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Editorial
Um ano que evidencia o
Matrimônio e a família como
caminhos de felicidade
Página 4

‘Se os médicos nos apresentam a
vacina como algo bom, sem grandes
efeitos negativos, por que não tomar?’
Vatican Media

Encontro com o Pastor

‘Tudo podemos, apoiados
Naquele que nos chamou
para o seu serviço’

Núncio Apostólico apresenta
credenciais ao presidente
Dom Giambattista Diquattro apresentou sua carta credencial ao presidente Jair
Bolsonaro em cerimônia no
Palácio do Planalto, no dia 7.
Prelado foi nomeado para a
função pelo Papa Francisco
em agosto.
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‘Família Acolhedora’ assegura
a dignidade de crianças

Espiritualidade
Na Sagrada Família, cada
um se entregou plenamente
à vontade de Deus

Iniciativa realizada pela
Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga (Funsai),
em parceria com a Vara da
Infância e Juventude, permite
que famílias acolham temporariamente crianças que se
encontram em condição de
vulnerabilidade.
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Comportamento
Na oração, encontram-se
doses diárias de saúde,
paz e esperança
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‘Deus me deu esperança e
uma nova expectativa de vida’
Ricardo Cyrillo/Kobra Street Art
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Papa Francisco diz confiar nas vacinas e pede união dos povos para a superação da crise atual

Em entrevista a uma tevê italiana, no domingo, 10, o Pontífice
enfatizou a necessidade de que as
pessoas, assim que possível, se
vacinem para acabar com a atual
pandemia: “É uma opção ética,
porque está em jogo a tua saúde,
mas também a dos outros”.

Na oportunidade, o Santo Padre voltou a condenar o aborto,
diante do aumento da quantidade
de países que têm legalizado tal
prática: “É justo eliminar uma vida,
chamar um algoz para resolver um
problema?”

Cardeal Scherer enaltece o
testemunho da Igreja em 2020
Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Bompar é premiado por atendimentos
feitos à população de rua
Bompar

Mural ‘A mão de Deus’, de Eduardo Kobra

Cardeal Scherer, Arcebispo de São Paulo

Em um prédio nas proximidades do Minhocão, o artista
Eduardo Kobra retrata no mural
“A mão de Deus” a presença do
“Criador de todas as coisas, etnias, culturas e povos”.

Dom Odilo ressalta que no
ano marcado pela pandemia
houve um saldo de renovação
na metodologia pastoral e nas
ações de caridade. Ele também
fala das expectativas para 2021.
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É hora de planejar as finanças
pessoais e familiares

Ao longo da pandemia, gestos
solidários são ampliados

Especialistas ouvidos pelo
O SÃO PAULO apresentam
dicas sobre como manter os
gastos em dia, aumentar a
produtividade no trabalho e
concretizar sonhos a partir de
um planejamento financeiro
eficaz.

Agentes de saúde do Consultório na Rua do Bompar realizam atendimento no centro da cidade

#SeparadosSomosMaisFortes, foi
possível atender os irmãos da rua
com alimentos, água e itens como
máscaras e álcool em gel. Pela iniciativa, o Bompar recebeu o prêmio
Empreendedor Social 2020.

O chef de cozinha que distribui refeições desde que seu
restaurante precisou ser fechado e a idosa que produz
máscaras para serem doadas
são exemplos da solidariedade crescente vista nos últimos
meses.
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Diante da atual pandemia, o
Centro Social Nossa Senhora do
Bom Parto (Bompar) ampliou os
atendimentos às pessoas em situação de rua, em parceria com a
Secretaria Municipal da Saúde.
Com a realização do projeto
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E

m nossa saudação de “Feliz Ano Novo” de 2021,
certamente desejamos a
superação da COVID-19.
Nem podia ser diferente: em 2020
nos acompanhou o pesadelo da
pandemia e estivemos todos expostos ao contágio e ao risco da doença. Tantos ficaram doentes e outros
tantos faleceram! Por isso, é mais
que compreensível que desejemos
saúde a todos no novo ano e que
superemos, quanto antes, essa pandemia!
Temos bons motivos para esperar que sim, pois as vacinas para
combater o vírus estão chegando.
Para o Brasil, demoraram um pouco mais, mas estão a caminho. Agora é hora de organizar a vacinação,
assim que houver a possibilidade.
Os cientistas trabalharam muito,
tantos testes feitos e certificações
requeridas. Por isso, vamos tomar
a vacina com coragem para a proteção de nossa saúde e a dos outros.
Na medida em que diminuirmos
o risco de contágio, o vírus terá
menos chances de atacar. Tomar
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Que o ano seja bom
a vacina é questão de saúde, mas
também de solidariedade e responsabilidade social.
É preciso, porém, realismo e paciência: a vacina não chegará a todos ao mesmo tempo e levará algum
tempo até que todos estejam vacinados. Enquanto isso não acontecer,
continuemos a tomar os cuidados
indispensáveis para evitar o contágio: distanciamento, máscara, água
e sabão e álcool em gel nas mãos.
Mesmo para quem já estiver vacinado, isso será necessário, até que
grande parte da população esteja
imunizada. Esses esforços coletivos
são necessários para cortarmos a
corrente de contágio do vírus e para
reduzirmos o quanto antes o número de doentes e falecidos, que já foram demasiados até agora!
Nós, contudo, também desejamos que o ano seja bom para tantas
outras coisas: que a vida possa voltar
ao seu ritmo normal, o povo possa
retornar ao trabalho, pegar o ônibus
e o metrô e se encontrar sem medo
e sem o risco de ficar doente; que a
economia retome um ritmo produtivo para diminuir o sofrimento e a
angústia dos que tiveram seu emprego e renda reduzidos ou cortados; que as escolas voltem a funcionar e os estudantes possam encher
novamente as salas.
E as igrejas voltem a ficar cheias

de gente para as celebrações de adoração, louvores e ação de graças a
Deus. E nossas comunidades possam
retomar a vida pastoral e as atividades de evangelização e caridade. Que
possamos, ao longo deste ano, entesourar o que aprendemos durante a
crise sanitária e colocar em prática o
que ela nos ensinou. De fato, as adversidades do ano passado também
nos instruíram muito sobre a prática de nossa vida cristã e eclesial. O
modo de fazer pastoral e de evangelizar já não poderá ser o mesmo de
antes da pandemia. Nossos métodos
podem e precisam ser revistos.
Em nossa Arquidiocese, o ano
pastoral começa com a festa de São
Paulo, nosso padroeiro, dia 25 de
janeiro. Ele nunca se deixou abater
pelas dificuldades, mas, confiando
em Deus, encontrava forças para
continuar sua missão de testemunha de Jesus e do Evangelho, mesmo
quando parecia que todas as portas
se fechavam ou quando sua vida estava ameaçada. “Tudo posso Naquele que me dá forças”, dizia ele. Essa
também deve ser nossa convicção
e atitude: tudo podemos, apoiados
Naquele que nos chamou para o seu
serviço!
Teremos, no dia 13 de fevereiro,
na Catedral da Sé, a ordenação episcopal de Frei Carlos Silva, OFMCap,
nomeado pelo Papa Francisco para

ser Bispo Auxiliar de nossa Arquidiocese. Ele será encarregado, como
Vigário-Geral e Vigário Episcopal,
da Região Brasilândia. Assim, teremos a ajuda desse novo Bispo Auxiliar para animar e servir o povo de
Deus e as comunidades e organizações da Igreja, junto com os demais
seis bispos auxiliares.
Temos, também, o vivo desejo
de retomar as atividades do sínodo
arquidiocesano, tão logo isso seja
possível. Temos pela frente a assembleia arquidiocesana do sínodo,
que deverá congregar cerca de 400
membros, representantes de todas
as expressões e organizações eclesiais de nossa grande Arquidiocese.
A assembleia terá a missão de elaborar propostas para a fase pós-sinodal, para fazer frutificar o sínodo
em muitas formas de “comunhão,
conversão e renovação missionária”.
Enquanto não for possível reunir a
assembleia, rezemos todos ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine
nos passos que devemos dar no caminho sinodal.
Sendo este o primeiro artigo do
ano em nosso jornal arquidiocesano
O SÃO PAULO, renovo meus votos
de proteção de Deus para todos e,
pela intercessão de São Paulo Apóstolo, de Nossa Senhora da Assunção
e São José, invoco sobre todos a bênção de Deus.
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“O mistério de Deus que nos envolve na pessoa de Jesus Cristo, nascido de Maria, em condições de pobreza, até mesmo de rejeição… Este
é o sublime mistério de Deus que
vem ao nosso encontro”, afirmou o
Cardeal Scherer, Arcebispo de São
Paulo, na missa da Solenidade do
Natal do Senhor, em 25 de dezembro, na Catedral da Sé. “O Natal fala
da dignidade nova que nos foi doada
pelo fato de o Filho de Deus ter assumido a nossa humanidade frágil,
pecadora, inconstante”, também disse o Arcebispo na homilia.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Missa da
Solenidade
de Natal
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Noite Santa

As celebrações da Natividade do Senhor foram abertas com
a missa da noite do Natal, na madrugada do dia 25, pontualmente à meia-noite. A Eucaristia foi antecedida pelo tradicional
concerto da São Paulo Schola Cantorum, que apresentou diversas canções natalinas.
“Nesta missa da noite de Natal, recordamos a luz de Deus que
brilha para iluminar as trevas do mundo e do pecado. Ele veio
para vencer o pecado e todo o mal, veio para anunciar a luz da sabedoria divina por meio da Palavra que anunciou e fez anunciar
a todos os povos, para que esta luz continue a brilhar, a orientar a
vida de todos”, afirmou Dom Odilo.
Leia a íntegra da reportagem sobre as missas da Noite de Natal
e do Dia de Natal no link a seguir: https://cutt.ly/ejcIqP7.

Natal dos Pobres

Já no contexto da celebração do Natal, o Cardeal Scherer
presidiu missa em 20 de dezembro na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Campos Elísios. O evento solidário se deu
em ação de graças pela iniciativa Natal dos Pobres, realizado em
favor dos mais necessitados, com a distribuição de 1,5 mil marmitas e itens de higiene pessoal.
“Ir ao encontro dos pobres, neste contexto do Natal, é muito
importante. Eles são os primeiros destinatários da Boa-Nova do
Natal, a ouvir essa palavra consoladora, ‘alegrai-vos, o Senhor
está perto!’”, disse o Cardeal na homilia.
A íntegra da reportagem pode ser lida por meio deste link:
https://cutt.ly/OjcO1aA.

Atos da Cúria
NOMEAÇÃO E PROVISÃO
DE PÁROCO:
Em 15/12/2020, foi nomeado e provisionado
como Pároco da Paróquia Santa Edwiges,
no bairro do Sacomã, na Região Episcopal
Ipiranga, o Reverendíssimo Padre Orestes
Monteiro de Melo, OSJ, pelo período de 06
(seis) anos.
PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 14/12/2020, foi prorrogada a nomeação
e provisão como Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Consolata, no bairro Jardim
São Bento, na Região Episcopal Sant’Ana,
do Reverendíssimo Padre Moisés Roberto
Facchini, IMC, até 31 de dezembro de 2022.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
VIGÁRIO PAROQUIAL:
Em 22/12/2020, foi nomeado e provisionado Vigário Paroquial, da Paróquia São
Francisco, no bairro do Centro, na Região
Episcopal Sé, o Reverendíssimo Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM, pelo período de 03
(três) anos.
Em 22/12/2020, foi nomeado e provisionado Vigário Paroquial, da Paróquia Nossa
Senhora da Paz, no bairro da Liberdade, na
Região Episcopal Sé, o Reverendíssimo Padre Alfredo José Gonçalves, CS, pelo período de 03 (três) anos.
Em 14/12/2020, foi nomeado e provisionado Vigário Paroquial, “ad nutum episcopi”,
da Paróquia Nossa Senhora da Candelária, no bairro Santana, na Região Episcopal
Sant’Ana, o Reverendíssimo Padre Marcelo
Alves dos Reis, SCJ.
Em 16/12/2020, foi nomeado e provisionado Vigário Paroquial, “ad nutum episcopi”,
da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus
e Santa Marina, no bairro do Carrão, na
Região Episcopal Belém, o Reverendíssimo
Padre Emerson José da Silva, SAC.
Em 15/12/2020, foi nomeado e provisionado
Vigário Paroquial, “ad nutum episcopi”, da
Paróquia Santa Edwiges, no bairro do Sacomã, na Região Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo Padre Hilton Carlos Soares, OSJ.
Em 15/12/2020, foi nomeado e provisionado Vigário Paroquial, “ad nutum episcopi”,
da Paróquia São Judas Tadeu, no bairro do
Jabaquara, na Região Episcopal Ipiranga, o
Reverendíssimo Padre Flávio Aparecido
Alves, SCJ.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
ADMINISTRADOR PAROQUIAL:
Em 16/12/2020, foi nomeado e provisionado Administrador Paroquial, “ad nutum
episcopi”, da Paróquia São Vicente Pallotti

e São Pedro Apóstolo, no bairro Vila Antonina, na Região Episcopal Belém, o Reverendíssimo Padre Daniel Max da Silva
Ferreira, SAC.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE
ASSISTENTE PASTORAL:
Em 11/12/2020, foi nomeado e provisionado, como Assistente Pastoral, “ad nutum
episcopi”, da Paróquia Nossa Senhora do
Retiro, no bairro Jardim Cidade Pirituba,
na Região Episcopal Brasilândia o Diácono
Permanente Senhor Nelson da Silva.

