José Carneiro Cardoso.

Em nome dos diáconos permanen-
tes da Arquidiocese, o Diácono Marcio 
José Ribeiro, agradeceu a todos aqueles 
que fazem parte da história da Escola 
Diaconal. Dirigindo-se ao Arcebispo, 
ele ressaltou que Dom Odilo não mede 
esforços para promover o diaconato per-
manente. “Sua motivação para atuarmos 
nos hospitais, cemitérios e casas de cari-
dade dá um impulso maior para que o 
diaconato esteja, verdadeiramente, em 
ação nas três dimensões próprias: ser-
viço da Palavra, do altar e da caridade. 
Sua confiança no diaconato permanente 
demonstra o amor para com todos nós!”, 
manifestou.

COnhEçA OS nOVOS DiáCOnOS 
PERMAnEntES DA ARQUiDiOCESE:
Durval Bueno: 68 anos, casado há 34 
anos, tem duas filhas
Paróquia de origem: Santo Antônio dos 
Bancários – Região Episcopal Santana

José Mário Garcia Corral: 61 anos, casa-
do há 35 anos, tem um filho
Paróquia de origem: Nossa Senhora de 
Lourdes – Região Episcopal Ipiranga

João Gundes de Barros: 66 anos, casado 
há 37 anos, tem quatro filhos
Paróquia de origem: Bom Pastor – Re-
gião Episcopal Brasilândia

Marcel Alves Martins: 36 anos, casado 
há 11 anos, tem uma filha
Paróquia de origem: São Miguel Arcan-
jo – Região Episcopal Belém

nelson da Silva: 62 anos, casado há 35 
anos, tem uma filha
Paróquia de origem: Nossa Senhora do 
Retiro – Região Episcopal Brasilândia

agosto de 2000.
A primeira grande turma 

de diáconos permanentes da 
Arquidiocese, 24 no total, re-
cebeu a ordenação em 4 de 
dezembro de 2005. Antes dis-
so, entre 2002 e 2005, houve a 
ordenação de cinco candida-
tos que já possuíam formação 
e experiência pastoral para 
exercerem esse ministério. 
Atualmente, a Igreja em São 
Paulo possui 103 diáconos 
permanentes.

Para ser diácono perma-
nente na Arquidiocese, o can-
didato deve ter a partir de 35 
anos de idade e cinco de vida 
matrimonial. Durante o pe-
ríodo de formação, realiza o 
curso integrado de Filosofia e 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Dom Odilo: ‘O serviço diaconal se inspira em Jesus, servidor da humanidade’
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Mais de 2 mil jovens, de 115 paí-
ses, participaram, entre os dias 19 e 21, 
do encontro internacional “Economia 
de Francisco”, atendendo ao convite do 
Papa para pensar ações de reconfigura-
ção da economia global.

A atividade que seria realizada pre-
sencialmente em Assis, na Itália, ocorreu 
de modo on-line em razão da atual pan-
demia, o que ampliou a possibilidade de 
participação dos jovens.

Ao acolher os participantes, o Bispo 
de Assis, Dom Domenico Sorrentino, 
ressaltou que São Francisco é um exem-
plo e inspiração para essa nova econo-
mia proposta pelo Papa. Ele afirmou que 
o Santo de Assis considerava o dinheiro 
um instrumento para o bem de todos e 
especialmente dos últimos. Com a sua 
nudez, disse Dom Domenico, Francisco 
escreveu o manifesto de uma nova eco-
nomia.

REDE GlOBAl
“Vocês decidiram dar vida a uma 

rede global de jovens que iniciarão a 
mudança. Decidiram ajudar o Papa, a 
Igreja e o mundo a realizar uma econo-
mia inclusiva e justa, a serviço de todos, 
uma economia social que investe nas 
pessoas, garantindo formação e traba-
lho digno”, acrescentou o Cardeal Peter 
Turkson, Prefeito do Dicastério para o 
Serviço do Desenvolvimento Humano 
Integral, que se conectou aos jovens, di-
reto de Roma.

O Purpurado recordou, ainda, que 
o objetivo das empresas é criar uma co-
munidade de pessoas. “Não é o mercado 

Jovens se conectam a Assis para pensar 
em uma economia a serviço da vida
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que pode curar a economia. Por isso é 
importante que a inspiração venha das 
pessoas, que não são simples trabalha-
dores” refletiu o Cardeal Turkson.

Ao longo desses três dias, os jovens 
participaram de encontros virtuais pre-
parados nos últimos meses por meio 
de 12 grupos temáticos. Também fo-
ram convidados economistas, pesqui-
sadores, cientistas políticos e sociais de 
fama mundial, como Jeffrey Sachs, Ilaria 
Schnyder von Wartensee, Stefano Barto-
lini, Raul Caruso, Juan Camilo Cárde-
nas, Susi Snyder e Cécile Renouard.

Além da economia, também houve 
reflexões de temas como a paz, recon-
versão industrial, inteligência artificial, 
um novo paradigma global e um novo 
modelo de desenvolvimento, modelos 
empresariais para uma economia hu-
mana, experiências em comunidades de 
transição ecológica e social, e inseguran-
ça alimentar.

