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A mensagem do Apóstolo
ressoa na metrópole

Os versículos bíblicos a seguir, presentes nas cartas paulinas, foram escolhidos pela equipe de redação do O SÃO
PAULO e expressam algumas ideias que, acreditamos, relacionam o testemunho do Apóstolo à dinâmica da cidade
e da ação da Igreja na metrópole, como apresentado nas entrevistas e reportagens especiais desta edição.
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“Eu antes era blasfemador, perseguidor e insolente.
Mas encontrei misericórdia, porque sem fé eu não
sabia o que estava fazendo”
(1Tm 1,13)

“Seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos
com paciência, faça o trabalho de anunciador do
Evangelho e realize plenamente seu ministério”
(2Tm 4,5)
“Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz,
mais cortante do que qualquer espada
de dois gumes. Ela penetra até o
ponto em que a alma e o espírito se
encontram”
(Hb 4,12)

“Sejam alegres na esperança,
pacientes na tribulação e
perseverantes na oração”
(Rm 12,12)

“Como escolhidos de Deus,
santos e amados, vistam-se
de sentimentos de compaixão,
bondade, humildade, mansidão,
paciência. Suportem-se uns aos
outros e se perdoem mutuamente
sempre que tiverem queixa contra
alguém. Cada um perdoe
o outro, do mesmo modo
que o Senhor perdoou
vocês”

“Pois há um só Deus e um
só Mediador entre Deus e
os homens: Jesus Cristo, o
homem que se doou para o
resgate de todos”
(1Tm 2,5-6)

“Combati o bom combate,
terminei a corrida, conservei
a fé. E agora, já está
reservada para mim a coroa
da justiça, que o Senhor, o
justo Juiz, me dará naquele
dia. E não somente a mim,
mas a todos os que tiverem
esperado com amor a sua
aparição”
(2Tm 4,7-8)

“Corramos com perseverança
a corrida que nos espera, com
os olhos fixos em Jesus, que
iniciou e realizou a fé”
(Hb 12,1-2)

“Sabemos que todas as
coisas concorrem para o
bem dos que amam a Deus,
daqueles que são chamados
segundo o projeto Dele”

(Cl 3,12-13)

(Rm 8,28)

“Quanto, porém, ao amor
fraterno, não precisamos
escrever-lhes, pois vocês
mesmos aprenderam de
Deus a se amarem uns aos
outros”

“Agora eu me alegro de
sofrer por vocês, pois vou
completando em minha carne
o que falta nas tribulações de
Cristo, a favor do seu corpo,
que é a Igreja”

(1Ts 4,9)

“Por causa de Cristo, porém,
tudo isso, que eu considerava
como lucro, agora considero
como perda”
(Fl 3,7)

“Por isso, eu, prisioneiro
no Senhor, peço que
vocês se comportem de
modo digno da
vocação que
receberam.
Sejam humildes,
amáveis,
pacientes
e suportem-se
uns aos outros
no amor”
(Ef 4,1-2)

(Cl 1,24)

“Porque Deus os escolheu
desde o princípio para a
salvação, pela santificação
do Espírito e pela fé na
verdade”
(2Ts 2,13)

“Graças sejam dadas a Deus,
que nos concede sempre
triunfar em Cristo, e que por
nosso meio difunde o perfume
do seu conhecimento em
todo lugar. Somos para Deus
o perfume de Cristo entre os
que se salvam e entre os que
se perdem”
(2Cor 2,14-15)
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a imagem de São Paulo, Padroeiro de nossa
Arquidiocese, que está
em nossa Catedral Metropolitana, dois detalhes chamam a
atenção: Paulo, que era um jovem altivo e até soberbo, está agora com o
rosto abaixado, em atitude reflexiva.
E o pergaminho em sua mão traz inscrita a pergunta: “Quid me vis facere?”
– Que queres que eu faça? (At 22,10).
A atitude e as palavras de Paulo referem-se ao momento de sua conversão
quando, surpreendido por Jesus Cristo, Saulo passa a ser Paulo: de perseguidor de Cristo, torna-se apóstolo e
missionário inteiramente dedicado a
Cristo e ao Evangelho.
Soberbo e fechado na própria autossuficiência, ouvindo apenas a voz
confusa dos seus projetos de glória,
Saulo acabou cometendo violências,
aprovando o apedrejamento do primeiro mártir, Estêvão (cf. At 22,20),
perseguindo e castigando sem dó os
seguidores de Jesus. Quando a luz fortíssima, vinda do céu, mostrou-lhe,
porém, sua cegueira fanática, e a voz
de Cristo o interpelou – “Saulo, por
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Fala, Senhor!
que me persegues?” –, ele caiu em si,
tornou-se outra pessoa e reconheceu
que não estava servindo a Deus, mas
à própria vaidade. E daí por diante,
mais humilde e dócil, aceitou ser tomado pela mão do Pedagogo, deixou-se instruir e abraçou o Evangelho,
que antes queria destruir.
A conversão de São Paulo mostra
um itinerário de conhecimento falso
e conhecimento verdadeiro de Deus,
de uma religiosidade falsa e uma religiosidade autêntica. É falsa a religiosidade quando, movida por ambições e
vaidades, por projetos ocultos de lucro,
poder e dominação, torna-se fonte de
violência e opressão contra o próximo
e de desprezo pela pessoa e sua vida.
Não é por nada que a Palavra de Deus
ensina há muito tempo: “Religião pura
e sem mancha diante de Deus e Pai é
esta: assistir os órfãos e as viúvas em
suas dificuldades e guardar-se da corrupção do mundo” (Tg 1,27).
O pergaminho na mão de São
Paulo, na estátua da Catedral da Sé,
sugere mais alguns pensamentos. A
pergunta de Paulo – “Que queres que
eu faça?” – é semelhante àquela que
o sacerdote Eli sugere ao menino Samuel, que fazia um estágio no templo
para se instruir nas coisas de Deus (cf.
1Sm 3,3-10). O texto diz que Samuel
“ainda não conhecia a voz de Deus”
e o sacerdote Eli lhe ensinou como
ouvir Deus: “Se te chamar de novo,
responde: ‘Fala, Senhor, teu servo es-

cuta’” (1Sm 3,10). Samuel foi ajudado
a ouvir a Deus, – assim como Paulo
foi ajudado por Ananias (cf. At 22,12)
–, e tornou-se, depois, o grande profeta Samuel.
Alguém os ajudou a reconhecer a
voz de Deus e ensinou-lhes os Seus
caminhos. Deus fala de muitos modos no interior da consciência e nas
circunstâncias da vida, mas é preciso
aprender a reconhecer a voz de Deus
e a discernir seus caminhos. E são as
outras pessoas, já “experimentadas” e
familiarizadas com Deus que podem
ajudar a fazer isso. Será que nossas
crianças e adolescentes ainda recebem essa ajuda para “ouvir a Deus” e
reconhecer sua voz no meio de tantas outras? Deveria ser esse o papel
de pais, catequistas, pregadores, diáconos, religiosos e sacerdotes e dos
demais membros da comunidade de
fé: ajudar os membros jovens e ainda não iniciados no caminho da fé
a reconhecerem a voz e o chamado
de Deus. A iniciação à vida cristã e
o processo de catequese, que começa
na família, têm esse papel importante
e insubstituível. Será que isso continua a acontecer também hoje?
Depois do batismo de Jesus no
Jordão, João Batista, falando com os
próprios discípulos e com o povo,
apontou para Jesus, que passava: “Eis
o Cordeiro de Deus!” (Jo 1,36). Era o
mesmo que dizer: “O Salvador enviado por Deus é Jesus. A Ele é que vo-

