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Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer 
               Arcebispo de São Paulo 
 
 

São Paulo, 26.01.2021 

“Assim também brilhe a vossa luz...” (Mt 5,14) 

Caríssimos Religiosos e Religiosas 

na arquidiocese de São Paulo 

 

Na festa da Apresentação do Senhor, dia 02 de fevereiro, Jesus é reconhecido como a 
luz enviada por Deus ao mundo, para iluminar a vida de todos os povos. É uma festa 
bonita, que coloca em destaque o simbolismo da luz, que aparece em várias passagens 
do Novo Testamento. 

Nessa mesma festa, a Igreja também celebra o Dia da Vida Consagrada. Os 
Consagrados a Deus nos diversos carismas da Vida Religiosa Consagrada têm a missão 
especial de fazer resplandecer a luz de Cristo e do Evangelho no mundo, através da sua 
forma de vida e do testemunho de sua ação. 

Por isso, uno-me ao convite já feito pelo Pe. Rubens Pedro Cabral, OMI, Coordenador 
da CRB no Regional São Paulo, para convidar todos os religiosos e religiosas da 
arquidiocese de São Paulo para a celebração da Missa no dia 02 de fevereiro na 
Basílica do Carmo, às 15h00. Será um momento de graça e de fé, lembrando que 
somos todos “testemunhas de Deus nesta Cidade imensa”. 

Estou ciente das limitações impostas pela crise sanitária da Covi-19. Por isso, peço que 
todos levem em conta as recomendações já conhecidas para evitar o contágio com a 
doença: medição da temperatura, máscara, álcool em gel, distanciamento dentro da 
igreja, que é bastante ampla e possibilita a presença de bastante gente. Os religiosos 
sacerdotes queiram levar túnica e estola branca para a celebração da Eucaristia. 

Aquelas e aqueles que não puderem estar conosco na Basílica do Carmo, unam-se a nós 
pela oração, podendo também assistir a transmissão da Missa através das mídias sociais. 
Rezaremos de maneira especial pelos religiosos/as doentes e falecidos/as. Mas também 
nas outras grandes intenções da Igreja e da Vida Consagrada Religiosa. 

Contem sempre com minhas orações e estima. Deus abençoe e guarde a todos no seu 
amor. O apóstolo São Paulo, N. Senhora da Assunção e São José intercedam por todos.  

 

Cardeal Odilo Pedro Scherer 

Arcebispo de São Paulo 