BRASilEiROS
O Brasil teve a segunda maior par-

ticipação no evento, com cerca de 100 
jovens inscritos de diferentes regiões do 
País, atrás apenas dos italianos.  

Entre esses brasileiros estava Alan 
Faria Andrade Silva, advogado e douto-
rando em Direito pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Ele relatou ao O SÃO PAULO que o 
evento foi uma rica conexão de ideias e 
sentimentos.

“Foi um momento no qual pudemos 
conhecer o rosto dos jovens, suas rea-
lidades locais e uma oportunidade de 
mostrarmos a nossa realidade. Compar-
tilhamos nossas experiências de leste a 
oeste e todas as suas dimensões”, desta-
cou Andrade Silva, que ressaltou, ainda, 
a beleza do trabalho coletivo realizado.

Matheus Machado, advogado, em-
presário, professor e palestrante de Fi-
nanças Pessoais, candidatou-se para par-

ticipar do evento atraído pela proposta 
do Papa de repensar as relações econô-
micas, mudando sua mentalidade do 
foco absoluto no lucro financeiro para o 
bem do ser humano.

“O que mais me motivou a participar 
deste evento foi a possibilidade de poder 
unir em um mesmo momento aquilo 
que trazemos no trabalho com a mis-
são de fazer o bem, de olhar para o ou-
tro, de colocar o ser humano sempre em 
primeiro lugar”, destacou Machado, que 
foi um dos representantes da Associa-
ção de Dirigentes Cristãos de Empresas 
(ADCE) e da União Internacional Cristã 
dos Dirigentes de Empresas (Uniapac) 
Brasil. Ele definiu o evento como uma 
fonte para absorver princípios e valores 
e entender que existem muitas pessoas 
pelo mundo com essa mesma intenção 
de modificar a forma de como realizam 
negócios.

Para Claudia de Andrade Silva, arqui-
teta e urbanista, mestranda na Universi-
dade de São Paulo (USP), ficou evidente 
durante o evento que os jovens não estão 
sozinhos no desejo de transformar a so-
ciedade. Ela destacou, ainda, que o Papa 
Francisco foi o primeiro líder mundial a 
chamar a juventude para esse processo 
de mudança, dando-lhe responsabilida-
de e importância.

“Precisamos ecoar a cultura do en-
contro, que proporcione voz a todos, 
sem exceção, em um processo que pen-
semos com e não por eles... Não tem 
como mudar o mundo sem antes mudar 
as realidades, concretas e diretas, em que 
estamos inseridos”, disse a jovem, refor-
çando que a Economia de Francisco não 
é o evento, mas um processo já iniciado.

(Colaborou: Jenniffer Silva)

Três dos brasileiros inscritos no evento partilham as experiências em live feita pela PUC-SP

Reprodução da internet
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“Ou vocês se envolvem ou a his-
tória vos passará por cima”, alertou 
o Papa Francisco aos jovens partici-
pantes do evento on-line “Economia 
de Francisco” (The Economy of Fran-
cesco), em mensagem publicada no 
sábado, 21. “Vocês não podem ficar 
fora de onde se produz o presente e o 
futuro”, declarou.

O evento, organizado entre os dias 
19 e 21, deveria ter ocorrido presen-
cialmente na cidade de Assis, na Itá-
lia, mas foi reorganizado por causa da 
atual pandemia. Trata-se de um en-
contro de centenas de jovens econo-
mistas e empreendedores com perso-
nalidades e estudiosos que propõem 
um modelo econômico alternativo ao 
atual (leia mais na página 12).

O Papa Francisco tem a intenção 
de “iniciar processos” para mudar a 
presente lógica dominante. É preci-
so mudar “os estilos de vida, os mo-
delos de produção e de consumo, as 
estruturas consolidadas de poder 
que hoje regem a sociedade. Sem 
fazer isso, vocês não farão nada”, 
acrescentou.

UMA lÓGiCA FRAnCiSCAnA
“Francisco, vai e repara a minha 

casa que, como vês, está em ruína”, diz 
o relato do próprio Santo, que morreu 
em 1226. Essas palavras, diz o Papa 
Francisco, fizeram com que o jovem 
saísse da “normalidade” e passasse a 
buscar a esperança nos pobres.

O mesmo devem fazer os jovens 
de hoje, afirmou o Pontífice, pois 
“urge uma narração econômica dife-
rente”, já que “o atual sistema mundial 

‘Jesus, Rei 
do Universo, 
é também o 
Bom Pastor’

Brasileiro 
é nomeado 
Maestro-Diretor 
da Capela Sistina

O Sacerdote brasileiro Monsenhor 
Marcos Pavan foi nomeado pelo Papa 
Francisco como Maestro-Diretor do 
coro da Capela Sistina, a Capela Musical 
Pontifícia. Ele ocupava o cargo interina-
mente desde julho de 2019 e foi efetivado 
no domingo, 22.