cês devem seguir daqui por diante!”
De fato, dois discípulos de João logo
seguem Jesus, e Jesus os convida a estarem com Ele para conhecer mais de
perto quem Ele é e o que Ele tem a
dizer. João Batista ajuda as pessoas a
encontrarem Jesus Cristo e Deus. Ele
não retém os discípulos junto de si,
mas os encaminha para Jesus, como
faz um verdadeiro profeta e evangelizador. Não pretende tirar vantagens
da pregação para si mesmo e se alegra
quando as pessoas encontram Jesus e
o seguem: “Importa que Ele cresça e
eu diminua” (Jo 3,30).
E a “pedagogia da iniciação à fé”
continua, logo em seguida: André,
um dos discípulos de João, que passa a seguir o Messias, vai falar sobre
Jesus com seu irmão, Simão, e o leva
até Ele. E Jesus chama também Pedro
para o seu seguimento. O outro é Filipe: ele vai falar com Natanael e lhe
conta sobre Jesus. Mesmo incrédulo,
Natanael aceita o desafio de acompanhar Filipe ao encontro com Jesus e
acaba se tornando discípulo. E assim,
as histórias de quem ajuda outras pessoas a encontrarem Jesus continuaram ao longo do tempo, até os dias de
hoje. Discípulos verdadeiros de Jesus
ajudam outros a fazerem a experiência do encontro com Ele e a se tornarem discípulos. Quanto é importante
essa ajuda para “ouvir a Deus” e discernir o seu chamado! Será que nós
também fazemos isso?
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Atos da Cúria
NOMEAÇÃO E
PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 07/01/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Nossa
Senhora das Neves, no bairro Parque
Vitória, na Região Episcopal Sant’Ana, o
Reverendíssimo Padre Carlos Alberto
Doutel, pelo período de 06 (seis) anos.

Em 07/01/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Vila
Nova Cachoeirinha na Região Episcopal
Sant’Ana, o Reverendíssimo Padre Maurício José de Lima, pelo período de 06
(seis) anos.
Em 05/01/2021, foi nomeado e provi-

sionado como Pároco da Paróquia São
Vicente de Paulo, no bairro Moinho
Velho, na Região Episcopal Ipiranga, o
Reverendíssimo Padre Leocádio Zytkowski, CM, pelo período de 06 (seis)
anos.
Em 07/01/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Santo

NOTA DO CARDEAL SCHERER: A FAVOR DA VACINAÇÃO
Reprodução

Antônio, no bairro Vila Mazzei, na Região
Episcopal Sant’Ana, o Reverendíssimo Padre Maykon Sammuel Alves Florêncio,
pelo período de 05 (cinco) anos.
Em 05/01/2021, foi nomeado e provisionado como Pároco da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro do Ipiranga,
na Região Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo Padre Boris Agustin Nef
Ulloa, pelo período de 06 (seis) anos.
PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO
E PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 05/01/2021, foi prorrogada a nomeação e provisão como Pároco da Paróquia São Bernardo de Claraval, no
bairro Vila Liviero, na Região Episcopal
Ipiranga, do Reverendíssimo Padre Edson Chagas Pacondes, pelo período de
01 (um) ano.
Em 05/01/2021, foi prorrogada a nomeação e provisão como Pároco da Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório,
no bairro Água da Funda, na Região
Episcopal Ipiranga, do Reverendíssimo
Padre Benedito Vicente de Abreu, período de 01 (um) ano.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO
DE VIGÁRIO PAROQUIAL:
Em 07/01/2021, foi nomeado e provisionado Vigário Paroquial, “ad nutum
episcopi”, da Paróquia Santa Zita, no
bairro Vila Maria, na Região Episcopal
Sant’Ana, o Reverendíssimo Padre Vinicius Matos Sampaio.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE ADMINISTRADOR PAROQUIAL:
Em 07/01/2021, foi nomeado e provisionado Administrador Paroquial, “ad
nutum episcopi”, da Paróquia Santa
Zita, no bairro Vila Maria, na Região
Episcopal Sant’Ana, o Reverendíssimo
Padre Carlos Alberto Doutel, a partir
de 31/01/2021.
NOMEAÇÃO E PROVISÃO
DE ASSISTENTE PASTORAL:
Em 07/01/2021, foi nomeado e provisionado, como Assistente Pastoral da
Paróquia Santa Dulce dos Pobres, no
bairro Jardim Felicidade, na Região Episcopal Sant’Ana, o Diácono Permanente
Senhor Luiz Carlos Peres, pelo período
de 01 (um) ano, a partir de 01/02/2021.
Em 07/01/2021, foi nomeado e provisionado, como Assistente Pastoral da
Paróquia Santa Inês, no bairro Lauzane
Paulista, na Região Episcopal Sant’Ana,
o Diácono Permanente Senhor Márcio
Cesana, período de 01 (um) ano, a partir de 01/02/2021.
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Diariamente, no site do jornal O SÃO PAULO, você pode acessar notícias sobre
a Igreja e a sociedade em São Paulo, no Brasil e no mundo.

Na página 3 da edição 3329, de 13 a
19 de janeiro de 2021, na seção Atos da
Cúria, publicamos erroneamente que a
prorrogação da nomeação e provisão de
Pároco do Padre Moisés Roberto Facchini, IMC, na Paróquia Nossa Senhora da
Consolata, no bairro Jardim São Bento,
na Região Episcopal Sant’Ana, terminaria em 31 de dezembro de 2022. Contudo, a data correta do fim da prorrogação
é 31 de janeiro de 2022.
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Editorial

Tomar a vacina é uma atitude ética, responsável e de amor ao próximo

E

m meio ao aumento de casos
de COVID-19 no Brasil, com
média diária de mortos pela
doença superior a 950 pessoas,
a esperança de superação da pandemia
foi reavivada nesta semana com o início
da vacinação contra o novo coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou, no domingo, 17, o uso emergencial da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o
Instituto Butantan – cujos primeiros 6
milhões de doses já foram distribuídos
pelo Ministério da Saúde aos estados –,
e da vacina AstraZeneca/Oxford, feita com a participação da Fiocruz, mas
ainda não disponível no País.
Nas cerimônias que marcaram o
começo da vacinação em cada estado,
inúmeros foram os relatos de emoção e
alívio daqueles que receberam a primeira
das duas doses da CoronaVac: profissionais da área da Saúde que lidam diretamente com pacientes com a COVID-19,
indígenas, além de idosos e pessoas com

deficiência que vivem em instituições de
longa permanência, como asilos. Eles
compõem o grupo prioritário desta fase
inicial de imunização no Brasil.
Na semana passada, no Vaticano,
o Papa Francisco, 84 anos, e o Papa
Emérito Bento XVI, 93, também foram
vacinados contra a COVID-19. Dias
antes, o atual Pontífice, em entrevista,
encorajou que todos, assim que possível, tomem a vacina: “Não é uma opção, é uma ação ética, porque está em
risco a sua saúde, a sua vida, mas também a vida dos outros”.
O posicionamento de Francisco e
o gesto de se vacinar ocorrem no momento em que ressoam mundialmente
dúvidas sobre a eficácia e a segurança
das vacinas já aprovadas – mesmo após
terem seguido rigorosos protocolos internacionais de certificação – e, também, alguns cristãos questionam se seria
moral se vacinar com imunizantes que,
em algum momento de seu desenvolvimento, tenham utilizado células de fetos
abortados voluntariamente ou de embri-