Em 11/12/2020, foi nomeado e provisionado, como Assistente Pastoral, “ad nutum
episcopi”, da Paróquia Bom Pastor, no
bairro Jardim Carumbé, na Região Episcopal Brasilândia, o Diácono Permanente Senhor João Gundes de Barros.

POSSE CANÔNICA:
Em 13/12/2020, foi dada a posse canônica
como Pároco da Paróquia São Pedro, no
bairro Jardim Tremembé, na Região Episcopal Sant’Ana, ao Reverendíssimo Padre
Claudinei de Arruda Lucio.

Em 15/12/2020, foi nomeado e provisionado, como Assistente Pastoral, “ad nutum
episcopi”, da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro Jardim Conquista, na Região
Episcopal Belém, o Diácono Permanente
Senhor Marcel Alves Martins.

Em 19/12/2020, foi dada a posse canônica como Pároco da Paróquia Nossa
Senhora Mãe de Jesus, no bairro Jardim
Celeste, na Região Episcopal Ipiranga, ao
Reverendíssimo Padre Edinaldo Leite
Barbosa, SJS.
Divulgação
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Editorial

Ano de São José, Ano da Família

E

m dezembro último, ao chegar ao fim o difícil “ano da
pandemia”, o Papa Francisco
estabeleceu para o novo ano
duas intenções especiais: 2021 será o
“Ano de São José” (com a carta apostólica Patris corde) e o “Ano da Família”
(com o quinquênio desde a publicação
da exortação apostólica Amoris laetitia). Como se articulam, na visão do
Santo Padre, estes dois focos de atenção
propostos à Igreja universal?
A resposta, a nosso sentir, passa
por uma nota bastante acentuada na
Amoris laetitia: o Evangelho da família deve ser enfocado a partir de uma
“pastoral positiva”, que não se limite à
“simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais”, mas que
consiga “apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e
a família” como “caminhos de felicidade” (AL, 35-38).
Com essa pastoral positiva – é

bom que fique claro –, o Santo Padre
não pretende relativizar o ensinamento da Igreja sobre matrimônio e família (grandemente assentado, aliás, na
própria filosofia antropológica). Pelo
contrário: o Papa é enfático ao afirmar
que “só a união exclusiva e indissolúvel
entre um homem e uma mulher realiza
uma função social plena”, uma vez que
“nenhuma união precária ou fechada à
transmissão da vida garante o futuro da
sociedade”. A família, entendida como
“sociedade natural fundada no matrimônio”, é necessária à perpetuação da
comunidade humana, já que não só
transmite a vida a novas pessoas, como
também lhes propicia um ambiente estável o suficiente para sua existência.
Além do mais, a estabilidade da instituição familiar fomenta “o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento
ético das cidades e aldeias” –, o que
pode ser observado, por exemplo, na

Igreja sem fronteiras

da posse”. Casto é aquele que ama na liberdade, sem pretender usar a posse do
outro para preencher um vazio em si
próprio. Um “amor” que não seja assim
casto nem sequer é digno de seu nome:
“Acaba sempre por se tornar perigoso:
prende, sufoca, torna infeliz” (PC, 7).
São José, ao contrário, é profundamente feliz – justamente porque casto;
e sua felicidade “não se situa na lógica
do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele
homem nunca se nota frustração, mas
apenas confiança” (PC, 7).
Roguemos, então, ao castíssimo São
José para que nos ensine, em nossa vida
familiar, a fazer o dom de nós mesmos,
e, assim, alcançar a realização de nossas
mais altas aspirações. Possam nossas
famílias, nos desafios que nos esperam
ao final desta pandemia, ser ao mundo
testemunho de profunda e verdadeira
felicidade. São José, rogai por nossas
famílias!

Opinião
Arte: Sergio Ricciuto Conte

PADRE JOSÉ ULISSES LEVA
O Papa Francisco está à frente da
Igreja desde março de 2013. Durante
esses quase oito anos, ele tem escrito
muito, com serenidade e objetividade, sobre o seu pontificado, e assim o
transmite. No ensinamento social da
Igreja, em 24 de maio de 2015, o Papa
apresentou a encíclica Laudato si’, e,
em 3 de outubro de 2020, nos brindou
com a encíclica Fratelli tutti. A Igreja é
chamada a evangelizar sempre todos os
povos, em todos os continentes. A Esposa de Cristo está sendo motivada a
pensar a humanidade, como habitante
da “casa comum”, e também, apostando
na fraternidade e na amizade social.
No capítulo I da encíclica Laudato si’,
o Papa propõe uma reflexão que deve ser
assumida por todos nós, moradores do
planeta Terra: “O que está acontecendo
com nossa casa?” Nos parágrafos 17-100
deste capítulo, o Papa Francisco vai delineando o seu pensamento e os seus questionamentos. Como batizados, somos
convidados por Cristo Jesus a partir em
missão, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, seja perto
de casa, seja mesmo além-fronteiras.
Como encontramos o ambiente da nossa “casa”, quando portamos Jesus Cristo
e o seu Evangelho? Somos anunciadores
e ao mesmo tempo devemos preservar
a Terra. Precisamos chegar aos últimos
quadrantes do planeta evangelizando e
garantindo a continuidade da vida.

maior generosidade e abnegação que
tende a estar presente entre os filhos de
famílias numerosas (cf. AL, 52).
Preservado, portanto, o ensinamento da Igreja, a preocupação do Santo
Padre é insistir em “apresentar o matrimônio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização, do
que como um fardo a carregar a vida
inteira” (AL, 37): precisamos fazer ver
a nossos irmãos e irmãs “que o Evangelho da família é resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana:
a sua dignidade e plena realização na
reciprocidade, na comunhão e na fecundidade” (AL, 201).
Este contexto pode dar nova luz à
nossa compreensão de São José como
pai e guardião da Sagrada Família. Nós
o invocamos como castíssimo – e, na
recente carta Patris corde, o Papa nos
recorda que “não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese
de uma atitude que exprime o contrário

Na encíclica Fratelli tutti, sobretudo no capítulo III, o Papa Francisco
nos leva a refletir sobre o tema “Pensar
e gestar um mundo aberto”. Nos parágrafos 87-127, o Pontífice nos orienta
a “promover o bem moral” (112) e o
“direito sem fronteiras” (121). O Magistério de Francisco está em compasso com o Evangelho de Cristo Jesus.
O Divino Mestre veio para garantir a
vida em abundância a todos os povos.
Como estamos promovendo a fraternidade universal e a amizade social?
Como chegar aos povos, com o paradigma da universalidade apresentado
por Francisco e, ao mesmo tempo,
respeitando as fronteiras da diversida-

de religiosa, sem o temor de anunciar
Jesus Cristo?
De fato, o Papa Francisco tem se
apresentado como um homem religioso e de importância planetária. Ele, o
Pontífice da Igreja Católica, também,
se preocupa com o homem e a mulher
contemporâneos. Quando o Papa fala
do meio ambiente e da fraternidade
universal, ele se comunica com todas as
pessoas do nosso tempo. Sua voz se faz
ecoar em todos os cantos do planeta.
Parafraseando São Francisco de Assis,
nas duas encíclicas do seu ensinamento social da Igreja, Laudato si’ e Fratelli
tutti, o Papa Francisco entoa um cântico às maravilhas da criação e apresen-

ta o convite à fraternidade universal.
Respeitando o meio ambiente e propondo a fraternidade e amizade social,
podemos dizer que a Igreja diminui
sua vitalidade ao apresentar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas?
Sem sombra de dúvidas, nós precisamos cuidar da Terra como criação de
Deus. Devemos respeitar os recursos
naturais como dons do Altíssimo, e nos
conscientizar do uso e da partilha dos
bens universais, para toda a humanidade. Cristo Jesus nos apontou o Pai que
nos criou, e, com amor benevolente,
oferece cotidianamente o pão nosso e o
garante a todos nós.
O Papa Francisco apresenta o seu
Magistério com ternura e determinação. Ele tem mostrado, firmemente, nos
seus escritos, a centralidade da mensagem de Jesus. O Pontífice é propositivo
e inteligente ao falar no Salvador e Redentor. Ele nos conclama, porém, como
batizados, a anunciar o Filho de Deus,
não na coação dos métodos ou na submissão dos povos. Ele tem proposto o
diálogo respeitoso e a valorização do
outro, em cada pessoa humana. Ele tem
buscado superar rupturas, tecendo o
entendimento recíproco. Rompendo as
fronteiras que dividem e valorizando as
pontes que promovem o bem comum,
o Papa Francisco orienta a Igreja de
Cristo Jesus e apresenta seu itinerário
de grande evangelizador.

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

Padre José Ulisses Leva é professor
de História da Igreja da PUC-SP.

www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br
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ipiranga

Dom Ângelo Mezzari abençoa
reformas na Paróquia São João Batista
POR PASCOM PAROQUIAL
Em missa em 21 de dezembro, Dom
Ângelo Ademir Mezzari, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Episcopal Ipiranga, abençoou as reformas
realizadas desde de 2018 na Paróquia
São João Batista, na Vila Guarani, Setor
Imigrantes.

Pascom da Paróquia São João Batista

No início da missa, concelebrada pelo
Padre Ricardo Pinto, Pároco, foi recordado o itinerário desde o ano 2018, quando
os Ministros Extraordinários da Sagrada
Comunhão iniciaram uma partilha entre eles e os demais paroquianos para a
escolha e compra de um novo sacrário,
culminando em intervenções concluídas
em 2020, como a troca de todo o telhaFacebook da Região Ipiranga

Templo reformado na Vila Guarani é abençoado por Dom Ângelo Mezzari, em 21 de dezembro
[IPIRANGA] Em campanha realizada pela Pastoral da Criança e os Vicentinos da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês, Setor Pastoral Anchieta, além do Reunidas –
Espaço de Convivência e Diálogo entre Mulheres – e da Creche Nossa Senhora das
Mercês, pertencente ao Centro Social Nossa Senhora das Mercês, houve a entrega
de 233 sacolinhas com roupas, calçados, doces e brinquedos, nos dias 19, 21 e
22 de dezembro. As iniciativas foram animadas pelo Frei José Maria Mohomed Jr.,
Pároco. Além das sacolinhas, a Pastoral da Criança arrecadou itens para mulheres
gestantes da comunidade, que constituíram kits de enxoval.
(por Redação, com informações do Facebook da Região Ipiranga)

do do prédio onde estão as salas de catequese e a residência paroquial, a implementação do novo sistema de hidrantes
e a construção de rampas de acesso nas
entradas da igreja, além da reforma do
interior do templo.
Os paroquianos participaram ativamente do processo, por meio de diálogos, sugestões e grande generosida-

de, bem como comerciantes e famílias
do bairro.
As imagens dos santos restauradas e
a nova via-sacra também foram abençoadas por Dom Ângelo. Na homilia,
o Bispo ressaltou que o templo deve ter
harmonia, luminosidade e beleza para
ajudar o povo a celebrar e rezar melhor, e
que ali, com a reforma, ele via esses itens.

Espiritualidade

Sagrada Família: Jesus, Maria e José
Dom Carlos
Lema Garcia

E

BISPO AUXILIAR DA
ARQUIDIOCESE
E VIGÁRIO
EPISCOPAL PARA
A EDUCAÇÃO E
A UNIVERSIDADE

stamos muito felizes neste início de ano porque entramos em
2021 de mãos dadas com São
José e Maria Santíssima. Recentemente, no dia 8 de dezembro, o Papa
Francisco teve a feliz inspiração de declarar o Ano de São José, Patrono da Igreja.
E no último domingo de dezembro, festa
da Sagrada Família, o Santo Padre propôs
um ano de reflexão da exortação apostólica Amoris laetitia sobre a família: “A
família de Nazaré é modelo, na qual todas
as famílias do mundo podem encontrar
o seu seguro ponto de referência e inspiração. Em Nazaré, floresceu a primavera
da vida humana do Filho de Deus, no
momento em que foi concebido por obra
do Espírito Santo no ventre virginal de
Maria. Entre as paredes hospitaleiras da