Monsenhor Marcos Pavan faz parte 
da equipe de celebrações litúrgicas do 
Papa desde janeiro deste ano. Com sóli-
da formação musical em piano e teoria, 
técnica vocal e canto gregoriano, além de 
direção de coral e concertos, ele traba-
lha na Capela Sistina desde 1998. Tam-
bém estudou Direito na Universidade 
de São Paulo (USP); Filosofia, no Cen-
tro de Estudos Superiores dos Legioná-
rios de Cristo; e Teologia, na Pontifícia 
Universidade de São Tomás de Aquino  
(Angelicum). (FD)

Finalidade e fim de tudo, Jesus é “Rei 
do Universo”, mas também o “Bom Pas-
tor” que jamais abandona suas ovelhas, 
afirmou o Papa Francisco, na oração do 
Angelus do domingo, 22. Próximo aos 
doentes, pobres, sofredores, encarcera-
dos e todos os que têm “fome e sede de 
justiça”, Jesus nos convida a fazer o mes-
mo, completou o Papa.

“O Senhor, no fim do mundo, revi-
sará o seu rebanho e perguntará: você 
foi um bom pastor como eu?”, recordou 
o Pontífice, na Solenidade de Cristo Rei, 
data em que se conclui o ano litúrgico. 
“Que Jesus nos ensine a lógica da pro-
ximidade, do se aproximar Dele com 
amor, na pessoa dos que mais sofrem.”

Pouco antes, durante a missa na Ba-
sílica de São Pedro, o Papa havia falado 
das obras de misericórdia, “que tornam 
eterna a nossa vida”.

FAzER GRAnDES ESCOlhAS
O Papa também falou aos jovens que 

estavam presentes para a passagem da 
Cruz da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) e aos organizadores de Portugal, 
onde será a próxima edição, em 2023. 
Ele os incentivou a “não renunciar aos 
grandes sonhos”. 

“O Senhor não quer que se res-
trinjam os horizontes, não nos quer 
estacionados na vida, mas correndo 
atrás das coisas do alto, com alegria e 
audácia!”, exortou o Santo Padre. “Ele 
nos fez capazes de sonhar para abraçar 
a beleza da vida. As obras de miseri-
córdia dão glória a Deus mais do que 
qualquer outra coisa. Sobre elas é que 
seremos julgados.” (FD)

Celebradas anualmente nas dioce-
ses de todo o mundo, as Jornadas Mun-
diais da Juventude (JMJs) passam a ser 
realizadas na Solenidade de Cristo Rei, 
e não mais no Domingo de Ramos. A 
decisão do Papa Francisco foi anuncia-
da no domingo, 22. 

Além da edição intercontinental da 

JMJ, que em 2023 será em Lisboa, em 
Portugal, as JMJs ocorrem todos os 
anos nas igrejas locais. Geralmente, há 
pelo menos um momento de encontro 
entre os jovens e o bispo de cada dioce-
se. Até 2020, a data marcada para esse 
momento era sempre a celebração do 
Domingo de Ramos.

Francisco justifica que a mudança 
partiu de sugestão do Dicastério para os 
Leigos, a Família e a Vida, responsável no 
Vaticano pelos temas da juventude. “Ao 
centro permanece o mistério de Jesus 
Cristo redentor, como sempre enfatizou 
São João Paulo II, iniciador e padroeiro 
das JMJs”, afirmou o Papa.  (FD)

Jornadas Mundiais da Juventude 
passam para a Solenidade de Cristo Rei

Papa Francisco aos jovens: 
‘não fiquem fora de onde se 
produz o presente e o futuro!’
EM MENSAGEM 
AOS PARTICIPANTES 
DE ‘ECONOMIA DE 
FRANCISCO’, O PAPA 
DEFENDE UMA 
NOVA ABORDAGEM 
ECONôMICA qUE  
INCLUA OS POBRES

FiliPE DOMinGUES
ESPECiAl PARA O SãO PAUlO

é insustentável” e exclui grande parte 
da sociedade. A economia atual atinge 
duramente os pobres e excluídos, mas 
também a “casa comum”, o planeta 
Terra.

Conforme já dizia o Papa Bento 
XVI, “a fome não depende tanto de 
escassez material, quanto da escassez 
de recursos sociais, a mais importante 
das quais é de natureza institucional”, 
citou Francisco.

EnCOntRAR-SE COM O OUtRO
A mera soma de interesses indi-

viduais nunca é capaz de gerar um 
mundo melhor para toda a humani-
dade, insistiu o Papa. Para promover 
a chamada “cultura do encontro”, é 
preciso romper com lógicas que vão 
contra o diálogo, como “desacreditar, 
caluniar ou descontextualizar o inter-
locutor”.

Essa mudança também depende 
da criação de um sistema econômico 
que não concentre ainda mais os re-
cursos nas mãos de uma pequena par-
cela da humanidade. É preciso aca-
bar com os desequilíbrios, defendeu 
o Papa, reconhecendo as diferenças 

e incluindo nos debates o olhar dos 
mais prejudicados.

“É necessário aceitar estrutural-
mente que os pobres têm dignidade 
suficiente para se sentar nos nossos 
encontros, participar nas nossas dis-
cussões e levar o pão às suas casas”, 
disse. “Isso é muito mais que assis-
tencialismo: estamos falando de uma 
conversão e transformação das nossas 
prioridades e do lugar que o outro 
tem nas nossas políticas e na ordem 
social.”