ões congelados em clínicas de reprodução assistida.
A esse respeito, em dezembro do ano
passado, a Congregação para a Doutrina
da Fé manifestou-se sobre a moralidade
do uso de vacinas contra a COVID-19,
pontuando que, embora algumas delas
possam ter sido desenvolvidas em culturas de células humanas obtidas, vários
anos atrás, a partir de abortos provocados, quem com elas for imunizado não
cooperará para a prática do aborto. No
entanto, a nota enfatiza: “Com efeito, o
uso lícito de tais vacinas não requer e não
deve de modo algum implicar a aprovação moral da utilização de linhas celulares de fetos abortados. Portanto, pede-se
tanto às empresas farmacêuticas quanto
às agências de saúde governamentais
que produzam, aprovem, distribuam e
ofereçam vacinas eticamente aceitáveis,
que não criem problemas de consciência
para os profissionais da saúde nem para
quantos se devem vacinar”.
A Congregação também recorda que,
embora se vacinar seja uma decisão de

cada pessoa, “do ponto de vista ético, a
moralidade da vacinação depende não
só do dever de tutela da própria saúde,
mas, também, do dever da busca do bem
comum”. Desse modo, quem se vacinar
contra a COVID-19 fará bem não apenas
a si próprio; também colaborará “com a
saúde do próximo, ajudando a diminuir
sofrimentos e ainda possibilitando a desejada retomada do ritmo ‘normal’ de
vida pessoal e social”, como escreveu o
Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, na nota “A favor da
vacinação”, publicada nesta edição do O
SÃO PAULO. Trata-se, pois, de atitude
de cuidado também com o irmão que
expressa concretamente o mandamento
do amor: “Amarás teu próximo como a
ti mesmo” (Mt 22,39); “O amor não faz
o mal ao próximo, pois o amor é o pleno
cumprimento da Lei” (Rm 13,10). Por
enquanto, não há vacinas para todos.
Assim, o uso da máscara, a higienização
frequente das mãos e o respeito às medidas de distanciamento social continuam
a ser gestos de amor que salvam vidas.

Opinião

Mais Arte e menos capacitismo

Arte: Sergio Ricciuto Conte

ARTHUR ACOSTA BALDIN
No livro “Iniciação à Estética”,
Ariano Suassuna mostra que as
Artes lidam com o sensível e, por
meio delas, a pessoa se atenta para
coisas às quais talvez nunca pensaria. Hoje, as Artes e os grandes
aparelhos culturais têm uma tarefa
urgente: incluir pessoas socialmente excluídas em aparelhos culturais
de relevância em nossa sociedade,
tais como orquestras, companhias
de dança e de teatro, promovendo
a reflexão sobre o seu papel na sociedade, superando o capacitismo
(discriminação de pessoas com deficiência).
No entanto, conhecendo os processos de seleção praticados nessas
companhias, é possível observar
que a questão de incluir outros tipos de corpos não está presente na
maioria. Aqui não se questiona o
direito de selecionar pessoas com
determinadas habilidades, mas sim
a necessidade de expandir o entendimento de que outras também podem atuar. A proposta é a de pleitear
que algumas companhias se abram
para outros entendimentos sobre a
capacidade de fazer Arte. Existem
artistas que não são lindos e seus
corpos não cabem no entendimento estreito de perfeição que ficou
estabelecido, mas têm uma alta capacidade para outros desempenhos,

igualmente capazes de promover
reflexões no público. O que aqui se
pleiteia é a busca de mais diversidade, de uma pluralidade de corpos
mostrando diversas maneiras de se
fazer Arte.
São necessários programas para
a inclusão de artistas com deficiência em projetos artísticos nos quais
atualmente não há espaço para eles.
Desse modo, a pessoa com deficiência poderá mostrar ao público
que é um artista.
Uma coisa é uma companhia
de balé dançando o mais belo que
existe nas Artes. Outra, também
possível, é uma companhia de balé
agregando pessoas com deficiência

e pessoas sem deficiência. A Associação Fernanda Bianchini, que
trabalha com bailarinos deficientes
visuais, é um exemplo de quem já
faz isso, e o reconhecimento ao seu
trabalho é a melhor prova de que
consegue abrir campo para outras
propostas em torno do balé. Grandes orquestras e companhias, muitas vezes, possuem um núcleo de
formação que acolhe pessoas na
infância e na adolescência, formando-as para se tornarem seus futuros
integrantes. Seria importante que,
nesta “categoria de base”, os projetos culturais com propostas artísticas distintas abrissem mais espaços
a crianças e jovens que tenham al-

guma deficiência e vontade de estar
naquele núcleo.
A formação de um artista não
acontece de uma hora para outra.
Trata-se de uma construção de uma
vida inteira. Se mais projetos não
capacitistas começarem a existir no
campo das Artes, mais artistas com
deficiência poderão ser formados e
contribuir com projetos artísticos
plurais, que convivam com os que
já existem. A luta precisa ser pelo
aumento de propostas artísticas diferentes, para que não se eternize
apenas um tipo de projeto artístico,
um único entendimento de qual é o
mérito a ser contemplado. Trata-se
de uma proposta de mais diversidade, pois, se forem vários os projetos
artísticos, serão vários os modelos
dos processos de audição, nos quais
caberá a possibilidade de reconhecer a singularidade de cada um.
O grande poder de transformação das Artes é a facilidade que elas
têm para mexer com o sensível, e, se
elas são uma forma de tocar a sensibilidade das pessoas, a possibilidade
de conviver com diferentes propostas artísticas, realizadas por corpos
com deficiência ou não, contribui
enormemente para um equilíbrio
mais justo entre pessoas com e sem
deficiência, seja nos palcos, seja fora
deles.
Arthur Acosta Baldin é ator e professor de Teatro,
com ênfase em Arte e Deficiência.