Casa de Nazaré, a infância de Jesus teve
lugar na alegria, rodeada pelos cuidados
de Maria e de José, na qual Jesus pôde
ver a ternura de Deus (cf. carta apostólica Patris corde, 2)”. A família de Jesus é
sagrada, santa, exemplar: dela aprendemos a cumprir com exatidão a vontade
de Deus.
A Sagrada Família é modelo das nossas famílias, porque cada um dos seus
membros seguiu fielmente a própria vocação e se entregou plenamente ao cumprimento da vontade de Deus, segundo
os desígnios para as suas vidas. Jesus dirá
que o seu alimento é fazer a vontade de
seu Pai. Maria Santíssima foi criada imaculada para ser digna Mãe do Salvador.
São José é o homem justo, santo, fiel,
guardião de Maria e de Jesus. Chefe da
família, era a ele que cabia sustentar Jesus e Maria com o seu trabalho. Foi ele
quem recebeu a mensagem sobre o nome
que devia dar ao Menino – “e lhe porás o
nome de Jesus” – e as indicações necessárias para proteger o Filho: “Levanta-te,
toma o Menino e foge para o Egito”. Dele
Jesus aprendeu o seu ofício, o meio de ganhar a vida.
São modelo das famílias cristãs por
saberem ver os desígnios de Deus mes-

mo nas situações de dor e de sofrimento, que não foram poucas. Vejamos: logo
que se casaram, José decidiu separar-se
de Maria quando percebeu que ela esperava um filho e intuiu que havia algo
misterioso naquela maternidade. Amava
Maria com todo o seu coração e deve ter
sofrido muito com essa decisão. Depois,
o Anjo apareceu-lhe em sonhos e lhe revelou que Maria concebera um Filho por
obra do Espírito Santo e ele terá a missão
de dar-lhe o nome de Jesus e educá-lo.
Logo em seguida, eles têm de viajar a Belém, para o recenseamento. Era a terra de
seus antepassados, mas nenhum parente
ou conhecido lhes abriu as portas. Talvez
porque eram gente pobre e não tinham
como pagar a hospedagem. Por isso, não
encontram outro local para o nascimento
do Menino a não ser uma gruta de animais...
Depois que as coisas se normalizaram – já moravam numa pequena casa
e os reis magos partiram –, outro susto:
Herodes quer matar o seu Filho, e devem
fugir para o Egito, um país desconhecido. Após alguns anos, voltam a Nazaré e
a vida prossegue até que, aos 12 anos, o
Menino fica voluntariamente no Templo:
três dias de procura e aflição até encon-

trá-lo. Dos 12 aos 30 anos de Jesus, nada
acontece fora da normalidade. José morre relativamente cedo e Maria já era viúva
quando Jesus saiu de casa para percorrer
a Palestina e anunciar o Evangelho do
Reino do Céu. Durante três anos, quase
não chegam notícias do seu Filho: Como
Jesus está? Precisa de roupa? Está se alimentando bem?
Recebe informações de que os líderes
do povo passam a persegui-lo, por inveja,
até que o prendem, o julgam injustamente e o condenam à flagelação e à crucifixão. Seu Filho amado morre condenado
entre dois ladrões assassinos.
Apesar de não faltarem as dores e os
sofrimentos, a Sagrada Família de Nazaré
continua sendo modelo para as nossas famílias: precisamos aprender a ver a mão
de Deus em todos os acontecimentos.
Não devemos nos sentir nunca abandonados: Deus, quando envia uma cruz,
nos dá a graça para carregá-la. Contemplando o exemplo de Jesus, Maria e José,
saberemos aceitar todas as situações difíceis em nossas famílias como permitidas
por Deus para o nosso crescimento na
fé e na confiança. Vamos percorrer este
novo ano levados pelas mãos de Maria e
José.

www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br
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Cardeal Scherer preside
celebração penitencial do clero

Facebook da Região Santana
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O clero atuante na Região Episcopal
Lapa participou, em 16 de dezembro, da
celebração penitencial em preparação
para o Natal, presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, tendo entre os concelebrantes Dom
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da
Arquidiocese na Região Episcopal Lapa.
A celebração ocorreu na Paróquia
Santa Mônica, Setor Pastoral Pirituba,
cujo Pároco é o Padre Flávio Heliton.
Dom Odilo, na homilia, destacou o
aprendizado e as ações das paróquias
durante a pandemia. Ao final, Dom
José agradeceu a presença do Cardeal
Scherer e destacou seu contentamento
em atuar na Região Lapa. Após a missa,
houve um almoço de confraternização.

[SANTANA] Na véspera de Natal, 24 de
dezembro, os fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, Setor Jaçanã, se mobilizaram para preparar e distribuir refeições
a pessoas em situação de rua, sendo que
às crianças também foram dadas algumas
sacolinhas com guloseimas.
(por Redação, com informações do
Facebook da Região Santana)
Facebook da Região Santana

Cardeal Scherer e Dom José Benedito com o clero atuante na Região Lapa, em 16 de dezembro

Padre alerta sobre a prática de ‘body shaming’
Violência disfarçada de boa intenção: este é o “body shaming”, tema preocupante sobre o qual o Padre Antonio
Francisco Ribeiro, psicólogo, advogado, professor de Psicologia e Assistente
Eclesiástico da Pastoral da Comunicação (Pascom) na Região Lapa comentou
em conversa com a Pascom regional.
“Toda vez que alguém faz um co-

mentário ‘dizendo ser sincero’, ‘para o
bem de alguém’, falando sobre o corpo
de outra pessoa, seja de alguém próximo, seja de uma figura pública, sem se
dar conta, está proferindo um discurso
de ódio. Fazer críticas não solicitadas
ao corpo de alguém, falando do peso,
aparência, suas feições e formas, é um
ato de violência contra esta pessoa,

Arquivo paroquial

[LAPA] No dia de Natal, 25 de dezembro,
a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no
Parque Continental, Setor Pastoral Butantã, realizou um café da manhã para pessoas em situação de rua. Participaram da
ação paroquianos, seminaristas que atuam na Paróquia e o Pároco, Padre Pedro
Augusto Ciola de Almeida.

uma espécie de bullying, que pode desencadear um sentimento de baixa autoestima na pessoa atacada”, comenta
o Sacerdote, que também é Pároco da
Paróquia Santo Alberto Magno, Setor
Pastoral Butantã.
“Body shaming” pode ser entendido
como “humilhação do corpo e é um
discurso de ódio”, enfatizou o Padre.
Pascom da Paróquia São Luís Gonzaga

[BRASILÂNDIA] Dom Devair Araújo da
Fonseca presidiu a missa da Vigília de Natal, em 24 de dezembro, na Paróquia São
Luís Gonzaga, Setor Pereira Barreto, concelebrada pelo Padre Roberto Moura, Pároco. Essa foi a última missa celebrada por
Dom Devair na Arquidiocese de São Paulo, onde atuou como Bispo Auxiliar desde
2015, sendo Vigário Episcopal na Região

Brasilândia e no Vicariato para a Pastoral
da Comunicação. No próximo sábado, 16,
às 9h30, ele tomará posse com Bispo da
Diocese de Piracicaba (SP), em missa na
Catedral Santo Antônio, no centro daquela
cidade. A celebração será transmitida pelas
redes sociais da Diocese e pela Rede Vida
de Televisão.
(por Redação)
Reprodução

Vida

ATENDIMENTO
GRATUITO

AJUDA PSICOTERAPÊUTICA
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:

Nossa Senhora da Assunção e São Paulo
Pessoal Nipo-Brasileira de São Gonçalo
Praça João Mendes 108, Tels. 3106-8110 e 3106-8119

(por Redação, com informações do Facebook da
Região Santana)

[SÉ] A Irmã Cristiane dos Santos, religiosa da Congregação de Nossa Senhora de
Sion, mestra em Teologia pela PUC-SP,
realizará um curso on-line de introdução
ao Estudo das Sagradas Escrituras. A formação é estruturada em módulos, sendo
o primeiro sobre o Pentateuco. Uma das
turmas será iniciada no dia 1º de fevereiro,
com aulas às segundas e quartas-feiras, às
19h30; e a outra começará no dia 2, com
aulas às terças e quintas-feiras, às 21h,
com duração de 40 minutos cada. Outras informações podem ser obtidas pelo
WhatsApp (11) 99963-8877.
[LAPA] O Curso de Teologia para Agentes de Pastoral da Região Episcopal Lapa
completou 25 anos de atuação em 2020.
Por isso, foi celebrada, em 17 de dezembro, na Paróquia Nossa Senhora da Lapa,
uma missa em ação de graças pela formatura de 59 alunos do Curso de Mariologia
on-line. A celebração foi presidida por Dom
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da
Arquidiocese na Região Episcopal Lapa.
(por Benigno Naveira)

[LAPA] No dia 19 de dezembro, Dom
José Benedito Cardoso presidiu missa no
Hospital Universitário da USP, com a participação de funcionários, médicos e enfermeiros, no contexto da celebração do
Natal.
(por Benigno Naveira)

(por Redação)

Saudável

[SANTANA] Na Solenidade da Santa
Mãe de Deus, no dia 1º, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Santana, presidiu missa na Paróquia
Nossa Senhora da Piedade, Setor Jaçanã,
durante a qual conferiu o sacramento da
Confirmação a um grupo de jovens crismandos. Concelebrou o Padre Luis Isidoro
Molento, Pároco.

[SÉ] No primeiro vídeo do ano, a iniciativa
“Brasil: Terra de Santos” traz a história do
Venerável Irmão Roberto Giovanni (19031994), religioso estigmatino que nasceu e
viveu no interior de São Paulo. Ele serviu
por mais de 50 anos na cidade de Casa
Branca (SP) e teve suas virtudes heroicas
reconhecidas pelo Papa no final de 2020.

A entrevista foi concedida por Luis Renato
Thadeu, que, além de ter convivido com o
Venerável, colaborou para a abertura do
processo de beatificação. O vídeo pode ser
acessado no canal do YouTube Brasil Terra
de Santos, pelo link a seguir:
https://cutt.ly/GjvwuJR.
(por Lívia Miranda)

[LAPA] Dom José Benedito Cardoso presidiu missas de Natal, em 24 de dezembro,
na Paróquia São José Operário, e, no dia
25, na Paróquia São Patrício, ambas no Setor Pastoral Rio Pequeno.
(por Benigno Naveira)

[LAPA] O Bispo Emérito de Jacarezinho
(PR), Dom Fernando José Penteado, presidiu missas nos dias 31 dezembro e 1º de
janeiro, na Paróquia Santo Alberto Magno,
Setor Pastoral Butantã.
(por Benigno Naveira)

www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br
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Dom Luiz Carlos Dias: ‘A luz de
Cristo brilha em nossos corações! Ânimo!’
Pascom da Paróquia Santa Adélia

Fernando Arthur
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Na noite da Vigília de Natal, em 24
de dezembro, Dom Luiz Carlos Dias,
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém, presidiu missa na Paróquia
Santa Adélia, Setor Pastoral Conquista,
concelebrada pelo Padre Jonatas Alex
Mariotto, Pároco. Houve participação
presencial dos fiéis e transmissão da missa pelas redes sociais da Paróquia e da
Região Belém.
Na homilia, Dom Luiz ressaltou que
aquela noite santa indica que Deus teve
um gesto amoroso com a humanidade,
pelo nascimento de Cristo, um sinal de
salvação, anseio atual diante dos muitos
acontecimentos recentes.
Dom Luiz também falou sobre a
percepção das diferenças, da dificuldade do convívio em tempos de separação, e lembrou que a sensibilidade
do cristão aparece na desigualdade.
“Deus já está nos salvando, não esta-

não é um aguardar passivo, estático:
consiste, sim, em fazer alguma coisa pela qual se espera um resultado
favorável. Para nós, católicos, a virtude da esperança está alicerçada na
fé em Jesus Cristo e em viver no seu
amor. Nele, não temos uma esperança de expectativas duvidosas, mas a
esperança de certeza, para a qual está
reservada a coroa dos justos, como
afirma o Apóstolo: “Combati o bom
combate, terminei a corrida, mantive
a fé. Só me espera a coroa da justiça
que o Senhor, como justo juiz, me entregará naquele dia. E não só a mim,
mas a todos os que desejam sua manifestação” (2Tm 4,7-8).
É necessário que os cientistas, bem
intencionados, continuem trabalhando
incansavelmente pela vacina. Que se
agradeça, e muito, o trabalho extraordinário dos profissionais da saúde em
benefício do próximo. Quanto a você,
não se angustie na espera, não perca
a paz, que compromete as energias da
boa saúde. Tenha comportamentos
pessoal e social responsáveis. Em qual
vacina, porém, encontramos estes três
componentes fundamentais – saúde,
paz e esperança – para o bem-estar de
nossas vidas? Na oração. Quantas doses? Doses diárias de encontros com
Deus. Inicie a partir de já a sua “imunização”, neste ano dedicado pelo Papa
Francisco a São José – mestre da oração
e serenidade –, e sob a proteção de Maria Santíssima: “Mãe de misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa”.
Valdir Reginato é médico de família
E-mail: reginatovaldir@gmail.com

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

dadeiro significado do Natal. “O
Filho de Deus nasceu entre nós, vamos acolhê-lo!”, afirmou. “Seus pais,
Maria e José, fizeram uma grande
viagem e, ao chegarem, não encontraram lugar para ficar nem foram
acolhidos”, apontou.
Ao final da celebração eucarística, Dom Luiz abençoou o presépio
montado na matriz paroquial.