A cultura do descarte obriga par-
te da sociedade “a viver no próprio 
descarte”. Os participantes do evento 
fizeram um “pacto de Assis”, compro-
metendo-se a promover propostas 
intelectuais, acadêmicas, culturais e 
científicas que promovam o “desen-
volvimento humano integral”, que vai 
além do aumento das capacidades téc-
nicas e se volta a respostas que visam 
ao bem comum.

A criatividade que vem de Deus 
continuará inspirando as jovens gera-
ções, exortou o  Papa. “Não temam de 
se envolver e tocar as almas das cida-
des com o olhar de Jesus”, disse.

Em mensagem, Pontífice fala aos jovens no encerramento do evento ‘Economia de Francisco’

Vatican Media
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A Rachel Rezende, do bairro do Ja-
çanã, quer saber se o inferno existe e se 
os vulcões podem ser uma manifestação 
de sua real existência. 

Rachel, o inferno existe sim, e Jesus 
falou dele várias vezes. Muitas imagens 
para significar a situação das almas con-
denadas falam do inferno como um 
fogo que queima sem consumir. É claro, 

porém, que a comparação sempre está 
longe de definir a realidade, até porque, 
quando se fala do inferno, deve-se pen-
sar numa realidade espiritual e, como sa-
bemos, o fogo é uma realidade material.

Entendo sua lógica dos vulcões como 
manifestação do inferno, pois nos vul-
cões o fogo vem do seio da terra, de de-
baixo da terra, e a palavra inferno quer 
dizer as regiões inferiores. Os vulcões, 
porém, são apenas figuras do inferno e 
não o inferno.

Em vez de pensarmos no inferno 
como local, é melhor pensarmos no in-
ferno como uma situação. Em vez de 
pensarmos em almas queimando no 
fogo do inferno, pensemos em almas 
mergulhadas na solidão eterna que elas 
mesmas provocaram ao preferirem uma 
vida distante de Deus e dos irmãos.

Pense comigo, Rachel: existe coisa 
mais gostosa do que estar junto de quem 
a gente ama? É maravilhoso, não é? Tanto 
que duas pessoas que se amam, quando, 

por um motivo ou outro, são obrigadas a 
se distanciarem, mesmo que seja por bre-
víssimo tempo, parece um infinito. As-
sim, também, viver em comunhão com o 
Deus de amor é a paz, alegria, felicidade 
e comunhão, é, enfim, o céu. E viver dis-
tante de Deus, viver o desamor, intran-
quilidade, tristeza, infelicidade, é viver 
em não comunhão, é, portanto, o inferno.

Espero que tenha entendido, Rachel. 
Que Deus ilumine e abençoe sua vida 
pessoal e familiar.  

O inferno realmente existe?
PADRE CiDO PEREiRA

osaopaulo@uol.com.br

Você Pergunta

No cruzamento da Avenida Rebou-
ças com a Rua Henrique Schaumann 
e a Avenida Brasil, encontra-se a Igreja 
Senhor Bom Jesus dos Passos, na Praça 
Portugal, bairro de Pinheiros, constru-
ída na primeira metade do século XX. 
A comunidade foi criada Paróquia em 
8 de setembro de 1985, desmembrada 
dos territórios das Paróquias São Paulo 
da Cruz (Calvário), Nossa Senhora do 
Monte Serrate, Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro e Nossa Senhora do Brasil.

Há 35 anos, o responsável pela comu-
nidade paroquial é o Padre Vitor Bertoli, 
Pároco, que, aos 92 anos, continua seu 
intenso trabalho pastoral de atendimen-
to às pessoas em situação de rua e às fa-
mílias mais necessitadas, especialmente 
neste período de pandemia. 

O Sacerdote, que também é mem-
bro, desde 1960, do Movimento por um 
Mundo Melhor (MMM), foi contempla-
do este ano com a medalha São Paulo 
Apóstolo, concedida pela Arquidiocese 
de São Paulo, na categoria “ação caritati-
va e promoção humana”.

UMA MiSSãO DE iR AO EnCOntRO
Todas as sextas-feiras e sábados, a 

Paróquia entrega cerca de 200 refeições 
para os mais vulneráveis, por iniciativa 
do Pároco e de um pequeno grupo de 
leigos. Segundo o cálculo do Padre Vitor, 
em todos esses anos, foram mais de 140 
mil pessoas assistidas pelo serviço carita-
tivo promovido semanalmente.

“Desde 1985, estou como Pároco na 
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos. 
Assim como somos, eu e os fiéis, nos 
aceitamos e amamos. O combustível 
disso é o Conselho Paroquial de Pastoral 
(CPP), pois sempre intensificamos essa 
missão de ir ao encontro dos sofredores 
que vivem nas ruas”, reforçou o Sacerdo-
te em entrevista ao O SÃO PAULO.

Nascido em 7 de janeiro de 1928, na 
cidade de Taió (SC), o Sacerdote preside 
missa diariamente, atende confissões e 
participa das ações caritativas: “Procuro 

Padre Vitor Bertoli: uma vida dedicada 
à caridade e à promoção humana

FlAViO ROGÉRiO lOPES
osaopaulo@uol.com.br

fazer minha pequena parte na missão 
em que o Senhor me colocou. Sinto-me 
aceito e acolhido pela comunidade, so-
bretudo na colaboração das atividades 
pastorais”, enfatizou.