As opiniões expressas na seção “Opinião” são de responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, os posicionamentos editorais do jornal O SÃO PAULO.
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Superior-geral dos Paulinos visita reformas
na Paróquia Santo Inácio de Loyola
Engenheiro Bechara Ele Chacra
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em comemoração ao 467º aniversário
da cidade de São Paulo

Cânticos
de

das cartas de

São Paulo
Apóstolo

Fé

COMPOSTOS PELO
PE. JOSÉ WEBER, S V D
S. PAULO SCHOLA CANTORUM
SOB A REGÊNCIA DE
DELPHIM REZENDE PORTO

23/01 • sábado • 11h
Pateo do Collegio

Padre Valdir Castro (1º à esq.) visita as obras, com engenheiros e os Padres Mário Pizetta e Manoel Quinta

POR PASCOM PAROQUIAL
Na tarde do dia 6, o Padre Mário Pizetta, SSP, Pároco
da Paróquia Santo Inácio de
Loyola, Setor Pastoral Paraíso,
recebeu a visita do Padre Valdir Castro, SSP, Superior-geral
dos Padres e Irmãos Paulinos,
que reside em Roma. Ele estava

acompanhado do Padre Manoel da Conceição Quinta, SSP,
que por muitos anos atuou nesta Paróquia como Vigário Paroquial e Pároco.
Também acompanharam a
visita o engenheiro Raul Adalberto da Costa Guedes Pinto,
diretor da GPA Engenharia e
Construções, responsável pela

obra, e o engenheiro Bechara Ele
Chacra, da mesma empresa, que
cuida da coordenação e execução dos trabalhos.
Na visita, foi possível observar, nos três pavimentos, a
otimização dos espaços proporcionados pela reforma da igreja
matriz. A obra foi elogiada pelo
Padre Valdir Castro.

Praça Pateo do Collegio, 2
Centro, São Paulo - SP

EVENTO GRATUITO

Distribuição de 70 ingressos uma hora
antes, limitados a 2 por pessoa,
cumprindo os protocolos sanitários
devido à pandemia
TRANMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET
www.youtube.com/pateodocollegio

REALIZAÇÃO

APOIO

Paróquias do Setor Brás preparam
ações para o Ano de São José e o da Família
Lívia Miranda

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

As Paróquias Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários e Nossa Senhora de

Casaluce, Setor Pastoral Brás, já iniciaram
as atividades relativas ao Ano Santo de
São José e ao Ano da Família, convocados
pelo Papa Francisco para 2021.
A proposta é que os paroquianos se

reúnam virtualmente para momentos
de oração e reflexão, baseados nas cartas
apostólicas escritas pelo Papa para estas
celebrações. Além disso, a partir de 19
de março, uma imagem da Sagrada Fa-

mília peregrinará pelas áreas das duas
paróquias.
Detalhes das atividades podem ser
obtidos em http://www.casaluce.com.br e
http://nsaparecidadosferroviarios.blogspot.com.

Espiritualidade
O Reino de Deus está próximo
Dom José
Benedito
Cardoso

BISPO AUXILIAR
DA ARQUIDIOCESE
NA REGIÃO LAPA

O

s personagens do presépio já
foram encaixotados, as luzes
do Natal foram apagadas, os
magos voltaram a seus países
e Jesus foi revelado como o “Filho amado”. Agora começa o tempo do chamado,
tempo de começar a caminhar com Jesus. Ouvimos, vimos, cantamos e até nos
emocionamos. Não podemos guardar
tudo isso como costumamos fazer com
o presépio, que fica encaixotado o ano
todo e só é reaberto em dezembro. Agora
é tempo de seguimento.
João Batista, o precursor que preparou e anunciou o Messias, está preso
por determinação do rei Herodes, que

ficou incomodado quando foi denunciado pelo profeta por um comportamento
imoral. Jesus é informado e decide partir
para outro lugar, a Galileia, terra de fronteira onde transitavam pessoas de diferentes raças, culturas e religiões. A Galileia é o lugar simbólico para a abertura do
Evangelho a todos os povos. É o lugar da
cultura do encontro, tão necessária nos
dias de hoje, pois o corporativismo vem
ganhando forças, privilegiando grupos e
seguimentos já privilegiados em prejuízo
do bem comum.
E se a população da Galileia era formada pela mistura de diversos povos,
sendo conhecida como “Galileia dos gentios”, população que não tinha as “qualidades” do tipo “gente do bem”, como se
diz hoje, os primeiros que Jesus chamou
também pareciam não ter “qualificação”
para a missão. Não pertenciam à escola
dos escribas, não eram doutores da lei,
mas pessoas humildes e muito simples.
Jesus foi chamar quem estava trabalhando, apareceu no cotidiano dos pescadores que estavam envolvidos com as redes
do seu ofício. Seu olhar fixo fez com que

aqueles simples pescadores pudessem
oferecer aquilo que tinham de melhor.
Deixaram-se impactar pela força do seu
chamado e foram capazes de dar uma
nova direção a suas vidas. Quem é preguiçoso sempre vai encontrar uma justificativa para não se comprometer com
o chamado de Jesus de ser parceiro na
construção do Reino.
O tom inicial da pregação de Jesus não
vem com ameaças, nem com anúncio de
castigos. Começa proclamando a Boa
Notícia de Deus: “O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo”. O
Reino de Deus é o centro da mensagem
de Jesus, a paixão que animou a sua vida.
Nunca definiu o que é o Reino, mas fez
diversas comparações, mostrando que é
algo que irrompe de maneira surpreendente, ou seja, a vida tal como Deus deseja que vivamos.
“E, passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão,
que lançavam a rede ao mar... Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e
João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes”, abandonaram

tudo e partiram seguindo Jesus. Nota-se
que os primeiros a serem chamados foram duas duplas de irmãos, o que sinaliza que o chamado já revela um novo jeito
de viver, ou seja, uma vida fraterna, vida
em comunidade, comunidade de irmãos.
Os primeiros a serem chamados estavam
lançando as redes, enquanto que os outros dois as estavam consertando. Esse
novo jeito de viver como seguidor revela
que a Igreja precisa daqueles que “lançam as redes”, isto é, aqueles que saem em
missão, bem como daqueles que “ficam”
consertando as redes, estruturando os
trabalhos pastorais.
“E deixaram tudo e se tornaram
pescadores de homens.” Mais que tirar
homens que se afogam num oceano de
problemas, quer Jesus que seja extraído
de cada pessoa o melhor que ela tem.
Então, neste novo ano, vamos caminhar
juntos, com coragem, alegria e esperança
na companhia de Jesus pelas Galileias do
nosso tempo, para que a Boa-Notícia, “a
Alegria do Evangelho, chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique
privada da sua luz” (Papa Francisco).
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Arquivo pessoal

Em missas, Cardeal Scherer anuncia
mudanças em paróquias na Brasilândia
Luciney Martins/O SÃO PAULO

Roseane Welter

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Em missão a serviço do Reino
Ao falar da mudança, Dom Odilo
enfatizou o trabalho missionário desempenhado pelos religiosos vicentinos ao
longo dos 27 anos e ressaltou a dinâmica
evangélica do serviço, recordando a parábola da semente (cf. Mc 4,26-34).
“As sementes plantadas pelos religiosos nesta comunidade caíram em terreno fértil, cresceram e produziram frutos.
Frutos que manifestam o rosto de Deus.