Comportamento
A vacina para todos
VALDIR REGINATO
Feliz Ano Novo! Ainda estamos em
tempo. Terminamos 2020 com os olhos
voltados para a esperança da vacina,
que deverá “salvar a todos e restabelecer a normalidade no mundo”. Já escrevi nesta coluna vários artigos sobre o
fato mais marcante de 2020 – a pandemia – e sobre a “esperança” da vacina.
Portanto, gostaria de deixar de lado a
pandemia, neste ano que se inicia, e colocar um outro olhar para 2021. Este, já
nos seus primeiros dias, não diminuiu
as surpresas no noticiário quanto ao
que poderá vir neste conturbado período em que vivemos, um tempo diferenciado na história da humanidade.
Nesse sentido, menciono três votos
que enviei, desejando a muitos amigos,
no fim de ano: Saúde, Paz e Esperança.
Mas de qual saúde estamos falando?
Que paz estamos desejando? E em
quem estamos colocando a nossa esperança?
Saúde, na sua raiz latina, vem de salute, salus, ou seja, “salvação”. Os povos
antigos não limitavam esta saúde-salvação somente ao bem-estar do corpo
físico, mas também da sua salvação na
transcendência da dimensão espiritual,
visto que a matéria do corpo é finita,
mas a alma é eterna. A atuação dos
primeiros sacerdotes e médicos, na sua
identificação, se confunde nos primórdios da história. Dentre os sacramentos da Igreja Católica está a Unção dos
Enfermos, que, podendo aliviar as dores do corpo, volta-se, principalmente,
para a vida na eternidade. Essa dimen-

são foi nos últimos séculos um tanto esquecida e a saúde passou a se limitar ao
comportamento sadio do corpo, como
sono, alimentação, trabalho, exercícios
e lazer. Todos muito importantes, mas
que não dispensam os cuidados com a
salute para a eternidade do espírito.
A definição mais remota de paz, de
origem indo-europeia, é pak, que significa “estabelecer um marco de limites
para que se evitem invasões”. Os romanos desejavam a pax nas saudações
cotidianas, de modo a manter limites
de respeito e esperança na boa convivência social. No entanto, o sentido da
paz assumiu um significado totalmente novo com a saudação dos anjos na
noite santa de Natal: “Glória a Deus
nas alturas e paz na terra aos homens
de boa vontade” (Lc 2,14). De maneira mais contundente, o próprio Cristo
deixa claro o significado da paz: “Eu
vos deixo a paz, eu vos dou a minha
paz. Não vo-la dou como o mundo a
dá. Não vos perturbeis nem vos acovardeis” (Jo 14,27). E após a ressurreição: “A paz esteja convosco! Como o
Pai me enviou, eu vos envio” (Jo 20,21).
Não é somente uma paz humana ou a
ausência de conflitos, mas é a convivência íntima do homem com Deus,
que o tranquiliza na alma, apesar de
todas as rebeliões externas presentes.
Lembrando, a pak é evitar as invasões
das agitações mundanas, colocando os
limites, pela sabedoria e poder divinos,
na pax romana.
Por último, chegamos à esperança. Do latim sperare, está vinculado a
aguardar bons acontecimentos. Mas

PADRE ALFREDO JOSÉ GONÇALVES, CS
A frase que serviu de lema ao Mês da Bíblia
de 2020 foi extraída do livro do Deuteronômio. Convém, de início, citar por inteiro o versículo: “Nunca faltarão pobres na terra, e por
isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu
irmão necessitado ou pobre que vive em tua
terra” (Dt 15,11). Aliás, os “pobres e indigentes”, tanto na face de todo o globo quanto do
país em que vivemos, parecem ter aumentado
com a pandemia de COVID-19. Na verdade,
além de desmascarar a pobreza oculta e silenciada, o flagelo do coronavírus a trouxe às ruas
e praças, contribuindo, por sua vez, para criar
novos desempregados e subempregados, que,
como aves de arribação, erram de um lado
para outro ao sabor dos ventos e das migalhas
do capital.
O contexto daquele preceito, entretanto,
deve ser buscado um pouco mais adiante no
mesmo livro bíblico: “Quando tiveres colhido
as uvas da tua vinha, não voltes para apanhar o
que tiver sobrado: o resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Lembra-te: foste escravo
no Egito. É por isso que te ordeno agir desse
modo” (Dt 24,21-22). Por trás desse comportamento diante dos mais necessitados – estrangeiros, órfãos e viúvas –, está a lembrança
inesquecível da escravidão no Egito. A experiência da escravidão em um país estranho deve
servir de antídoto para qualquer tipo de opressão futura. Uma vez que foste escravo sob a tirania do faraó, deves cuidar do estrangeiro que
vive a teu lado!
A esse trinômio dos prediletos de Deus,
que aparece repetidamente no Antigo Testamento, porém, não seria difícil acrescentar
outros rostos igualmente marcados por séculos
de abandono, penas e dores, como “feições sofredoras de Cristo”. É o que fez, por exemplo, o
documento final da assembleia dos bispos da
América Latina e Caribe, de 1979, em Puebla,
no México. “Desfilam, entre outros, os rostos
de crianças, jovens e anciãos, bem como de
indígenas e afro-americanos, camponeses e desempregados” (Documento de Puebla, 31-39).
Já na assembleia de Aparecida, os rostos se ampliam, incluindo os migrantes, os dependentes
de drogas, mas também os enfermos, os prisioneiros, as mulheres e o meio ambiente, este último como face devastada e dilacerada do planeta Terra (Documento de Aparecida, 411-475).
Emerge com força o conceito de cuidado,
tão caro ao Papa Francisco, seja na carta encíclica Laudato si’, de 2015, seja em sua atitude
solidária para com os imigrantes e refugiados.
Cuidado, em primeiro lugar, com o teu irmão
de sangue que, às vezes, mesmo no interior
de casa e da família, debaixo do mesmo teto,
sente-se abandonado e esquecido. Cuidado,
em seguida, com o teu irmão pobre, excluído
e descartável, órfão de trabalho, de direitos e
de pátria, errando à deriva pelas estradas do
êxodo, do exílio e da diáspora. Cuidado, enfim, com a preservação do ar, das águas e do
meio ambiente, “nossa casa comum”, no sentido de que ninguém sobre ela se sinta jamais
estrangeiro, mas convidado a uma cidadania
universal e sem fronteiras, sinal e antecipação
da Boa-Nova do Reino de Deus.

Na missa de Natal, Dom Luiz Carlos Dias abençoa presépio na Paróquia Santa Adélia

mos sós”, enfatizou. Ele destacou
que a missão da Igreja é evangelizar, e isso se faz na manifestação
dos filhos de Deus saindo para o
mundo com ânimo e força: “A luz
de Cristo brilha em nossos corações! Ânimo!”.
Por fim, o Bispo transmitiu o
pedido do Papa Francisco para que
as pessoas não se esqueçam do ver-

Abre tua mão
para o teu irmão
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Bompar é premiado por iniciativa de atendimento
à população em situação de rua na pandemia
Bompar

Nayá Fernandes

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Daisy vivia nas ruas do Centro de São
Paulo. Tinha comportamento agressivo e
um forte odor, por causa de um problema urinário. Após várias tentativas de ser
atendida em Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), sem sucesso, ela não confiava
em mais ninguém. Por meio do Consultório na Rua, um dos agentes de saúde
conseguiu, após meses de insistência,
conversar com ela. Porém, quando chegava às unidades de saúde, Daisy tirava
toda a roupa, porque as pessoas torciam
o nariz por causa de seu cheiro forte.
Geralmente, a polícia era chamada e ela
não conseguia ser atendida. Após repetidas tentativas, e com a intermediação do
Consultório na Rua, foi finalmente atendida e descobriu que precisava fazer uma
cirurgia.
Antes de viver nas ruas, Daisy era
funcionária pública. Trabalhava como
educadora numa creche. Foi exonerada
após uma depressão pós-parto. Sua bebê
chorava muito. Após denúncias dos vizinhos, perdeu a guarda da criança. Foi
morar na rua, na esperança de encontrar
a filha, algo que aconteceu após a cirurgia. Daisy, então, deixou as ruas e teve a
vida transformada.
A história, que aconteceu em 2004,
foi contada à reportagem do O SÃO
PAULO por Marta Regina Marques
Akiyama, 51, coordenadora do Consultório na Rua, assistente social e terapeuta
sistêmica de família e casal.
“Casos como o da Daisy nos ajudaram a perceber que precisávamos de
um serviço de saúde especializado para
as pessoas em situação de rua, pois essa
população é muito heterogênea”, disse
Marta, que atua no Consultório na Rua
desde 2004, quando ainda era um projeto-piloto. A iniciativa hoje conta com
25 equipes multidisciplinares que realizam atendimento médico preventivo e
cuidados básicos à população de rua no
município de São Paulo.
São atendidas de 1,6 mil a 1,9 mil pessoas diariamente, das 7h às 22h, e acontecem cerca de 16 mil encaminhamentos
mensais para equipamentos de saúde.

Prêmio
Diante da necessidade de dar às pessoas em situação de rua atendimento e
assistência na atual pandemia, surgiu o
projeto #SeparadosSomosMaisFortes.
Com o isolamento social e o fechamento dos comércios e restaurantes, muitas
dessas pessoas ficaram sem receber doações de alimentos e até mesmo água.
Por isso, a equipe do Consultório na Rua
decidiu que era necessário mobilizar as
pessoas para que chegasse à população
da rua não só alimentos e água, mas também itens de higiene, álcool e máscaras.
A campanha ganhou força nas mídias
sociais, gerando uma grande rede de solidariedade. “O nome do projeto surgiu
diante da necessidade do isolamento so-

Agentes do Bompar realizam atendimentos a pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo

cial, unido à necessidade de união para
que fossem conseguidas as doações necessárias”, explicou Marta.
O Consultório na Rua, bem como o
projeto #SeparadosSomosMaisFortes, é
gerido pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (Bompar) em parceria
com a Secretaria Municipal da Saúde.
O projeto foi reconhecido com o
prêmio “Empreendedor Social do Ano
2020 – em resposta à COVID-19”, por
ter colaborado para evitar a propagação
do contágio do novo coronavírus entre
as pessoas em situação de rua na cidade
de São Paulo.
O prêmio Empreendedor Social tem
patrocínio da Ambev, Sesi/Senai, Coca-Cola Brasil e apoio da Vedacit; e conta
com parceria estratégica de Ashoka, British Council, ESPM, Fundação Dom Cabral, Prosas, Pacto Global e UOL.

História
Marta recordou que o Grito dos Excluídos de 2003 foi o motivador da cria-

ção do Consultório na Rua: “A população
em situação de rua participou do evento,
explicitando a dificuldade em acessar as
unidades básicas de saúde devido às condições de suas vestes, odores e, muitas
vezes, por estarem alcoolizados”.
Com esse grito e a união da Pastoral
do Povo da Rua, coordenada pelo Padre
Júlio Lancellotti, com o apoio de toda a
Arquidiocese de São Paulo, a necessidade da criação do Consultório ficou cada
vez mais evidente, e sua viabilização se
deu por meio do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, em convênio com a
Secretaria Municipal da Saúde.
Além do atendimento à população
de rua, o objetivo do Consultório é fazer com que os agentes, vindos da rua,
desenvolvam um projeto de vida. “Por
meio de encontros, dinâmicas e um trabalho de resgate dos sonhos, muitos deles cursaram Enfermagem ou faculdades
ligadas às áreas da Saúde e hoje atuam
como profissionais”, explicou Marta.
“Trabalhar com a população de rua

Sobre o Bompar
O Centro Social Nossa Senhora
do Bom Parto (Bompar) foi fundado em 1946, quando um grupo de
senhoras católicas que frequentava
a Paróquia Nossa Senhora do Bom
Parto, no Tatuapé, na zona Leste, iniciou ações de formação e capacitação
profissional a mulheres, visando à
geração de renda. Com a chegada de
Dom Luciano Mendes de Almeida à

Arquidiocese de São Paulo na década
de 1970, como Bispo Auxiliar na Região Episcopal Belém, foram criadas
várias comunidades de atendimento
a crianças e adolescentes. Hoje, em
suas 54 unidades, o Bompar atende
aproximadamente 10 mil pessoas, incluindo crianças, adolescentes, jovens
e suas respectivas famílias, além deadultos em situação de rua e idosos.

foi sempre uma alegria para mim. Isso
fez com que eu pensasse em muitos projetos alternativos, como ‘Toda mulher
é uma diva’, ‘Renda na rua’ ou mesmo
o campeonato de futebol. É importante
quebrar os preconceitos para que empresários e comerciantes possam, sempre
mais, cooperar conosco”, continuou.

Solidariedade
Formado por médicos, enfermeiros,
agentes sociais, auxiliares, psicólogos,
assistentes sociais e um motorista, o projeto Consultório na Rua é coordenado
pelo Bom Parto, que faz todo o acompanhamento institucional, bem como o
acompanhamento individual dos membros das equipes.
Diante da constatação, pela Prefeitura de São Paulo, em 2020, que a população em situação de rua na cidade era
próxima a 25 mil pessoas, houve, já no
início daquele ano, a expansão no atendimento, o que auxiliou no momento da
pandemia.
“A pandemia nos ajudou a pensar
novas possibilidades para continuar
trabalhando. Por isso, em São Paulo,
tivemos 32 mortes por COVID-19 da
população em situação de rua, sendo
que nenhuma delas morreu na rua,
mas foram assistidas nos hospitais”, explicou Marta.
Com o lançamento do projeto
#SeparadosSomosMaisFortes, foi possível conseguir máscaras, produtos de
higiene, alimentos e roupas por meio de
parcerias com as empresas e doações.
Foram mais de 40 mil peças de roupa,
água e kits de higiene.
“Em 16 anos, eu não tinha visto uma
mobilização tão grande em prol da população em situação de rua. Os uniformes dos Correios, por exemplo, foram
lavados e transformados em 10 mil
máscaras, isso sem contar os restaurantes que doaram alimentos e refeições. A
vaquinha on-line arrecadou R$ 120 mil,
transformados em kits de higiene”, disse
Marta.
De março a outubro, foram 135.937
avaliações para identificar casos de
COVID-19. Destes, 898 se apresentaram
sintomáticos, com 318 confirmados.
Durante a pandemia, foram mais
de 200 mil atendimentos. Cada pessoa
foi atendida cerca de seis vezes pelas
equipes espalhadas pela cidade, o que
evitou a contaminação em massa dessa
população.

#SEPARADOSSOMOSMAISFORTES
• 219 mil pessoas atendidas
• R$ 136 mil em recursos mobilizados
• 131 mil abordagens na rua
• 25.700 refeições entregues
• 16.348 máscaras doadas
• 17.293 kits de higiene
• 1.028 encaminhamentos
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Solidariedade para todos
IPCB/Divulgação

Ricardo Frugoli e voluntária distribuem pães a pessoas em situação de rua em São Paulo

O SÃO PAULO
apresenta iniciativas
e gestos concretos
de generosidade e
doação que fazem a
diferença na vida de
pessoas em situação de
vulnerabilidade social
Roseane Welter

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Desde que chegou ao Brasil, no primeiro trimestre de 2020, o novo coronavírus trouxe uma série de restrições; porém,
por outro lado, se tornaram ainda mais
visíveis os gestos de solidariedade e ajuda
ao próximo, por meio de projetos e ações
que fazem a diferença na vida de quem realmente precisa.