Durante estes meses de pandemia, 
o Padre tem procurado manter contato 
com os fiéis por meio das mídias digitais, 
celebrando missas que são transmitidas 
on-line e, com a ajuda dos paroquianos, 
telefonando para aqueles que mais ne-
cessitam de conforto. Além disso, escre-
ve semanalmente reflexões sobre o Evan-
gelho para as redes sociais da Paróquia. 

POR UM MUnDO MElhOR
“Jesus nos disse que, para que o mun-

do creia, é preciso que sejamos um, como 
Ele e o Pai são um só. Não há dúvidas, 
todos querem um mundo melhor”, disse 
o Sacerdote, na cerimônia de entrega da 
Medalha São Paulo Apóstolo, no dia 11, 
no Tuca, referindo-se ao movimento ao 
qual pertence e que hoje atua em 25 pa-
íses, tendo sido fundado em 1952, pelo 
Papa Pio XII, com o objetivo de transfor-
mar o mundo por meio da unidade.

O Padre recordou que foi convidado 
para fazer parte do MMM, na década de 

1960, pelo Padre Jesuíta Ricardo Lom-
bardi, italiano que recebeu de Pio XII a 
missão de espalhar pelo mundo a pro-
posta do Pontífice por meio de cursos, 
formações e outras iniciativas. Segundo 
Padre Vitor, participar dessa missão em 
busca de um mundo melhor contribui 
muito para sua vida e vocação.

“Perguntaram a Dom Luciano Men-
des de Almeida [ex-Arcebispo de Maria-
na (MG), já falecido], um santo homem, 
o que ele seria se não fosse padre. Res-
pondeu: ‘Nada!’. Parafraseando o que se-
ria eu sem o Movimento por um Mundo 
Melhor? Seria tudo diferente, e no meu 
coração, seria quase nada”, enfatizou.

68 AnOS DE SACERDÓCiO
Padre Vitor iniciou seus estudos para 

o sacerdócio em 1945, cursando Filoso-
fia no Seminário Central do Ipiranga, em 
São Paulo. Em Roma, estudou Teologia 
no Colégio Pio Brasileiro e fez mestrado 
em Direito Canônico na Universidade 
Gregoriana.

“Meu despertar vocacional foi na 
preparação para a primeira Eucaristia. 
Em uma das catequeses, a Irmã Luísa 
disse que Jesus iria conceder aquilo que 
pedíssemos no momento. Pedi para ser 
sacerdote e aqui estou, padre há 68 anos. 
Numa hora de forte crise, escrevi ao Pa-
dre João Calábria, hoje canonizado pela 
Igreja, e ele me respondeu que iria rezar 
todos os dias por mim e aqui estou”, con-
cluiu.

Padre Vitor foi ordenado no dia 8 de 
março de 1952 na Basílica de São João de 
Latrão, em Roma, com o clero da Dioce-
se de Joinville (SC), pelas mãos do Car-
deal Aloísio Traglia, então Bispo Auxiliar 
de Roma.

Antes de atuar como sacerdote em 
São Paulo, passou pelas dioceses cata-
rinenses de Joinville e Salete e pela Ar-
quidiocese do Rio de Janeiro. Além de 
Pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus 
dos Passos, é Diretor Espiritual do Mo-
vimento por um Mundo Melhor. Entre 
1986 e 2003, foi professor de Filosofia do 
Centro Universitário Assunção (Unifai).

(Texto escrito sob a supervisão de Daniel Gomes)

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Padre Vitor Bertoli, durante o recebimento da Medalha São Paulo Apóstolo, no dia 11
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Liturgia e VidaInglaterra e País de Gales

Colômbia

Costa rica

PADRE JOãO BEChARA VEntURA

O Advento é um tempo litúrgico mar-
cado pela virtude teologal da esperança. 
Ao longo de quatro semanas, reviveremos a 
espera dos profetas e justos do Antigo Tes-
tamento pela vinda do Salvador. Alimen-
taremos o desejo pela parusia, isto é, pela 
segunda vinda de Cristo, quando Ele esta-
belecerá o seu Reino definitivo. Buscaremos, 
também, contemplar com gratidão e docili-
dade a visita silenciosa que o Senhor, qual 
orvalho que cobre a relva na madrugada, faz 
às almas que O esperam e amam.  

Jesus nos convida no Evangelho: “O que 
vos digo, digo a todos: vigiai!” (Mc 13,37). A 
esperança e a vigilância do Advento têm a fi-
nalidade de fazer aumentar o desejo de estar 
com o Senhor. Para tanto, utilizaremos expe-
dientes exteriores, como a montagem de um 
presépio em casa e as decorações e comidas tí-
picas de Natal. Empregaremos, porém, princi-
palmente, práticas interiores, tais como a Con-
fissão, a Novena de Natal e a contemplação 
dos Evangelhos da infância do Senhor. Desse 
modo, desejaremos mais intensamente a vinda 
do Menino! 