Padre Dorival (à esq.) concelebra, com os Padres Gilson e Fabrício, missa presidida por Dom Odilo

Os padres são enviados para estar no
meio do povo a serviço da construção
do Reino. As mudanças acontecem para
renovar o vigor apostólico. Deus chama e
envia para a missão: a Igreja é missionária”, destacou o Cardeal.
“São quase três décadas a serviço na
Igreja local. Todos os padres vicentinos
que por aqui passaram edificaram a história da fé deste povo sedento de Deus.
Construíram, também, a dinâmica paroquial, implantando novas pastorais, ampliando as estruturas físicas com muito
empenho e doação”, destacou Padre Gilson, 43, que atuou na comunidade nos últimos seis anos e, agora, parte para a nova
missão na Paróquia São José Operário.
“Sou grato e feliz pela experiência
aqui vivida. Aprendi a ser padre nesta
Paróquia, onde iniciei o ministério sacerdotal. Aqui, aprendi o verdadeiro significado de ser pastor e pude sentir o cheiro
das ovelhas sedentas que Cristo nos ensina no Evangelho de Jo 10,1-10”, complementou o Sacerdote vicentino.

Gratidão
Entre os paroquianos e lideranças
pastorais, o momento foi de ação de gra-

ças pela obra evangelizadora construída
pelos religiosos. “A Congregação, em sua
atuação ao longo dos anos, cultivou em
nós as sementes da fé, da esperança e da
caridade. Guiou os paroquianos no caminho do Evangelho, do amor ao próximo e do zelo para com as obras de Deus”,
destacou Luvane Pereira de Oliveira, 54,
membro do conselho administrativo paroquial.
“A mudança sempre gera impacto,
vamos sentir saudades, mas receber o
novo com positividade é obrigação de
todo cristão”, falou, emocionada, Francisca de Assis da Silva Soares, 67, Ministra da Eucaristia na Comunidade Nossa
Senhora das Dores.
Padre Dorival afirma que assumirá
a Paróquia com o desejo de continuar a
missão já iniciada e implementar novos
projetos de evangelização. “Assumir a
missão na Paróquia Imaculado Coração
de Maria é motivo de alegria e oportunidade para renovar o vigor apostólico.
A vida pastoral nas periferias, de fato, é
lugar de encontro com Cristo e com o
povo”, salientou o Sacerdote, que retornou recentemente ao Brasil, após dois
anos em Roma.

Padre José Ferreira Filho será o secretário do Arcebispo
Ainda na manhã do domingo, 17, em missa na Paróquia São
José Operário, no bairro Jardim Damasceno, o Cardeal Scherer
anunciou aos fiéis que o Padre José Ferreira Filho, atual Administrador Paroquial, assumirá a função de Secretário Episcopal.
A Paróquia passará aos cuidados pastorais da Congregação São
Vicente de Paulo (Vicentinos), a partir do dia 31, tendo à frente
o Padre Gilson Feliciano Ferreira (leia mais no texto acima).
Durante a missa, Dom Odilo agradeceu o trabalho desempenhado pelo Padre José e encorajou os paroquianos a
permanecerem firmes na fé. “O ano de 2021 é dedicado pelo
Papa Francisco a São José. A Paróquia em que estamos também
é dedicada a este Santo, então que, a exemplo dele, possamos
acolher Jesus, acolher a vontade de Deus e realizar os desígnios
divinos em nossa missão cotidiana”, ressaltou.
Os membros das comunidades que compõem a Paróquia
expressaram gratidão pelo trabalho do atual Administrador. “Ele
é um homem ungido por Deus e deixa para todos os paroquianos um testemunho de santidade e fidelidade ao sacerdócio. Em
dois anos, ele nos ensinou a importância da comunicação paroquial, do amor ao próximo, sempre foi solícito e presente na vida
dos paroquianos. Ele é, de fato, o pastor que fica no meio do seu
rebanho”, comentou Geraldo Cabral, coordenador paroquial.
Padre José Ferreira Filho não esconde o quanto é grato pela
oportunidade à frente da Paróquia do Jardim Damasceno: “Sou
muito feliz aqui e agradeço profundamente o ensinamento que
recebi de cada um. Embora seja uma comunidade necessitada
de tantas coisas, a riqueza humana e espiritual aqui é imensa!
Uma enorme família, com uma acolhida inigualável”. Ele enfati-

Luciney Martins/O SÃO PAULO

[SANTANA] Faleceu no sábado, 16, a
Irmã Reinilda Theiss, da Congregação das
Irmãs da Providência de Gap, que mantém
o Colégio Padre Moye, no bairro do Limão,
na área de abrangência da Região Episcopal Santana.
(Com informações do Padre Armênio Nogueira)

[LAPA] Estão abertas as inscrições para os
interessados em participar da Escola Regional
de Formação de Catequistas. As aulas terão
início em 1º de março e ocorrerão sempre às
segundas-feiras, de modo on-line, das 20h às
22h. A duração do curso é de dois anos. Outras
informações podem ser obtidas pelo e-mail
escolaregionaldecatequistas@gmail.com ou
pelo link a seguir: https://cutt.ly/8jOQG7F.
[IPIRANGA] Por ocasião dos 81 anos
de criação do Paróquia São Judas Tadeu
será celebrada missa na segunda-feira, 25,
às 17h, presidida por Dom Ângelo Ademir
Mezzari, Bispo Auxiliar da Arquidiocese
na Região Ipiranga. Haverá participação
presencial dos fiéis e transmissão pelo
YouTube do Santuário São Judas Tadeu
(@santuariosaojudastadeu).
(por Redação)

[BELÉM] Em virtude da festa do padroeiro, a Paróquia São Paulo Apóstolo, no Belenzinho, realizará um tríduo com missas na
sexta-feira, 22, às 19h30; sábado, 23, às 17h;
e domingo, 24, às 10h30 e 18h. Na Solenidade de São Paulo Apóstolo, na segunda-feira, 25, a missa será às 10h30. Como gesto
concreto de solidariedade, os fiéis são convidados a doar alimentos para a montagem
de cestas básicas. A igreja matriz está localizada na Rua Tobias Barreto, 1.320, no Belenzinho. Outras informações pelo telefone
(11) 98984-2444.
(por Redação)
Divulgação

Padre José Ferreira e Dom Odilo durante missa no domingo, 17

zou, ainda, que está aberto à nova missão e confiante em seguir
a vontade de Deus. “Abraço este convite com muita alegria. Farei
o meu melhor para dar conta dos desafios que vêm pela frente.
Sei que Deus me conduzirá nesta jornada”, afirmou.
Ao final, Dom Odilo recordou que, no dia 13 de fevereiro, às
15h, na Catedral da Sé, acontecerá a ordenação episcopal do Frei
Carlos Silva, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que
foi nomeado pelo Papa Francisco, em 16 de dezembro de 2020,
como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Ele será designado pelo Arcebispo Metropolitano como Vigário Episcopal
da Região Brasilândia. (RW)

Saudável

Vida

No domingo, 17, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, presidiu missa na Comunidade Nossa Senhora das Dores, da Paróquia Imaculado
Coração de Maria, na Região Episcopal
da Brasilândia, durante a qual anunciou
que a partir do fim deste mês a Congregação São Vicente de Paulo (Vicentinos)
deixará de atuar nesta Paróquia para ficar
à frente da Paróquia São José Operário,
no Jardim Damasceno, na mesma Região Episcopal.
Já a Paróquia Imaculado Coração de
Maria estará sob os cuidados da Ordem
dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho da Congregação do Santíssimo
Salvador Lateranense, popularmente
conhecida por Cônegos Lateranenses.
Padre Dorival Ferreira Leite, 47, será o
responsável pelos cuidados pastorais da
Paróquia a partir do dia 29. Ele foi um
dos concelebrantes da missa do último
domingo, assim como os Padres Gilson
Feliciano Ferreira, dos Vicentinos, até então Vigário Paroquial, e Fabrício Mendes
de Moraes.