SACIAR A FOME
A pandemia e o isolamento social não
impediram que Ricardo Frugoli, 51, chef
de cozinha, estendesse as mãos e saciasse
a fome de quem vive em situação de rua.
Diante das medidas restritivas, Ricardo
Frugoli precisou fechar seu restaurante,
mas não ficou indiferente ao próximo:
“Tinha um estoque de alimentos no restaurante e, com ele fechado, ia perder
tudo; então, comecei a fazer e distribuir
marmitas nas ruas de São Paulo”, explicou.

Em meio à crise, Frugoli criou, com
a ajuda de voluntários, o projeto “Marmita Solidária”, do Instituto de Pesquisa da Cozinha e da Cultura Brasileiras
(IPCB), por meio do qual, diariamente,
distribui marmitas nas ruas do Centro
de São Paulo.
“A fome dói, é triste ver um irmão
abandonado, com fome e sede. Graças
à generosidade das pessoas que doaram
mantimentos, conseguimos, em 2020,
distribuir mais de 16 mil marmitas”, disse,
emocionado.
Com o passar dos meses e impressionado com a realidade de fome que via estampada no rosto das pessoas em situação
de rua, criou, também, o projeto “Pão do
Povo da Rua”, que, atualmente, produz e
distribui mais de mil pães e bolos.
Empatia com o próximo, amor, dedicação e perseverança são os ingredientes
que movem o chef Frugoli e os voluntários
a sair de sua zona de conforto e ir às ruas
para levar saciedade e, também, esperança
de dias melhores.
“O cansaço vem, mas é insignificante
diante do sorriso e da gratidão das pessoas
por um prato de comida. É muito gratificante”, afirmou Frugoli.
De acordo com dados da Prefeitura
de São Paulo, mais de 24 mil pessoas estão em situação de rua na cidade, e esse
número pode aumentar com o avanço da
pandemia e os impactos econômicos causados por ela.

AJUDAR A QUEM PRECISA
Em um ano atípico e diante de tantos
desafios, Nadir Balbina da Rocha, 74, ou
dona Nadir, como é conhecida, não parou,
apesar da idade avançada e de ser considerada do grupo de risco para o novo coronavírus.
À frente do Centro de Apoio Comunitário de Perus (CACP), que fundou há
quase 30 anos, no bairro de Perus, zona
Noroeste de São Paulo, ela cuida de crianças, adolescentes e idosos carentes. “São
pessoas necessitadas do básico: educação,
alimentação, amor, acesso à saúde e condições básicas para a sobrevivência”, explicou.
Com a chegada da COVID-19, ela precisou se reinventar. Com as próprias mãos,
confeccionou mais de 10 mil máscaras de
tecido, que foram doadas às pessoas carentes atendidas pelo CACP. “Para mim,
fazer estas máscaras, saber que estou contribuindo e protegendo outras pessoas é o
que me deixa feliz”, disse.
Sensibilizada com a situação de vulnerabilidade à sua volta, dona Nadir enfatizou: “Tem tanta gente que precisa e, se eu
posso ajudar, por que não fazê-lo? Essa é
minha missão: ajudar e cuidar de quem
mais precisa. Cada máscara feita e doada
é uma forma de conscientizar as pessoas
sobre a importância de se proteger”.
Para ela, a pandemia tornou ainda mais
visíveis as mazelas da sociedade. “Acredito
que, este ano, foi uma escola de aprendizados e, sobretudo, de despertar a solidariedade e o espírito de generosidade nas pessoas”, destacou dona Nadir, que já impactou,
gratuitamente, a vida de mais de 100 mil
pessoas com o trabalho de sua ONG.
DOAR FAZ BEM
Em entrevista ao O SÃO PAULO, a
psicóloga Tatiane Mosso, 36, destacou que
o gesto de doar é uma via de mão dupla:
“O ato de doar é oferecer, transferir, ofertar gratuitamente algo a alguém. O bem
praticado no gesto de doação retorna em
forma de gratidão, bem-estar e felicidade.”
Existem várias formas de doar: pode
ser dinheiro, roupas, serviço voluntário,
empatia, conhecimento, entre outras coisas. “Todas as pessoas, independentemente das condições financeiras, podem doar!
E, quem recebe, também doa e compartilha um pouco de si”, comentou.
Tatiane sublinhou, ainda, que grandes
ou pequenos gestos de doação fazem total

Arquivo pessoal
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Dona Nadir produz máscaras para doação

diferença: “Doar é abrir o coração para a necessidade do outro, e quem vive essa experiência uma primeira vez não consegue parar.
A sensação de mudar a realidade de outro
ser humano é singular e faz bem fazer o bem”.

OBRAS DE MISERICÓRDIA
É quase uma unanimidade: 2020 foi
um ano difícil, por causa de um vírus
que pegou a todos de surpresa. Muita
coisa mudou no modo de ver e pensar
a vida. Nas paróquias, na mídia, na internet nasceram verdadeiras “correntes”
de caridade.
São tantos os gestos de doação, amor e
acolhida ao próximo que é impossível não
se lembrar das obras de misericórdia, que
são “ações caritativas por meio das quais
vamos em ajuda do próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir,
aconselhar, consolar, confortar são obras
de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de
misericórdia corporais consistem em dar
de comer a quem tem fome, acolher quem
não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Dar
esmola aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e, também,
uma prática de justiça que agrada a Deus”
(Catecismo da Igreja Católica, 2447).
Na mensagem para o Dia Mundial dos
Pobres de 2020, o Papa Francisco afirmou
que “estender a mão é um sinal que apela
imediatamente à proximidade, à solidariedade, ao amor”, e destacou que as mãos
de todos, juntas e estendidas a serviço
dos que sofrem, “compõem a ladainha de
obras do bem”.
CONHEÇA MAIS
SOBRE AS INICIATIVAS
Projetos Pão do Povo da Rua e
Marmita Solidária
@paodopovodarua
www.ipcb.net.br
Centro de Apoio Comunitário de Perus
www.cacp.com.br

Você Pergunta
‘Somos criaturas ou filhos de Deus?’
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br

A pergunta é da Cleide Miranda.
É claro, minha irmã, que tanto antes
do Batismo quanto depois dele, o homem e a mulher são filhos de Deus.
Ambos possuem tal condição porque
são criados por Deus, são imagem e
semelhança Dele. Podemos dizer que

são filhos de Deus segundo a natureza.
Agora, depois do Batismo, aquele homem e aquela mulher, que já são filhos de
Deus na ordem da natureza, se tornam filhos de Deus na ordem da graça. Deus os
faz passar pelas águas regenerativas do Batismo, faz deles seus filhos adotivos, seus
filhos prediletos.
Cleide, lembre-se do que aprendemos
no catecismo. No seu plano de salvação,

Deus sonhou um novo homem, uma nova
mulher, uma nova humanidade, enfim.
Não é à toa que Paulo diz que no Batismo
somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma vida nova.
No Batismo, tornamo-nos filhos amados de Deus, irmãos de Jesus, templos do
Espírito Santo. Somos novas criaturas, somos irmãos, somos família de Deus.
Há uma frase que resume tudo: em

Jesus, filho de Deus, Deus se fez homem
para que o homem fosse filho de Deus.
Devemos amar todas as criaturas, viu,
Cleide? São Francisco de Assis tinha toda
razão quando chamava todas as criaturas
de irmãs. Devemos, porém, olhar para
cada pessoa como um irmão querido,
porque após nosso Batismo podemos orar
com Jesus, com todo orgulho: “Pai nosso
que estais no céu...”.
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Novo Núncio Apostólico se apresenta
ao presidente da República
Isac Nóbrega/PR

Daniel Gomes

osaopaulo@uol.com.br

Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), no
dia 7, o novo Núncio Apostólico no
Brasil, Dom Giambattista Diquattro,
apresentou sua carta credencial ao
presidente da República, Jair Bolsonaro.
A credencial é uma carta formal
enviada de um chefe de Estado para
outro, formalizando o envio de um
embaixador do país de origem à nação de acolhimento.
Arcebispo titular de Giromonte,
Dom Giambattista foi nomeado representante diplomático da Santa Sé
no Brasil pelo Papa Francisco em 29
de agosto. Ele substitui Dom Giovanni d’Aniello, nomeado Núncio na
Rússia, em 1º de junho.
Nascido em Bolonha, Emília
-Romanha, na Itália, em 18 de março de 1954, Dom Giambattista foi
ordenado sacerdote em 1981. Ele
entrou para o Serviço Diplomático

Dom Giambattista Diquattro, novo Núncio Apostólico no Brasil, em cerimônia em Brasília

da Santa Sé em 1985 e serviu em
missões diplomáticas nas representações pontifícias na República
Centro-Africana, República Democrática do Congo e Chade, nas
Nações Unidas em Nova York e,
mais tarde, na Secretaria de Estado
do Vaticano e na Nunciatura Apostólica na Itália.

São João Paulo II o nomeou Núncio Apostólico no Panamá em 2 de
abril de 2005. Bento XVI o nomeou
Núncio Apostólico na Bolívia, em 21
de novembro de 2008; e, em 21 de
janeiro de 2017, o Papa Francisco o
nomeou Núncio Apostólico na Índia
e no Nepal.
(Com informações da CNBB e site do Planalto)

Vacinação em SP deve começar até o dia 25
O governador de São Paulo, João
Doria, assegurou na segunda-feira,
11, que o cronograma de vacinação
contra a COVID-19 terá início até o
dia 25 deste mês.
O Plano Estadual de Imunização (PEI) está estruturado para a
aplicação da CoronaVac, imunizante produzido pela farmacêutica
chinesa Sinovac, em parceria com
o Instituto Butantan. Até o fim de
março devem ser vacinados profis-

sionais da área da saúde, indígenas,
quilombolas e idosos acima de 60
anos.
O governo paulista informou que
o plano estadual pode ser revisto
quando houver a definição do Plano Nacional de Imunização (PNI)
contra a COVID-19. No dia 7, o
Ministério da Saúde anunciou que
comprará 100 mil doses da CoronaVac e incorporará este imunizante ao
PNI. A pasta assegurou que as doses

da vacina serão distribuídas aos estados em quantidade proporcional
à população de cada um. A vacinação, porém, só terá início quando
este imunizante, ou outro que esteja
sendo desenvolvido contra o novo
coronavírus, receber autorização da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial
ou o registro definitivo.
(Com informações de G1, Agência Brasil
e Ministério da Saúde)

Presidência da
CNBB defende
que todos tenham
acesso à vacina
contra a COVID-19
Em mensagem divulgada no dia 6, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) conclama a sociedade
brasileira à união para o enfrentamento da
COVID-19 no País.
“Não se vence uma pandemia isoladamente. Cada pessoa deve cuidar de si e, principalmente, do outro, que é irmão e irmã,
com profundo respeito ao distanciamento
social e atenção aos protocolos sanitários indicados pelas autoridades em saúde”, escrevem os bispos.
A presidência da CNBB defende a equidade na vacinação contra a COVID-19:
“Que a vacina seja para todos. É uma questão de responsabilidade a rápida definição
de estratégias para se começar imediatamente a vacinação, compreendida como
fato social, não individual, para alcançar
metas indicadas pelos epidemiologistas”.
Além disso, ressalta que “é inaceitável e
pouco inteligente que a vacina chegue mais
rapidamente a alguns, deixando descoberta
a maior parte da população” e lembra que
“a sociedade brasileira exige pronta união e
atuação dos governantes, nas diferentes esferas do poder, guiados pela ciência e sérias
indicações dos epidemiologistas, para que
a vacinação comece urgentemente, pois, a
cada dia, vidas são perdidas para a pandemia, agravada também por seus impactos
econômico-sociais”.
Ainda na mensagem, os bispos reforçam
que a Igreja Católica se compromete a colaborar “como força educativa e solidária rumo a
um novo estilo de vida”, e apontam que a justiça, a solidariedade e a inclusão “são os principais critérios a serem seguidos no enfrentamento desta pandemia”.
(Com informações da CNBB)
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Projeto viabiliza acolhimento familiar a crianças
de 0 a 6 anos que tiveram direitos violados
Reprodução

Iniciativa realizada
pela Funsai, em
parceria com a
Vara da Infância
e Juventude do
Ipiranga, assegura
acolhida a
crianças separadas
temporariamente
de suas famílias
biológicas
Ira Romão

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

O acolhimento familiar é uma política prevista no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), que visa a contribuir para a segurança e a evolução
afetiva e social de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Com as alterações
incluídas pela Lei Nacional de Adoção
(12.010/2009), foi elevado ao grau preferencial, como consta no Artigo 34,
parágrafo primeiro do Estatuto.
Por meio deste serviço, famílias podem amparar crianças ou adolescentes
que estejam em vulnerabilidade social – como, por exemplo, as expostas
a situações de maus-tratos físicos e/ou
psicológicos – e que precisem de acolhimento temporário, até que possam
retornar para sua família de origem ou,
quando isso for inviável, sejam encaminhadas para adoção.
Implantado na Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga (Funsai)
em julho de 2018, o projeto intitulado
“Família Acolhedora”, com recorte na
primeira infância, é desenvolvido em
parceria com a Vara da Infância e Juventude do Ipiranga, que é um dos fóruns
da capital paulista para esta questão.
O primeiro acolhimento familiar na Fundação ocorreu em abril de
2019. De lá pra cá, oito crianças foram
assistidas e sete famílias habilitadas
para a função.

e desenvolve trabalhos de assistência
social, educação e cultura. Com cinco
unidades próprias, todas localizadas no
bairro do Ipiranga, em São Paulo, atende de crianças a idosos.
O atendimento a crianças teve início
com o “Asilo de Meninas Órfãs”, fundado em 1896. Ao decidir migrar, em
2018, para a modalidade de acolhimento familiar, não ofereceu mais vagas nas
duas casas de acolhimento institucional
que ainda mantinha e os abrigos foram
sendo encerrados gradativamente até o
fim de 2019.
“As crianças que moravam nas casas
foram encaminhadas para adoção ou
para outra instituição”, explicou Maria
Antonia de Souza Leite, 49, coordenadora do projeto na Fundação.
A mudança na forma de acolher
crianças, segundo Maria Antonia, foi
pautada em estudos e avaliação do retorno aos assistidos, uma vez que o
acolhimento familiar “proporciona
mais benefícios” por ter atendimento
individual e garantir a permanência da
criança em um lar enquanto ela aguarda uma decisão em seu processo.
Na equipe da “Família Acolhedora”,
além da coordenadora, há uma assistente de coordenação, duas assistentes
sociais e uma psicóloga. Essas profissionais avaliam e capacitam as pessoas
que desejam integrar o projeto.