Procuraremos, apesar dos atropelos de 
fim de ano, alimentar um espírito de ora-
ção intensa e de despojamento. Muitos 
escolhem alguma penitência ou obra de 
piedade para praticar no Advento. Refleti-
remos sobre o ano que passou, com as suas 
alegrias e dores. Agradeceremos ao Senhor 
por tudo, pediremos perdão pelas faltas co-
metidas e imploraremos mais graças, para 
que o Natal nos traga um novo fôlego. Este 
foi um ano com particulares dificuldades 
para todos. Temos muito a pedir e a reparar 
diante do Senhor. 

O início de um novo ano litúrgico pode 
marcar também um recomeço para a vida de 
fé. Olhando para a frente, dizemos uma vez 
mais, com sinceridade: Senhor, hoje recome-
ço! A Confissão de Advento, se bem-feita, nos 
dará nova injeção de fé e de esperança. Agora 
que o ciclo da vida espiritual recomeça, Deus 
nos dá mais uma chance. Aproveitemos a sua 
bondade e paciência!  

A esperança cristã não está alicerçada na 
expectativa de que “tudo correrá bem” e, no 
final, as coisas “darão certo”. A esperança so-
brenatural que o Senhor nos dá é a certeza 
atual da sua presença; a consciência clara de 
que Ele governa e rege a História e nossas vi-
das; e a firme convicção que Cristo dará a vida 
eterna a todos os que Nele creem, esperam e 
amam. Uma alma repleta de confiança no 
Senhor encontra alicerce mesmo quando se 
sente fraquejar. Não confia em si, na saúde, na 
inteligência, no êxito ou outros recursos, mas 
somente em Deus. 

A esperança do Advento nos levará a en-
xergar além do visível a olho nu. Fará com que 
vejamos que nasceu um Menino em Belém; 
que “Deus é fiel” (1Cor 1,9) e vem em breve 
nos salvar; e que “os sofrimentos do tempo 
presente não são nada em comparação com a 
glória que irá se manifestar em nós” (Rm 8,18). 
Afinal, “é na esperança que fomos salvos” (Rm 
8,24)! Que os nossos corações estejam repletos 
da santa esperança em Deus! 

1º DOMINGO DO ADVENTO
29 DE NOVEMBRO DE 2020

Advento e esperança

Na Colômbia, na sexta-feira, 20, 
Dia Internacional da Criança, ocor-
reu o lançamento oficial das ações da 
Rede Intereclesial e Inter-religiosa 
pela Infância. A data também recor-
da os 61 anos da adoção da Declara-
ção Universal dos Direitos da Crian-
ça (1959) e os 31 anos da Convenção 

Bispos e líderes de outras religiões
contestam medida que proíbe cultos públicos

GUStAVO CAtAniA RAMOS
ESPECiAl PARA O SãO PAUlO

aprovou um lockdown de quatro sema-
nas na  Inglaterra, que teve início no dia 
seguinte, devido ao crescimento do nú-
mero de casos de COVID-19 no país.

A lei prevê que as igrejas podem 
ficar abertas para oração pessoal, mas 
não para culto público. Apenas em fu-
nerais poderá haver uma aglomeração 
de, no máximo, 30 pessoas. Bares, aca-
demias e comércio não essencial per-
manecerão fechados até 2 de dezem-
bro, e escolas continuam abertas.

EM DEFESA DE CUltOS PúBliCOS
O Cardeal Vincent Nichols, da 

Arquidiocese de Westminster, e o 
Arcebispo Malcolm McMahon, da 
Arquidiocese de Li verpool, já haviam 
 afirmado, em comunicado do dia 31 
de outubro, que o plano do governo de 
proibir os cultos públicos causaria uma 
“profunda angústia”.

“Apesar de entendermos as deci-

sões dificílimas que o governo deve 
tomar, ainda não vimos qualquer evi-
dência que faria da proibição do culto 
público, com todo o seu custo humano, 
uma medida produtiva para combater 
o vírus. Nós pedimos ao governo que 
mostre a evidência que justifique a ces-
sação de atos de culto público”, afirma-
ram os Prelados.

O Cardeal Nichols e o Arcebispo 
McMahon são, respectivamente, o Pre-
sidente e o Vice-Presidente da Confe-
rência Episcopal da Inglaterra e do País 
de Gales. Eles ressaltaram, também, 
que as medidas tomadas pela Igreja 
são suficientes para tornar os templos 
seguros contra qualquer transmissão 
do vírus. “Considerando o trabalho 
significativo que já fizemos, avaliamos 
não existir, agora, nenhuma justifica-
ção científica para a total suspensão do 
culto público”, afirmaram.

Fonte: National Catholic Register

‘O embrião é uma pessoa humana’, recordam bispos
Na Costa Rica, os bispos publi-

caram, no dia 20, o comunicado “O 
embrião é uma pessoa humana”, no 
contexto do projeto de lei 21.239, que 
procura reconhecer no país os direi-
tos das crianças não nascidas. 

O projeto de lei foi apresentado 
por 29 legisladores e está em debate 
na Comissão Especial Permanente 
de Juventude, Infância e Adolescên-
cia da Assembleia Legislativa do país. 
Os bispos, com o comunicado, dese-
jam “recordar aqueles aspectos que 

nos oferecem o Magistério da Igreja 
sobre o respeito à vida e à dignidade 
da pessoa humana, fazendo menção a 
alguns dados que oferecem a investi-
gação científica e técnica”.