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

www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br
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lapa

Encontro do Avivamento acontece
em paróquia no Jardim Monte Alegre
Benigno Naveira

Benigno Naveira

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

No domingo, 17, após a missa das
18h na Paróquia São José, no Jardim
Monte Alegre, Setor Pastoral Pirituba,
aconteceu o Encontro do Avivamento, conduzido pelo Padre Admário
Gama, Pároco, e o grupo de oração. A
atividade também foi transmitida pelo
canal do YouTube da Paróquia.
Após a oração inicial, o Padre conduziu o Santíssimo até o altar. Durante
o encontro, aconteceram muitas pregações, orações, músicas, testemunhos
de fiéis e adoração a Jesus Eucarístico.
Em conversa com a Pastoral da Comunicação (Pascom) da Região Lapa,
Padre Admário falou sobre o significado dessa atividade. Ele explicou
que, no início do ano, a liturgia fala
do chamado de Jesus a cada pessoa e
que o Encontro do Avivamento ajuda
a reavivar o Espírito Santo que todos
recebem nos sacramentos do Batismo,
da Eucaristia e da Crisma, bem como
em cada Santa Missa. Esse reavivar dos
sentimentos em relação a Deus, à Igreja
e aos irmãos ganha ainda mais impor-

PADRE DENILSON GERALDO, SAC

Padre Admário e participantes do Encontro do Avivamento na Paróquia São José, dia 17

tância neste momento de pandemia.
No grupo de oração, lembrou o
Sacerdote, as pessoas se reúnem para
viver sua fé, com muito amor, dedicação, entusiasmo e, sobretudo, com
muita esperança, naquilo que Jesus
promete a quem faz a sua vontade.
O avivamento, detalhou o Padre, é

o ato de se avivar, ou seja, de se tornar
mais vivo, mais ativo, mais intenso,
despertado e nítido. Trata-se de um
termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de
renovação espiritual. Em suma, o avivamento espiritual consiste no reforço
da fé em Deus pelos cristãos.

[LAPA] Em missa na segunda-feira,
25, às 10h, a Paróquia São João Batista,
na Vila Ipojuca, comemorará 81 anos de
fundação. Na mesma data, das 11h às
12h, haverá um drive-thru com a venda
de alfarrobas e vidros com mel. Interessados devem fazer reservas até o dia 22,
pelo WhatsApp (11) 3865-1727. A matriz paroquial fica na Rua Tonelero, 967,
na Vila Ipojuca.

[LAPA] As comunidades das Paróquias Nossa Senhora do Líbano, Setor
Pirituba, e São José Operário e São Thomas More, Setor Rio Pequeno, estão em
oração pela recuperação da saúde do
Padre Júlio César de Mello Almo, Diretor-geral da Sociedade Joseleitos de
Cristo (SJC). Ele foi Pároco na Paróquia
Nossa Senhora do Líbano.
(por Benigno Naveira)

Comportamento
O Ano Novo e as metas familiares
SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO
Que alegria iniciarmos um novo
ano, uma nova etapa da nossa vida.
Sabemos que nada muda radicalmente com a passagem de um ano para
outro, mas também somos sabedores,
por experiência, que precisamos de ciclos – toda a vida humana é composta
de ciclos: os dias, os meses, as fases de
desenvolvimento. São etapas que marcam um ritmo, um crescimento, propiciam mudanças.
Neste ano que iniciamos há pouco,
poucas certezas temos: até quando teremos que conviver com a pandemia?
A vacina é mesmo segura e eficaz? Teremos acesso à vacina rapidamente?
Teremos emprego, com tanta dificuldade social? Enfim, tudo isso ainda
está por vir, sem, de modo algum, que
possamos mudar ou controlar.
Podemos, porém, decidir: como
queremos viver este novo ano, com
todas as surpresas e circunstâncias que
ele pode nos oferecer. Sim, precisamos
decidir como queremos conduzir nossa família diante das situações adversas ou não.
É preciso nos anteciparmos e planejarmos: pensar nas virtudes que
mais nos fizeram falta no ano que passou, nos comportamentos que mais
nos ajudaram, no que admiramos ao
observarmos a ação de amigos próximos ou familiares e colocarmos me-

O diálogo na
Amazônia a partir
dos pobres, para
vencer a corrupção

tas. Quais virtudes precisamos treinar,
quais exercícios nos tornarão mais
fortes e corajosos para enfrentarmos a
vida como ela se apresenta?
Tudo nesta vida se planeja: viagens, trabalho, festas, passeios. Por
que não planejarmos seriamente a
formação dos nossos filhos e a nossa
própria formação? Aprender, crescer,
conquistar virtudes e assumir uma
postura mais madura e adequada é
missão para a vida inteira. O ano passado, exatamente por ter sido bastante
difícil, foi um período que nos trouxe
muita aprendizagem e uma percepção
mais “real” da vida, de como ela é passageira e de como “temos pouco tempo para amar”, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Se cada um
de nós decide se tornar um pouco melhor, crescer em algum aspecto, já tornaremos o mundo melhor, já faremos
um movimento positivo. Sairemos do
lugar de vítimas para sermos protagonistas da nossa existência – somos
mais que uma pandemia, somos mais
que as adversidades, somos capazes de
transformar nosso comportamento a
partir de uma luta firme e constante
contra nossas fraquezas e dificuldades.
Quanto bem pode fazer à família
quando os pais assumem essa postura
de liderança diante dos filhos – lutam
por ser melhores e encorajam os filhos
ao mesmo! Precisamos de famílias
fortes, determinadas ao bem, compro-

metidas em formar gente que tenha
sede de deixar no mundo marcas do
bem!
Sendo assim, convido a cada pai e
cada mãe a ler este artigo e pensar:
1. Se eu morresse no final de 2020,
do que teria me arrependido? O que
gostaria de ter deixado de marca neste
mundo? Que tipo de filhos gostaria de
deixar aqui?
Diante dessa reflexão, que pode
parecer dura, é fundamental que planeje seu 2021, escolhendo:
•E
 m que aspectos nossa família precisa crescer neste ano?
•Q
 uais virtudes cada um de nós precisa conquistar para servir melhor aos
outros, tornar-se mais completo e ser
mais feliz?
Vale a pena um planejamento familiar sério e comprometido, vale
todo o esforço de nos dedicarmos
a planejar o ano da nossa mais importante equipe – esta que depende
completamente de nós. Nesta equipe,
somos insubstituíveis e, o que não fizermos, ninguém fará. Ou pior: se
não formarmos nossos filhos, alguém
formará – porém não será com nossos
valores, tendo em vista nossas metas e,
quando abrirmos os olhos, estaremos
convivendo com absolutos estranhos.
Pais, mãos à obra! Vale a pena!
Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é fonoaudióloga e
educadora. Mantém o site www.simonefuzaro.com.br.
Instagram: @sifuzaro