124 anos de atuação da Funsai
A Fundação atua como organização
de direito privado sem fins lucrativos

Como ser uma ‘Família
Acolhedora’
Para acolher uma criança, a famíIra Romão

Casados há 33 anos, Mauro e Sandra participam da iniciativa e já acolheram duas crianças

lia ou o indivíduo (homem ou mulher
maior de 22 anos), precisa atender a alguns requisitos. O principal deles é não
estar inscrito no Cadastro Nacional de
Adoção.
A coordenadora esclareceu que o
acolhimento familiar é um serviço social que difere do processo de adoção:
“O papel da família acolhedora é cuidar
da criança e garantir seus direitos por
meio da guarda provisória durante seis
meses ou mais, conforme o andamento
do serviço.”
Efetuar um cadastro no site da Funsai (www.funsai.org.br) para participar
de uma palestra de apresentação é o
primeiro passo para os interessados em
acolher. “Nela, falamos da política da
assistência social, do ECA e de outros
marcos legais que dão origem e norte
ao nosso trabalho. E também sobre afeto e desacolhimento”, resumiu Maria
Antonia.
Se acaso continuar interessada, a
família passa por uma entrevista e visita domiciliar. Outro requisito para
quem deseja acolher uma criança é ter
uma rede de apoio familiar. Além disso, os membros que vivem na mesma
casa devem concordar com o acolhimento.
Se aprovada na primeira etapa, a família inicia uma capacitação que dura
cerca de dois meses e que aborda temas
ligados à rotina do acolhimento e contribui para a definição do perfil (idade,
demandas etc.) da criança que conseguirá acolher. Ao ser habilitada na função, passa a integrar o quadro de “Família Acolhedora” da Funsai e aguarda
ser acionada pela equipe técnica para
acolher uma criança.

Acolhimento na prática
Casados há 33 anos e pais de quatro filhos, a professora Sandra*, 53, e
o aposentado Mauro*, 55, estão no segundo acolhimento pela Funsai.
Em novembro de 2019, um bebê de
8 meses e com síndrome de Down chegou para mudar a rotina familiar e ficou
sob os cuidados do casal até completar
1 ano e 4 meses, quando retornou à família biológica. E, há cinco meses, eles
estão cuidando de outra criança, de 6
anos, que está em processo de adoção.
Sandra confessou que no início ti-

nha receio de como seria o serviço na
prática, mas sentia que deveria acolher.
“Às vezes, pensamos que não temos
nada para doar, mas temos! Só descobriremos fazendo. Mesmo pensando
que estamos ajudando, a verdade é que
estamos aprendendo.”
O bebê demandou cuidados específicos e intensa rotina em consultas. “Tivemos que saber esperar, ficar em filas
para atendimento médico. Tudo que
a gente não vivia. Começamos a ver
outras dimensões da vida”, relembrou
Sandra.
Mauro frisou que durante a formação tiveram dúvidas de como seria o
suporte da equipe técnica da Funsai.
“É um contato constante. Não é algo
que oprime, mas, sim, um suporte para
questões com as quais não temos competência, como a questão psicológica e
pedagógica da criança.”
A coordenadora do serviço reforçou
que esse contato faz parte da formação
continuada com encontros, conversas
temáticas e partilha das experiências
das famílias habilitadas.
Maria Antonia destacou, ainda, que
a família de origem da criança também
é orientada. “Acompanhamos a família para que ela possa se organizar na
vulnerabilidade que se encontra e a encaminhamos para os órgãos de auxílio
necessário. Assim, ela tem a oportunidade de se restaurar e até obter a criança de volta.”
Para o casal, o acolhimento familiar
é um exercício contínuo de renúncia
e de amor que contribuirá para a vida
da criança. “Cinco meses não vão fazer
efeito para a vida toda, mas sempre ajuda. Já é o começo”, disse Mauro.
Sobre o desacolhimento, Sandra
pontuou que, apesar dos laços construídos na relação, é um processo claro tanto para a família quanto para a
criança. “Tudo é fruto da conversa. A
gente sempre explica que ali é a casa do
momento dela, que ela pode se sentir
em casa, mas que não será sua casa pra
sempre.”
*A reportagem não cita o nome completo do casal
para manter a segurança da criança acolhida.

Ira Romão

Maria Antonia coordena o acolhimento
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Francisco: vacinar-se
é a escolha mais ética
Vatican Media

Em entrevista à TV
italiana, Pontífice
diz que está na fila
da vacinação
contra a COVID-19
Filipe Domingues

Especial para O São Paulo

Em um momento em que crescem
questionamentos infundados sobre a
eficiência das vacinas, o Papa Francisco enfatizou a necessidade da vacinação para acabar com a pandemia de
COVID-19. “Eticamente, todos devem
tomar a vacina”, disse ele, em entrevista
veiculada no domingo, 10, na rede de
TV italiana Mediaset TG5.
“É uma opção ética, porque está
em jogo a tua saúde, mas também a
dos outros. Se os médicos nos apresentam a vacina como algo bom, sem
grandes efeitos negativos, por que não
tomar?”, questionou.
O Vaticano já iniciou a vacinação
de seus profissionais de saúde e, a partir
da quarta-feira, 13, começa a vacinar
todos os seus funcionários e familiares.
“Já reservei a minha”, disse o Papa.

‘Negacionismo suicida’
No Brasil, assim como nos Estados
Unidos e na Europa, tem aumentado o
número de pessoas que acreditam mais
em informações falsas difundidas nas
redes sociais – como, por exemplo, a
ideia de que as vacinas causam autismo
ou alterações genéticas – do que nos
dados científicos.
A comunidade científica vem analisando as dezenas de vacinas contra a
COVID-19 e somente aquelas consideradas seguras e eficazes, após três fases
de testes, devem ser aplicadas, conforme o protocolo. No Brasil, atualmente
o governo federal avalia a CoronaVac,

produzida pelo Instituto Butantan e a
Sinovac, e a AstraZeneca/Oxford, produzida em parceria com a Fiocruz.
O Papa Francisco recordou sua infância, quando as pessoas faziam fila e
não viam a hora de se vacinar contra a
poliomielite (paralisia infantil). Rejeitar
as vacinas “é um negacionismo suicida
que eu não sei explicar”, afirmou.

É hora do ‘nós’ em vez do ‘eu’
Em recado a todas as pessoas que
ocupam posições de liderança, Francisco disse que é preciso “enfatizar a
unidade”, e esquecer o “eu” por um
tempo. Não é hora de pensar em vantagens pessoais, disse ele, mas de promover o “nós”. “Não é o momento da
colheita. É hora de semear, todos pensando no bem comum”, acrescentou o
Pontífice.

O Papa Francisco comentou, ainda,
que para sair dessa crise “precisamos
ser realistas” e apresentar “soluções
concretas”. Como exemplo, ele declarou
que, “tirando um mês de despesas com
guerra, se acabaria com a fome na humanidade por um ano”. E questionou:
“Nada de fantasias. Como podemos
mudar a situação?”
Perguntado sobre o que mudou na
sua vida durante a pandemia, o Papa
Francisco disse que, no começo se sentiu “enjaulado”, mas logo se acostumou
à rotina com mais reuniões e telefonemas.
Ele observou, também, que, embora
esteja prevista uma viagem ao Iraque,
em março deste ano, ainda não se sabe
se será possível fazê-la porque os eventos com o Papa tendem a causar grande
aglomeração.

Papa define
ministérios de
leitor e acólito
como ‘laicais’ e
facilita acesso
das mulheres
Na carta apostólica Spiritus Domini
(Espírito do Senhor), publicada na segunda-feira, 11, o Papa Francisco reescreveu a norma que orienta os ministérios de leitor e acólito (serviço ao altar),
definindo-os como “laicais”. A nova redação do texto dá acesso às mulheres a
esses ministérios “instituídos”, ou seja,
estáveis, reconhecidos publicamente e
exercidos com mandato do bispo diocesano.
Enquanto os leitores têm a função de
fazer as leituras das celebrações publicamente, os acólitos auxiliam o celebrante
principal nas cerimônias.
Esclarecendo que qualquer fiel batizado pode ter participação ativa nas liturgias, o Papa Francisco se referiu a São
Paulo VI, que desde 1972 já falava dos
“ministérios laicais”. Esses ministérios
são diferentes dos “ministérios ordenados”, isto é, os praticados por diáconos,
padres e bispos, que recebem o sacramento da Ordem.
Embora a participação dos fiéis leigos
nas liturgias, inclusive mulheres, já seja
comum em muitos países, os ministérios
“instituídos” eram formalmente conferidos somente a homens, normalmente os
que se preparam para o ministério ordenado (seminaristas).
Agora, assim define a nova norma
(cânon 230 do Código de Direito Canônico): “Os leigos que tenham idade e as
qualidades determinadas por decreto da
Conferência Episcopal podem, mediante
o rito litúrgico, ser admitidos de modo
estável para desempenharem os ministérios de leitor e de acólitos; porém, a colação destes ministérios não lhes confere
o direito à sustentação ou remuneração
por parte da Igreja”. (FD)

Aborto é uma questão humana, não religiosa
Sem comentar explicitamente a legalização do aborto na Argentina – contra a qual articulou antes da votação no Senado, em 30 de dezembro –, o Papa Francisco
voltou a falar do tema na entrevista do domingo, 10.

“O aborto não é questão religiosa, mas, primeiro, de
ética humana. A religião vem depois”, disse. “Cada religião pode analisar, mas mesmo o ateu deve refletir, em
sua consciência.”

Ele acrescentou que “a ciência nos diz que na terceira
semana de gestação, quase quarta, já existem todos os
órgãos. É uma vida humana. É justo eliminar uma vida,
chamar um algoz para resolver um problema?” (FD)

Com crise política nos Estados Unidos, Papa pede solução pacífica
Em duas ocasiões nos últimos dias,
o Papa Francisco manifestou preocupação com a violência nos Estados
Unidos e lamentou as cinco mortes
ocorridas durante a invasão do Capitólio, o prédio do Congresso americano, no dia 6.
“Mando uma saudação afetuosa ao
povo dos Estados Unidos, movimentado
pelo cerco recente ao Congresso. Rezo

pelos que perderam a vida”, afirmou no
domingo, 10. No dia 6, apoiadores do
presidente Donald Trump invadiram o
Congresso e suspenderam a sessão conjunta que confirmaria a vitória do presidente eleito, Joe Biden. Após a retomada
do edifício pelas forças da ordem, a sessão foi concluída. Autoridades americanas avaliam como conduzir a crise institucional na passagem do poder.