“O zigoto é a primeira realidade 
biológica do ser humano. Contém os 
46 cromossomos que levam implíci-
tas em si mesmos todas as caracte-
rísticas físicas e fisiológicas que de-
finem a nova pessoa”, afirmaram os 
bispos. Por isso, o embrião “é pessoa 
humana, sujeita de absoluta dignida-

de e sujeita de direitos inalienáveis”. 
Por fim, os bispos reiteram o “cha-

mado à consciência de todos os que 
habitam este belo país, para que se 
defenda absoluta e plenamente o dom 
da vida desde seus estágios iniciais, a 
partir do reconhecimento dos dados 
científicos que sustem a fortaleza das 
determinações jurídicas, e que devem 
amparar de maneira irrestrita o direi-
to natural essencial e primeiro, o di-
reito à vida”. (GCR)

Fonte: ACI Prensa

Rede intereclesial e inter-religiosa 
pela infância inicia seu trabalho

dos Direitos da Criança (1989).
O objetivo da Rede é propiciar es-

paços de diálogo aberto, respeitoso e 
profundo em favor das crianças nos 22 
países da América Latina e no Caribe 
e privilegiar a educação como ferra-
menta transformadora da infância.

O comunicado de lançamento 

da Rede foi assinado pelo Conselho 
Episcopal Latino-Americano (Ce-
lam), a Confederação Latino-Ame-
ricana e Caribenha de Religiosos, 
a Confederação Interamericana de 
Educação Católica e outras entidades 
religiosas. (GCR)

Fonte: Celam

Um grupo de líderes cristãos tem 
contestado judicialmente a medida 
dos governos da Inglaterra e do País de 
Gales de proibir cultos públicos nesses 
países devido às novas restrições para 
conter o avanço do novo coronavírus.

Mais de 120 líderes de diversas 
denominações cristãs afirmam que o 
governo não demonstrou suficiente-
mente a necessidade de um tratamento 
rigoroso de cultos religiosos para im-
pedir o avanço da doença. Além disso, 
argumentam que as novas restrições 
violam a Lei de Direitos Humanos do 
país, que protege a liberdade dos cris-
tãos de viver publicamente a sua fé, sem 
constrangimento do Estado.

Os líderes acusam o governo bri-
tânico de ser “autocontraditório”, pois 
permite que as instalações das igrejas 
sejam usadas para “fins seculares” e não 
para “fins religiosos”.

“Isso demonstra que a proibição 
para cultos públicos é manifestamente 
irracional”, afirmou o grupo Christian 
Concern, responsável pela ação judicial. 
A nova regulação, segundo o grupo, 
“transformou em crime a reunião de 
cristãos para o culto ou para a oração, 
ou, mesmo, ir à igreja aos domingos”.

lOCKDOWn
Em 4 de novembro, o Parlamento 

Antes de novo lockdown, fiéis participavam das missas seguindo rigorosos protocolos 

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

A Caritas Arquidiocesana de São Pau-
lo (CASP) realizou sua assembleia anual 
no dia 18, no Centro Pastoral São José, 
no Belém. Como acontece sempre no 
fim do segundo semestre, foi apresen-
tado o relatório das atividades feitas em 
2020 e o plano de trabalho de 2021.

O foco das atividades desenvolvidas 
pela entidade neste ano foi voltado, so-
bretudo, para as ações de atendimento às 
pessoas atingidas pelos impactos da pan-
demia de COVID-19 na cidade.

O Diretor da CASP, Padre Marcelo 
Maróstica Quadro, destacou que os nú-
cleos regionais da Caritas tiveram que se 
adaptar às restrições da pandemia e, por 
isso, dedicou-se a atividades formativas e 
à capacitação de seus agentes.

AçõES
Ao todo, os núcleos regionais Belém, 

Ipiranga e Sé distribuíram 5.575 cestas 
básicas a famílias carentes, em parceria 
com paróquias e pastorais. O Núcleo Re-
gional Santana entregou 500 cestas todos 
os meses, enquanto o Núcleo Regional 
Lapa distribuiu 2.984 cestas mensais, 
além de criar um grupo de ação social, 
com a participação de 30 paróquias.

A CASP realizou, ainda, a distribui-
ção de mais de 23 mil máscaras em hos-
pitais, centros sociais, em aldeias indíge-
nas, na Missão Belém e para a população 
em situação de vulnerabilidade social. 
Também foram distribuídos 2,5 mil kits 
de higiene e 275 litros de sabonete líqui-
do. Além disso, houve a distribuição de 
produtos de limpeza, roupas, alimentos 
não perecíveis e refeições.

Foi criado um serviço de escuta ativa, 
que atendeu cerca de 700 pessoas por te-
lefone, além da realização de um cadastro 
emergencial com cerca de 500 pessoas, 
presencialmente ou por telefone. Tam-
bém foi criado um formulário dos servi-
ços de solidariedade, para fazer o levanta-
mento das atividades caritativas realizadas 
pelas pastorais, movimentos e entidades.