Na exortação apostólica pós-sinodal
Querida Amazônia (QA), publicada em
2 de fevereiro de 2020, o Papa Francisco
apresenta uma síntese de suas grandes
preocupações sobre a região amazônica,
que é formada por nove países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru,
Suriname, Venezuela e Guiana Francesa.
Nos capítulos I e II, denominados, respectivamente, como “Sonho Social” e “Sonho
Cultural”, o Papa pede que o debate internacional sobre a Amazônia tenha uma
abordagem ecológica, social e humana,
considerando principalmente os clamores
dos pobres.
O comércio da madeira e a indústria de
minérios atentam contra as comunidades
indígenas e ribeirinhas, causando um forte
movimento migratório para as periferias
das cidades. Diante dessa realidade, o Papa
convida a construir redes de solidariedade
e desenvolvimento, aprendendo com os
povos indígenas o senso da fraternidade
para sanar os danos causados pela emigração e, consequentemente, a desintegração
e o desenraizamento cultural.
Na encíclica Laudato si’, há cinco anos
promulgada, foi-nos apresentado que tudo
está relacionado, infelizmente, inclusive a
corrupção. As práticas de corrupção, outra grande preocupação do Papa, também
entram nas instituições mediante a participação nas redes de corrupção política e
na aceitação de doações que não tenham
uma procedência legal e honesta. Podemos evitar a instalação de um ambiente de
corrupção se o diálogo, como discípulos e
missionários, for iniciado pelos últimos,
pelos pobres. Esses não são apenas interlocutores para o convencimento, mas são os
principais agentes no diálogo, e deles devemos aprender, escutando-os.
A educação é fundamental para vencer
a corrupção e promover o diálogo social
em vista de uma ecologia humana, que
implica “cultivar sem desenraizar, fazer
crescer sem enfraquecer a identidade, promover sem invadir” (QA, 28). Os jovens
indígenas são convidados a assumir as raízes, pois delas provêm a força que faz crescer, faz florescer e faz frutificar, recebendo
dos mais idosos a sabedoria cultural. Considerando, infelizmente, a possibilidade
de desaparecimento de algumas culturas,
muitos povos começaram a escrever suas
histórias e descrever o significado dos seus
costumes.
É claro que o Papa não defende um
“indigenismo absoluto”, mas um diálogo cultural e social que deve interessar
a todos, porque a riqueza da cultura indígena interessa também ao Ocidente e
vice-versa. O lugar por excelência para
esse diálogo é a família, que sempre contribuiu para manter viva a cultura de um
povo.
Padre Denilson Geraldo, SAC, é professor da
Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo.
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Dom Devair toma posse como
Bispo da Diocese de Piracicaba (SP)
Felipe Barreto/Diocese de Piracicaba

Daniel Gomes

osaopaulo@uol.com.br

“Vamos caminhar juntos, animados
pela Palavra de Deus e alimentados pela
Eucaristia. Vamos reanimar nossas comunidades, revitalizar nossas pastorais
e movimentos. Vamos perdoar o que é
preciso perdoar, curar as feridas abertas,
dar passos de conversão e comunhão,
corrigir e reorientar os nossos passos.
Esta é uma tarefa que cabe a todos nós,
particularmente ao Bispo.”
Assim afirmou Dom Devair Araújo
da Fonseca na homilia da missa solene
em que tomou posse do ofício de Bispo
da Diocese de Piracicaba (SP), na manhã
do sábado, 16, na Catedral Santo Antônio, em Piracicaba, sucedendo a Dom
Fernando Mason, agora Bispo Emérito,
que foi um dos concelebrantes, assim
como o Cardeal Odilo Pedro Scherer,
Arcebispo Metropolitano de São Paulo,
e Dom Pedro Luiz Stringhini, Bispo de
Mogi das Cruzes (SP) e Presidente do
Regional Sul 1 da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB).
Em razão da atual pandemia, apenas 200 pessoas participaram presencialmente da missa, que foi transmitida
pelas redes sociais e emissoras de rádio
e tevê. Ao chegar à Catedral Santo Antônio, na companhia de Dom Fernando e do Cardeal Scherer, Dom Devair
foi recebido pelo colégio de consultores
da Diocese, recebeu o crucifixo e o beijou. Depois, aspergiu com água benta a
si próprio e aos demais, e realizou uma
oração pessoal na capela do Santíssimo,
antes do começo da celebração, durante
a qual foram lidas as Letras Apostólicas,
datadas de 11 de novembro de 2020, nas
quais consta que o Papa Francisco o nomeou como Bispo de Piracicaba.

A serviço do Reino
Dom Devair, na homilia, agradeceu a
Dom Fernando os 15 anos em que esteve
à frente da Diocese, “com zelo apostólico
e espírito missionário” e lembrou a todos
– bispos, padres, diáconos, religiosos e

Dom Devair da Fonseca, durante missa solene em que assume a Diocese de Piracicaba, dia 16

leigos – que “estamos a serviço do Reino,
cada um segundo o próprio ministério e
carisma. Trazemos a água e Deus realiza
o milagre do vinho novo. Vamos continuar a trabalhar para vencer os desafios”.
O novo Bispo de Piracicaba enumerou alguns desses desafios: as novas periferias humanas; a imposição da cultura
urbana; a perda dos valores cristãos; a
desestruturação da família; o descrédito
das instituições, do estado e da política;
a exigência de uma comunicação atual
e verdadeira do Evangelho; e o mais urgente e atual, “a pandemia, que mudou a
nossa forma de viver e celebrar a fé. Estamos mais distantes, porém, por outro
lado, este tempo de sofrimento fez aparecer, ainda mais, a caridade generosa
do povo de Deus. Irmãos que se ajudam,

para que ninguém fique sem alimento e
alegria. É tempo de reafirmar a caridade
cristã, ainda mais, e a nossa responsabilidade social diante das coisas”.

Agradecimentos e pedidos
Na parte final da missa, Dom Devair
ouviu palavras de apoio e de agradecimento. Dom Fernando Mason desejou que a
chegada do novo Bispo “seja uma nova
etapa de crescimento, para sermos mais
e melhores do que já somos: a Igreja de
Cristo – Una, Santa, Católica e Apostólica”.
Dom Odilo agradeceu a Dom Devair
os quase seis anos de trabalho como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e fez votos de que essa experiência adquirida o ajude a pastorear a Diocese de
Piracicaba. “Que Deus o abençoe, ilumi-

ne, fortaleça e conduza. Que não lhe falte
a luz do Espírito Santo nem a serenidade
da graça de Deus, e que Nossa Senhora o
acompanhe e proteja como Mãe solícita
dos sacerdotes e dos bispos”, afirmou.
O prefeito de Piracicaba, Luciano Santos Tavares de Almeida, pediu ao Bispo
que visite e abençoe a sede do Executivo
municipal, e que a Igreja continue a colaborar para a conscientização das pessoas
sobre os riscos da COVID-19. Dom Devair assegurou que a Diocese se manterá
empenhada em auxiliar no combate à
pandemia, fez o apelo para que as pessoas
não se descuidem das medidas protetivas
já conhecidas e se comprometeu a visitar a
Prefeitura de Piracicaba e das outras 14 cidades da área de abrangência da Diocese:
Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Mombuca, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho,
Santa Bárbara d´Oeste, Santa Gertrudes,
Santa Maria da Serra e São Pedro.