Francisco exortou “as autoridades
do Estado e a inteira população a manter um alto senso de responsabilidade,
para acalmar os ânimos, promover a
reconciliação nacional e tutelar os valores democráticos radicados na sociedade americana”.
Em entrevista veiculada no mesmo dia na TV italiana Mediaset TG5,
o Papa se disse surpreso com a inva-

são do Capitólio, pois se trata de “um
povo disciplinado na democracia”, e
voltou a lamentar a violência. Ele também disse que, mesmo nas realidades
mais maduras, “há quem jogue contra
a comunidade”, falando de grupos “pararregulares” ou que funcionam fora da
lei. “É bom que tenha estourado, pois
pelo menos agora se pode remediar”,
refletiu. (FD)
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Cardeal Odilo Pedro Scherer

‘O ano será novo se formos pessoas novas’
Luciney Martins/O SÃO PAULO

Fernando Geronazzo

osaopaulo@uol.com.br

O Cardeal Odilo Pedro Scherer,
Arcebispo Metropolitano de São Paulo, concedeu entrevista aos meios de
comunicação da Arquidiocese – rádio 9 de Julho, jornal O SÃO PAULO E portal ArquiSP – aos quais fez
um balanço do ano de 2020, marcado
pela pandemia de COVID-19, que
trouxe inúmeros desafios para a humanidade e para a missão evangelizadora da Igreja.
O Arcebispo também falou sobre as
perspectivas e esperanças para este ano
de 2021, especialmente com a chegada
das vacinas, motivando todos a se unirem cada vez mais para vencer o coronavírus.
O SÃO PAULO – Como a Igreja em São
Paulo concluiu o ano de 2020?
Cardeal Odilo Pedro Scherer – Foi
um ano que nos tirou, de alguma forma, das nossas programações e planejamentos. Foi um ano difícil. Apesar de
tudo, resistimos à pandemia. O povo
aprendeu a lidar com ela. Também
nossas comunidades e organizações
eclesiais aprenderam a tomar os devidos cuidados, a se reorganizar, a trabalhar de modo diferente, por meio, sobretudo, dos recursos da internet. Há,
portanto, um grande saldo de renovação na metodologia pastoral e, com
certeza, no que se refere à caridade.
Houve muitas iniciativas de caridade,
apoio àquelas já existentes, às obras sociais, ao trabalho com os pobres.
Tantas outras coisas nós tivemos
que realizar de um modo diferente
ou não fazê-las, como, por exemplo,
o sínodo arquidiocesano. Nós havíamos programado a assembleia sinodal
arquidiocesana e não pudemos realizá-la. Enquanto isso, porém, amadurecemos um pouco mais uma série de
questões que o sínodo levantou e poderemos retomar a assembleia assim que
for possível. Aprendemos a ver muitas
questões de forma nova e, por isso, as
conclusões do sínodo certamente serão
diferentes em função das inéditas experiências que tivemos na pandemia.
O senhor acredita que muito do que
foi vivido pastoralmente, sobretudo
em relação à comunicação, vai continuar depois que a situação se normalizar?
Sim. Foi importante o fato de nos
lançarmos nessa nova forma de trabalhar e de viver a missão da Igreja.
Certamente, muitos tinham restrições,
medo ou até menosprezavam os recursos que hoje estão ao alcance da mão.
Diante das restrições impostas para as
atividades presenciais, contudo, vimo-nos todos obrigados, de uma maneira ou de outra, a aprender a lidar com
esses meios para ir ao encontro das

pessoas e continuar nossas atividades
de evangelização, celebrações e contato com elas. Isso, certamente, vai ficar,
não como substituição da forma presencial, mas como acréscimo.
Qual foi o papel da Igreja, especialmente do Papa Francisco, nesse contexto mundial?
O Papa Francisco, sobretudo durante 2020, manteve-se como uma liderança não só da Igreja Católica, mas
da comunidade humana. Ele, talvez
mais do que ninguém, soube traduzir
a angústia da humanidade e dizer palavras de orientação, esperança, encorajamento e conforto a todos os povos. O
Papa leu esta situação que nós vivemos
com um olhar muito aguçado para
perceber que temos que mudar muitas
coisas na convivência humana, a fim
de que situações como esta não nos
tomem de surpresa. Como ele mesmo
repetiu muitas vezes, enfim, nós todos
nos descobrimos no mesmo barco e,
se não nos ajudarmos reciprocamente,
acabaremos afundando. Na encíclica
Fratelli tutti, o Santo Padre traduziu
uma visão mais solidária da convivência humana, da vida econômica e
política. Acredito que, nesse sentido, a
Igreja Católica, em âmbito mundial e
também nas comunidades locais e conferências episcopais, foi uma presença
firme, viva e atuante nas situações de
sofrimento. O testemunho da Igreja foi
muito importante para a comunidade
humana.
Em várias ocasiões, o senhor acentuou
a importância da caridade organizada.
Nesse sentido, as pessoas tomaram
mais consciência dessa atuação caritativa sistematizada da Igreja?
Espero que tenham aprendido mui-

to. É importante que a caridade seja
espontânea, pessoal, mas também é
fundamental que ela aconteça de forma organizada nas nossas paróquias,
comunidades, pastorais e outras organizações eclesiais. Dessa forma, agregam-se mais iniciativas e esforços para
a prática da caridade. Muitas pessoas
estão à espera de uma oportunidade
para também participarem de alguma
ação, pois, sozinhas, muitas vezes, não
sabem como fazer ou não se sentem
encorajadas. No entanto, quando encontram uma organização voltada para
o serviço da caridade, elas participam.
Em 2020, demos alguns passos para
que a caridade fosse mais organizada,
enumerando, por exemplo, na internet,
as várias iniciativas de solidariedade
que existem. É importante que o testemunho da caridade também apareça,
não para a vanglória pessoal, mas para
a glória de Deus e para que mais pessoas tenham conhecimento e se unam a
essas iniciativas.
Qual mensagem o senhor deixa para
os sacerdotes, religiosos e agentes
de pastoral que se dedicaram à missão evangelizadora em 2020?
Continuemos! Ainda temos muito
tempo pela frente. Mesmo que a vacina esteja chegando, não será imediatamente para todos, de modo que nós
passaremos o ano de 2021 todo falando
de pandemia e tomando os cuidados
necessários. Aprendemos muito e devemos continuar esse aprendizado. A vida
da Igreja não pode parar. Não podemos
imaginar igrejas fechadas durante o ano
inteiro. Levaremos adiante nossas atividades e nosso Plano de Pastoral.
Ainda há pessoas que se negam a reconhecer a gravidade da pandemia e

até dizem que não irão tomar a vacina. Que recomendação o senhor dá a
esse respeito?
Negar a gravidade da pandemia é
viver em outro mundo, porque, neste
mundo em que habitamos, existe o vírus, o contágio, pessoas que ficam doentes, vão ao hospital, chegam a parar
na UTI ou até morrem. Este é o mundo
real e devemos ver as coisas como são,
não nos deixando iludir por discursos
negacionistas. Quanto às vacinas, elas
não surgem de repente. Estão sendo
apresentadas oficialmente depois de
muitos testes, verificações e são validadas pelas organizações responsáveis
pela saúde pública. Por isso, a população pode tomá-las com tranquilidade.
Naturalmente, se houver alguma restrição a algumas pessoas, as autoridades dirão. Do contrário, todos devem
se vacinar. Penso que ninguém deveria
se negar a tomar a vacina simplesmente por desinteresse. É preciso pensar
que, além de correr o risco de ficar doente, pode transmitir o vírus a outras
pessoas. Portanto, é uma questão de
responsabilidade pública, de solidariedade e de participação para combater
este vírus. Juntos, podemos vencer
mais rapidamente esta pandemia.
Na conclusão de 2020, recebemos o
convite do Papa Francisco para olhar
para São José. Como poderemos viver
este ano especial?
O Papa Francisco teve uma belíssima iniciativa ao convocar o Ano de
São José no dia 8 de dezembro. As dioceses se organizarão aos poucos para
promover iniciativas, como faremos
aqui em São Paulo, a partir de fevereiro. São José é um grande homem que
Deus escolheu para a missão de cuidar
da Sagrada Família e também da Igreja, da qual ele é o padroeiro universal.
Todos os católicos são convidados a redescobrir a figura tão importante desse
homem santo e justo. Será uma riqueza
para a Igreja. Por isso, teremos um ano
de São José com muitas atividades em
nossa Arquidiocese.
Sempre que começa um novo ano,
renovam-se as expectativas e metas.
Quais são as esperanças do senhor
para 2021?
Devemos compreender que o ano
em si não traz nada de novo, mas somos nós que devemos renovar nossos
propósitos, atitudes, posturas, planos.
Portanto, o ano será novo se nós formos pessoas novas. Desejamos que
o ano seja bom para todos, com saúde, com paz, com menos polarização
e conflitos por meio das mídias, que
criam mal-estar na sociedade. Que
neste ano possamos contar com a bênção e a proteção de Deus todos os dias,
com a certeza de que não caminhamos
sozinhos, porque o Senhor caminha
sempre conosco.
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É tempo de planejar as
finanças para o ano que se inicia
Pixabay

Deixar de lado a
procrastinação
e aumentar a
produtividade para
concretizar sonhos
são algumas das dicas
Roseane Welter

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Grande parte dos brasileiros não
tem o hábito de planejar a vida financeira, e no país não se cultiva uma
cultura de valorização à educação financeira. Muitas famílias têm medo
ou quase não falam de economia e as
escolas pouco abordam sobre o assunto
com propriedade.
Ao planejar as finanças, porém, é possível sair das dívidas, gerenciar com propriedade os gastos, perceber onde e como
economizar e fazer investimentos.

UMA NOVA DIREÇÃO
O planejamento financeiro é uma
estratégia, um guia norteador para tomada de decisões. “É uma ferramenta
que possibilita definir, compreender e
objetivar o todo a ser alcançado, a partir
de ferramentas de controle, inteligência
e autocontrole capazes de facilitar a realização dos objetivos preestabelecidos”,
destaca Maiara Xavier, 34, educadora
financeira.
“Quem não tem o hábito de planejar
sua vida, suas finanças, é como um carro
sem direção, não tem um destino a chegar.
O planejamento é uma bússola que orienta o melhor caminho a ser seguido”, afirma

Tathiane Deândhela, especialista em produtividade.
Criar o hábito de fazer um planejamento não é algo difícil ou assustador.
O importante é iniciar, “colocar as metas
e os objetivos no papel, a começar pelas
simples até as mais ousadas e, a cada etapa, avaliar os resultados”, afirma Maiara. É
preciso empenho e fidelidade para se chegar aos resultados desejados.

ANALISE SEUS GASTOS
O primeiro passo é ter na ponta do
lápis a receita e os gastos mensais. “É fundamental saber, exatamente, o quanto se
ganha no mês e, também, em quê se gasta.
Ter uma análise de todas as fontes de receita, fixas ou variáveis”, salienta Maiara.

ESTABELEÇA METAS
Conhecendo a própria realidade financeira, é possível traçar planos de forma
consciente e sólida. “Defina o que você
quer alcançar. Em seguida, trace estratégias para concretizar e pontue os desdobramentos para percorrer e alcançar seus
objetivos. O planejamento possibilita ter
uma visão geral do caminho a ser percorrido. É preciso estar alinhado à realidade
palpável de cada pessoa, família ou empresa”, explica Tathiane.
Por exemplo: se a meta é comprar
uma casa, você precisa de um valor de X.
Como vai alcançar esse montante? Defina
os meios para chegar à realização desse
projeto.
MUDE SEUS HÁBITOS
Em vez de sair gastando,
procure prever os gastos diários,
mensais, a curto prazo, a longo prazo e a fazer reservas para
emergências. “Hábitos de consumo imediatista dificultam esse
processo. Compre somente o necessário, sem acumular. Procure
pagar à vista”, orienta Maiara.
São pequenas atitudes que potencializam a mudança.
PLANILHA DE CONTROLE
Encontre a melhor forma
para o seu controle. “Pode ser
agenda, planilha de Excel, bloco
de notas: o importante é documentar e registrar tudo, desde
um gasto simples até valores altos. Isso ajuda a analisar se está
cumprindo os valores estipulados e auxilia a ajustar o orçamento”, diz Maiara.
Uma planilha possibilita
um maior controle das entradas
e saídas, permite visualizar o
progresso, evidencia os erros e
aponta os resultados alcançados.
AVALIAÇÃO EM FAMÍLIA
A avaliação permite ver o an-

damento do que foi planejado, o que deu
certo, o que precisa ser corrigido e o que
pode ser melhorado. “Faça um balanço
semestral, trimestral, bimestral e mensal.
Todos são fundamentais para se alcançar
com êxito o objetivo traçado”, diz Tathiane.
A reunião familiar é uma “ótima opção
para compartilhar a realidade financeira
de forma clara e objetiva. A vida financeira
diz respeito a todos os integrantes da casa”,
recomenda Maiara.
“Imprevistos e obstáculos sempre surgem no percurso, mas é essencial não perder de vista o que foi planejado e, apesar
das dificuldades, nunca desistir”, afirma
Priscila Guskuma, mentora de estratégia
de negócios.

NOVOS COMPORTAMENTOS
Com um planejamento financeiro, é
possivel sair da zona de conforto, estabelecer mudanças concretas, afastar a procrastinação e aumentar a produtividade.
No entanto, para alcançar os resultados,
é imprescindível determinar novos comportamentos, ter comprometimento e, sobretudo, romper com os antigos costumes
e criar novos hábitos.
Tathiane destaca alguns “ladrões” do
tempo que impactam na produtividade: “A
interrupção, a desorganização, a procrastinação, o telefone celular, as redes sociais
são os que mais geram impactos no resultado. Contra esses vilões, é preciso multiplicar as estratégias e a atenção para não
perder o foco estabelecido. A produtividade traz resultados concretos para o seu dia
a dia. Afinal, ser produtivo é gastar menos
energia e ter mais resultados”, explicou.
A procrastinação é o famoso hábito de
deixar para depois algo que pode ou deve
ser feito imediatamente. “Muitas pessoas procrastinam por medo de entrar em
ação, medo de fracassar, medo da crítica
das pessoas. Sempre ficam se mantendo
ocupadas com pequenas atividades e sempre deixam para depois o que realmente
pode trazer os resultados que desejam”,
afirma Priscila.
Disciplina, persistência, propósitos
claros e motivadores, prioridades estabelecidas com clareza, planejamento traçado
em etapas, força de vontade do início ao
fim são os meios para deixar de procrastinar.
O que acontece, é que, por vezes, com
o passar do tempo, as pessoas vão se distanciando das estratégias do planejamento
e, com as dificuldades encontradas no dia
a dia, acabam desanimando ou até desistindo. “Independentemente dos percalços
do caminho, é preciso agir com coragem
e determinação, pautado nas metas e no
planejamento traçado, sem perder o foco”,
explicou Priscila.
“Ser produtivo não significa trabalhar
24 horas por dia, mas trabalhar de maneira inteligente, aproveitando bem o tempo,
as oportunidades para alcançar o desejado. É preciso focar o resultado sem perder
a qualidade de vida”, orienta Tathiane Deândhela.
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Reino Unido
Legalização do aborto pode ter impulsionado
mortes de bebês com síndrome de Down
Divulgação/Don’t Screen Us Out