A CASP também mantém o Lar San-
ta Maria, em Cotia, na região metropoli-

tana de São Paulo, onde é desenvolvido o 
projeto Horta Educativa, com o objetivo 
de oferecer à população os conhecimen-
tos sobre a instalação, manutenção e ges-
tão de hortas para produção de alimen-
tos de consumo comunitário, segurança 
alimentar, sustentabilidade, cuidado com 
o meio ambiente, cooperativismo e eco-
nomia solidária, à luz da Doutrina Social 
da Igreja.

MiGRAntES E REFUGiADOS  
A entidade também é responsável 

pelo Centro de Referência para Refugia-
dos, em convênio com o Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para Refugia-
dos (Acnur). No período da pandemia, 
o atendimento presencial desse serviço 
acontece uma vez por semana, na sede da 
CASP, no Centro da capital, com a distri-
buição de cestas básicas, kits de higiene 
e a obtenção do auxílio subsistência ao 
qual os solicitantes de refúgio têm direito.

Ao todo, foram atendidas pelo Cen-
tro de Referência 5.860 pessoas de países 
como Venezuela, Colômbia, Síria, Repú-
blica Democrática do Congo e Nigéria. 
Desse total, cerca de 3,8 mil foram aten-
dimentos de pessoas acolhidas pela pri-
meira vez na entidade.

Padre Marcelo chamou a atenção 
para o crescimento do atendimento a 
crianças e idosos em situação de refúgio. 
“Todos os programas do nosso Centro 

Caritas intensifica iniciativas 
de solidariedade na pandemia
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de Referência têm como eixos de traba-
lho acolher, proteger, promover e inte-
grar migrantes e refugiados, verbos que 
o Papa Francisco utilizou na campanha 
da Caritas Internacional sobre migração 
e refúgio”, explicou o Diretor da CASP.

Muitos dos serviços prestados aos 
migrantes e refugiados foram adaptados 
para o atendimento virtual, por meio de 
uma equipe multidisciplinar. O relatório 
informou ainda que, em 2020, já foram 
doados cerca de R$ 1 milhão à população 
refugiada em alta vulnerabilidade. Mes-
mo assim, o Diretor da entidade reco-
nheceu que a procura pelos serviços foi 
superior à capacidade de atendimento.

AniMAR A CARiDADE
Ao comentar o relatório apresenta-

do, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo, enfatizou que não 
cabe apenas à Caritas Arquidiocesana 
a promoção das iniciativas de solida-
riedade da Igreja, mas a entidade deve 
animar a organização da caridade, mo-
tivando paróquias, comunidades e de-
mais organizações eclesiais. “É preciso 
mobilizar toda a comunidade no serviço 
da caridade, pois esse não é um serviço 
exclusivo da Caritas”, frisou. Outro as-
pecto enfatizado na assembleia é a ne-
cessidade da formação de agentes e vo-
luntários para que os serviços da CASP 
tenham maior capilaridade e alcance.

Presidida por Dom Odilo, assembleia da Caritas é realizada no Centro Pastoral São José

200 anos de São Kim Degun na Paróquia Pessoal Coreana

No próximo domingo, 29, às 10h30, o Carde-
al Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, 
presidirá uma missa na matriz da Paróquia Pessoal 
Coreana São Kim Degun, no Bom Retiro, na aber-
tura do jubileu de 200 anos de nascimento deste 
Santo mártir coreano.

Esta igreja paroquial foi designada pela Confe-
rência Episcopal Coreana como um dos santuários 
de peregrinação dos fiéis neste ano jubilar.

Primeiro Sacerdote, São Kim Degun, também 
conhecido como Santo André Kim Taegon, nasceu 

em 21 de agosto de 1821. Filho de uma família nobre 
coreana, converteu-se ao catolicismo e se dedicou à 
evangelização de sua pátria, onde o Cristianismo era 
duramente perseguido. Em 16 de setembro de 1846, 
Santo André e mais 102 católicos foram martiriza-
dos. São João Paulo II os canonizou durante sua visi-
ta à Coreia do Sul, em 6 de maio de 1984.  

A Paróquia Pessoal Coreana Nossa Senhora 
Rainha foi criada em 1972, tendo sua sede em vá-
rios bairros de São Paulo. Em 1990, começou a ser 
construída a atual matriz, que recebeu o título do 
mártir coreano, sendo inaugurada e dedicada em 
2004, pelo Cardeal Cláudio Hummes, então Arce-
bispo Metropolitano.
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Igreja terá 128 novos beatos e 6 
novos veneráveis Servos de Deus
https://cutt.ly/khpmDt0

Doação de Sangue: um gesto 
concreto em favor do próximo
https://cutt.ly/BhpmZbr

Dom Odilo: viver bem cada 
dia, na esperança de que o 
Senhor virá
https://cutt.ly/yhpm1Z8

Direitos à saúde, educação e 
habitação para pessoas com 
autismo são assegurados em 
nova lei municipal
https://cutt.ly/shpmNUR

Relatório da ACN chama 
a atenção do mundo para a 
perseguição aos cristãos
https://cutt.ly/BhpmC26
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