Daniel Gomes

osaopaulo@uol.com.br

Um estudo divulgado em
dezembro no European Journal
of Human Genetics indicou que,
entre 2011 e 2015, houve queda
de cerca de 50% na quantidade
de pessoas nascidas com síndrome de Down em todo o continente europeu.
Especificamente no Reino
Unido, estima-se que 54% dos bebês com síndrome de Down não
nasceram, e uma das razões, segundo os movimentos pró-vida,
foi a massificação dos testes préNo Reino Unido, campanha procura evitar que bebês com síndrome de Down sejam abortados
-natal não invasivos para a síndrome de Down, disponíveis desde
mentou casos de mulheres que foram
des não fatais seja proibido a partir do
2012 em território britânico, somado
pressionadas a abortar seus filhos após
terceiro trimestre de gestação.
ao fato de que o aborto é permitido até
o resultado de testes pré-natais. AlguO Comitê das Nações Unidas
a 24ª semana de gravidez e a gestação
mas estimativas indicam que nove em
sobre os Direitos das Pessoas com
pode ser interrompida a qualquer mocada dez mulheres no Reino Unido
Deficiência tem criticado consismento quando é considerada perigosa
tentemente os países que preveem o
que tiveram bebês diagnosticados
para a saúde física ou mental da mãe,
aborto por motivos de deficiência.
com a síndrome praticaram aborto.
bem como nas situações em que o bebê
Em alguns países, como a Islândia, a
A campanha “Don’t Screen Us
“sofrerá de anormalidades físicas ou
taxa de aborto de bebês que se acreOut” (“Não nos descarte”), nos últimentais, como estar seriamente defimos quatro anos, tem aumentado a
dita terem síndrome de Down é de
ciente”, caso em que se enquadraria a
conscientização e buscado alterar a
quase 100%.
síndrome de Down.
Lei do Aborto de 1967. A meta é, ao
Um dos principais grupos pró-viFontes: ACI Digital, Don’t Screen Us Out e
European Journal of Human Genetics
menos, que o aborto por incapacidada britânico, o Right to Life UK, docu-

República Centro-Africana
Bispo pede orações pela paz após conflitos no país
Soldados do governo da República Centro-Africana foram atacados,
no dia 3, por rebeldes armados, na
cidade de Bangassou, no Sudoeste
do país, e fugiram após ficarem sem
munição. Os ataques foram feitos por
aqueles que acusam o governo de ter
manipulado o resultado das eleições
realizadas em dezembro.
Dom Juan José Aguirre, Bispo de
Bangassou, expressou à Fundação
Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre

(ACN) a sensação de viver sob insegurança, mas confiante na misericórdia de Deus. Ele revelou especial
preocupação com os mais vulneráveis nestas situações. “Já houve crianças feridas por balas perdidas”, disse.
“Crianças que fugiam para o Congo. Uma bala caiu sobre um deles...
mesmo enquanto fugiam, a violência
dos agressores ainda os aterrorizava”,
acrescentou.
O Bispo faz um apelo aos rebeldes

e aos governantes para que não imponham à população mais momentos de violência, morte e destruição.
A República Centro-Africana é um
país rico em minerais e outros recursos naturais, mas tem uma população
mergulhada na miséria, especialmente como consequência de guerras e
lutas entre o governo e vários grupos
de milicianos e mercenários entre
2013 e 2019. (DG)
Fonte: ACN

Croácia
Cáritas Internacional realiza campanha para
ajudar afetados por terremotos
Dois recentes terremotos – em 29
de dezembro, de magnitude 6,4 na escala Richter, e no último dia 6, de 5,3
nesta mesma escala – deixaram um
rastro de destruição na Croácia, razão pela qual a Cáritas Internacional
lançou uma campanha com a meta de
arrecadar 880 mil euros para “ajudar
a Cáritas Croata a garantir condições
de vida digna e segura para os sem-teto dos recentes terremotos que
atingiram o país”.

Cerca de 200 voluntários da Cáritas local têm atuado na distribuição
de alimentos e objetos de higiene,
enquanto elaboram planos a longo
prazo.
O terremoto no dia 29 afetou uma
área de aproximadamente 2 mil quilômetros quadrados, perto das cidades de Petrinja, Sisak e Glina, e foi o
mais forte dos últimos 140 anos.
“Queremos ajudar as pessoas a
reconstruir suas casas e suas comu-

nidades”, afirmou Suzana Borko, vice-diretora da Cáritas local. O projeto da Cáritas, que terá a duração de
oito meses, auxiliará, antes de tudo,
cerca de 200 famílias, mediante ajuda
financeira e técnica e casas pré-fabricadas.
Os interessados em colaborar
podem fazê-lo no site da Cáritas
Internacional, pelo link a seguir:
https://cutt.ly/WjvfH2u.
Fontes: Vatican News e Cáritas Internacional
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‘Onde moras?’
PADRE JOÃO BECHARA VENTURA
No primeiro encontro com João Evangelista e André, Jesus olhou-os com afeto e disse: “O
que estais procurando?” Eles instintivamente
responderam: “Onde moras (poū méneis)?” (Jo
1,38), uma questão mais teológica do que “local”. Em grego, a pergunta significa, literalmente, “Onde permaneces?” ou “Onde continuas a
estar?” O Senhor, então, convidou-os: “Vinde e
vede!” E “permaneceram” (’émeinam) com Ele
(Jo 1,39).
Não interessava tanto o lugar da casa de
Nazaré ou onde o Senhor pernoitava em Cafarnaum, nem o endereço da casa de Lázaro, sua
hospedagem quando ia a Jerusalém… Afinal,
Cristo mesmo diria que “o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça” (Lc 9,58). Os
discípulos – como também nós – queriam, no
fundo, saber a origem do Senhor, de onde vem,
para onde vai, e onde podem encontrá-Lo de
maneira mais profunda.
Na Última Ceia, finalmente compreenderiam: “Agora, vemos que sabes tudo, por isso
cremos que saíste de Deus” (Jo 16,30). E Cristo,
no longo discurso de despedida, prometeu-lhes:
“Eu vou preparar-vos um lugar para que, onde
Eu estiver, vós estejais também” (cf. Jo 14,2s). O
primeiro lugar onde Ele mora, de onde veio e
onde quer que também nós estejamos é o Céu,
junto do Pai.
Até que isso aconteça, porém, Jesus vive e
“permanece” (ménei) conosco, pois Ele prometeu, dizendo: “Estou convosco todos os dias
até o fim dos tempos” (Mt 28,20). Esta permanência se dá de modo especial no sacramento
da Eucaristia. O Sacrário é verdadeiramente sua
morada neste mundo. Mas não para por aí! Por
meio de sua real permanência na Comunhão –
em Corpo, Sangue, Alma e Divindade –, o Senhor habita também em nossos corpos e almas.
Tanto é assim que Cristo revelaria mais
adiante: “Quem come a minha carne e bebe o
meu sangue permanece (ménei) em mim e eu
nele” (Jo 6,56). João e André queriam saber onde
o Senhor “permanecia”, mas, no fim das contas,
Jesus é que os convida: “Permanecei (meínate)
em mim e eu permanecerei em vós!” (Jo 15,4).
Assim se entende melhor a pergunta/afirmação
de São Paulo: “Acaso ignorais que vossos corpos
são membros de Cristo?” (1Cor 6,15). Ele habita
conosco para que habitemos com Ele e Nele.
Além disso, o Senhor “permanece” por
meio dos santos Evangelhos. Referindo-se ao
evangelista São João, Jesus disse a Pedro “O
que te importa se eu quero que ele permaneça (ménein) até que eu venha?” (Jo 21,22). O
discípulo amado “permanece” por meio de
seu Evangelho. Tanto mais, então, podemos
dizer que Cristo de certa maneira permanece
conosco por meio dos livros sagrados que dão
testemunho do seu nascimento, ministério,
Paixão, Morte e Ressurreição.
“Mestre, onde moras?”… Lendo os Evangelhos, recebendo dignamente a Eucaristia e, pensando com esperança nas alegrias do Céu, dizemos “sim” ao doce convite do Senhor: “Vinde e
vede!” Desejemos sempre mais – como os apóstolos – permanecer com Jesus! Afinal, assim
como Ele próprio, “não possuímos aqui morada
permanente (ménousan), mas buscamos aquela
que está por vir” (cf. Hb 13,14).
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‘A mão de Deus’, pintada por
Eduardo Kobra no Minhocão
Ricardo Cyrillo/Kobra Street Art

Nayá Fernandes

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

O artista urbano Eduardo
Kobra, 45, entregou no dia 15 de
novembro seu primeiro mural
na região do Minhocão, em São
Paulo. A obra tem 33 metros de
altura por 7 metros de largura,
na empena de um prédio situado
à Rua Traipu, 50. Em entrevista
ao O SÃO PAULO, Kobra falou
sobre o que o motivou a fazer a
obra, que ele intitulou de “A mão
de Deus”.
“A obra ‘A mão de Deus’ surgiu quando eu estava num lugar
muito escuro, com pouquíssima
esperança e, ali, eu me ajoelhei,
fiz uma oração e pedi a Deus
que me tirasse desse lugar. Senti, então, que Deus estendeu sua
mão, me tirando daquele lugar
escuro. Aquela mão [na obra,
imersa em água] é a minha mão,
que Deus está resgatando desse
lugar. Deus me deu esperança e
uma nova expectativa de vida.
Desde então, eu voltei a pintar
e a realizar meus trabalhos. Por
isso, é uma obra autobiográfica”,
explicou.
Em geral, os murais elaborados pelo artista têm uma conexão com o lugar. É o caso da obra
finalizada em setembro na Escola Estadual Professor Raul Brasil,
em Suzano, na Grande São Paulo.
O mural faz parte de um projeto
idealizado para a revitalização da
escola, onde ocorreu um massacre em março de 2019, quando
dois ex-estudantes armados invadiram o espaço.
A produção do mural no
Minhocão também foi uma escolha do artista: “Eu queria que
esse painel fosse em São Paulo e
ali, naquele lugar, o Minhocão,
que está se transformando em
uma galeria a céu aberto e é um
local muito relevante, pois fecha
[ao trânsito de veículos] aos fins
de semana e milhares de pessoas
passam por ali. Consegui a aprovação desse mural por meio de
contato com uma comunidade
cristã, que autorizou a realização
do painel. A execução foi complicada, pois o prédio tem 33
metros de altura por 7 metros de
largura. Eu fiz as fotos em estúdio
e todo o desenvolvimento do desenho, para só depois executar a
realização da pintura”, comentou.
A obra pode ser vista colorida e, segundo o artista, ela
representa a mão de Deus que
é de todas as cores. “Ele é o
Criador de todas as coisas, das
etnias, culturas, povos. Por isso,
quis, com a mão colorida, re-

presentar tudo isso. Já a mão
azul é a minha mão, que está
quase afogada, perdendo todas
as forças”, explicou Kobra, em
entrevista no Jardim Martinica,
na zona Sul de São Paulo.

‘A fé muda
a humanidade’
Kobra afirmou ainda que a
mensagem do mural não é destinada a pessoas de uma religião
específica. “Eu recebi mensagens
de ateus que olharam para o
mural e viram nele a questão da
solidariedade ou pessoas de diferentes religiões, como judeus.
Ou ainda cristãos que veem a
mão como sendo a de Jesus, que
resgata Pedro quando ele duvida. Então, é um mural dinâmico,
que pretende respeitar a todos
na cidade”, disse.
O artista disse ainda que, há
20 anos, sofreu um processo de
intoxicação por metais pesados,
o que lhe causou problemas respiratórios e no intestino.
“Passei por médicos no Brasil e no exterior, tomei muitos
remédios, e, há muitos e muitos
anos, comecei a ver em Deus
uma esperança para tudo isso.
Voltei minha vida para a fé e,
por meio dela, mudei valores,
princípios, comecei a dar mais
valor para a minha família e
para as pessoas que estão comigo desde o início, tive um
filho... Assim, por meio da fé
em Deus, da fé em Jesus Cristo,
tive uma alteração nos princípios de vida, aprendi a ser uma
pessoa mais tolerante, que quer
melhorar a cada dia, corrigirse. Pude viajar por todos os
continentes e ver a beleza em
todas as culturas, nas religiões.
A fé muda a humanidade e a
torna melhor. Tenho certeza de
que a intolerância e a violência
não vêm de Deus e sim do coração
do homem”, afirmou.
Ao ser perguntado sobre a presença de Deus em sua vida, o muralista disse que, para ele, Deus “é o
alfa e o ômega, o princípio e o fim,
é o Criador de todas as coisas, o
Criador da vida, é aquele que provê
o alimento todos os dias, que nos dá
a família, a esperança”. E, ainda: “Eu
jamais conseguiria levar uma vida
distante da presença de Deus, tanto
eu quanto os meus familiares. Por
isso, me afastei da bebida e de muitos
caminhos tortos e Deus para mim é
minha vida, é tudo o que eu sou”.
Sobre o artista
Kobra iniciou um projeto, “A
Arte de Conservar”, para restauração e revitalização de suas principais
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obras. Ele trabalhou, ao lado de sua equipe, até o dia 7 de dezembro no mural “A
Lenda do Brasil”, de 41 metros por 17,5
metros, feito em homenagem ao piloto
Ayrton Senna, na empena de um prédio
na Rua da Consolação.
Recentemente, entregou em Santos,
no litoral de São Paulo, o mural “Coração Santista”, de 800 metros quadrados.
A obra foi inaugurada no dia 23 de outubro, data do aniversário de 80 anos de
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.
Pouco antes, o muralista lançou um
painel sobre o Líbano, país marcado pela
recente tragédia ocorrida em Beirute. A
tela foi leiloada e foram feitas serigrafias
para serem sorteadas entre pessoas que
fizessem doações para o Líbano.
Os murais de Kobra estão em cerca
de 35 países e em diversas cidades e estados brasileiros.