A Diocese
Criada em 26 de fevereiro de 1944
pelo Papa Pio XII, a Diocese de Piracicaba foi instalada em 11 de junho do mesmo ano. Atualmente, nos 15 municípios
de sua área de abrangência, vivem cerca
de 1 milhão de pessoas. A Diocese integra a Província Eclesiástica de Campinas
e está dividida em sete regiões pastorais.
“Temos um clero bastante jovem, por
isso mesmo com disposição. A Diocese
tem 73 paróquias, e está bem servida
com este clero. Temos a presença de muitos religiosos, uma vez que são 11 congregações masculinas e dez femininas,
com grande tradição na evangelização”,
afirmou Dom Devair ao O SÃO PAULO, ressaltando que, embora a dinâmica
da vida no interior seja diferente daquela
da grande metrópole, o foco da ação da
Igreja é o mesmo: “O povo de Deus precisa de um pastoreio, de um caminho, e
a Igreja sempre age a partir disso. Se são
grandes os desafios, nunca podemos
perder a confiança em Deus”, concluiu o
6º bispo da história de Piracicaba.
(Colaborou: Flavio Rogério Lopes)

Você Pergunta
Qual a diferença entre mediação e intercessão?
PADRE CIDO PEREIRA

osaopaulo@uol.com.br

Paulo Gonçalves, do bairro do Itaim
Paulista, pergunta: “Na Bíblia está escrito
que o único intercessor nosso junto de
Deus é Jesus Cristo. Então o que dizer
sobre os santos?”
Paulo, a nossa Igreja vê uma diferença fundamental entre as palavras
mediador e intercessor. Mais do que
um intercessor, Jesus é um mediador,
alguém que está entre nós e Deus Pai,

que faz a ponte. A palavra pontífice
quer dizer isso, “entre Deus Pai e nós”.
E porque Jesus é o mediador por excelência? Porque Ele é Deus, como nós
proclamamos no Credo Niceno-constantinopolitano. Cristo é Deus verdadeiro, que quis ser verdadeiro homem.
Por essa ponte única, chegamos a Deus
e Deus chega até nós.
Quanto aos santos, a Igreja os considera intercessores. Suas almas estão junto de Deus porque mereceram, porque
corresponderam à graça que Deus derra-

mou sobre eles. Por isso eles intercedem
por nós, oram por nós.
Sabe, Paulo, nenhum santo, nem a
Virgem Maria, ocupa o lugar de Jesus.
Isso é impossível. É por isso que eu desafio a quem quer que seja a encontrar na
oração litúrgica e oficial da Igreja alguma
oração invocando diretamente um santo.
Nós encontramos, sim, orações invocando a Deus e a intercessão de Maria e dos
santos.
Na própria Ave-Maria, que é uma
oração que todo mundo conhece, nós

louvamos Maria na primeira parte e
pedimos a ela que rogue por nós na segunda. E, nas orações da missa, sempre
invocamos a Deus pela intercessão dos
santos e concluímos a oração lembrando
a mediação de Jesus, dizendo: Por Cristo,
Nosso Senhor, ou por Jesus Cristo vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Está respondida a sua pergunta, Paulo. Cristo é o único mediador entre nós
e o Pai. Os santos são companheiros e
amigos do povo de Deus, que, diante de
Deus, oram por nós.
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‘Unamos nossas energias para
edificar uma cidade boa para todos’
Luciney Martins/O SÃO PAULO

Afirma o Cardeal
Scherer, em entrevista
na qual fala sobre
suas percepções a
respeito da vida na
capital paulista, a
presença da Igreja e
como o exemplo de
São Paulo Apóstolo
deve inspirar as ações
evangelizadoras na
metrópole
Daniel Gomes

osaopaulo@uol.com.br

O Cardeal Odilo Pedro Scherer vive na
capital paulista desde 2002, quando aqui
chegou para atuar como Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de São Paulo, nomeado por
São João Paulo II. Em 2007, o Papa Bento
XVI o nomeou Arcebispo Metropolitano.
Com o olhar de quem vivencia a dinâmica da cidade há quase duas décadas,
Dom Odilo comenta, nesta entrevista ao
O SÃO PAULO, os avanços e retrocessos
da metrópole neste período, ressalta os
aprendizados durante a pandemia que não
devem ser esquecidos e destaca a presença
evangelizadora da Igreja, inspirada em São
Paulo Apóstolo, Padroeiro da Arquidiocese, da cidade e do estado: “Do Apóstolo,
temos muito a aprender e imitar. Antes
de tudo, sua grande fé e seu amor a Jesus
Cristo e ao Evangelho. Em tempos difíceis,
como os nossos, é necessário perguntar
com frequência, a exemplo dele: ‘Senhor,
que queres que eu faça?’; e, como ele, ter
princípios claros e firmes, para não se deixar levar ‘por qualquer vento de doutrina’,
por superficialidades e fanatismos cegos”.

O SÃO PAULO – O senhor vive em São
Paulo há quase duas décadas. De quando aqui chegou como Bispo Auxiliar,
em 2002, para hoje, quais as principais
mudanças que percebe na dinâmica da
cidade?
Cardeal Odilo Pedro Scherer – A cidade de São Paulo é dinâmica e, em 20
anos, muita coisa mudou para melhor,
como o sistema viário e o transporte coletivo público, o zelo pelos espaços públicos, a diminuição da pobreza nas periferias, embora ainda haja tanta! A mesma
coisa pode ser dita da segurança pública,
que está melhor. E já não há mais tantas
enchentes e alagamentos quando chove
forte. Outras coisas, porém, claramente
estão piores que há 20 anos: a pobreza
e a miséria expostas a olhos vistos pelas
ruas e praças, a degradação e a decadência de algumas áreas do centro mais antigo, o aumento da insegurança e a ação
do crime organizado em alguns setores
da cidade. O clima de otimismo próprio
de São Paulo também está mudado, e se
sente no ar uma forte tendência à polarização ideológica.

‘Seria bom se crescesse a cultura da fraternidade, da sensibilidade e do cuidado entre todos os moradores da cidade’, deseja Dom Odilo

Como Arcebispo, desde 2007, o senhor é
um conhecedor das muitas realidades da
metrópole. O que mais o inquieta na cidade e que gostaria de ver modificado?
Seria tão bom se todos os adultos, em
condição de trabalhar, tivessem um trabalho estável para o seu sustento digno e o de
suas famílias; seria bom se todos tivessem
uma habitação decente e ninguém mais
precisasse morar na rua; que houvesse
mais projetos voltados a dar dignidade e
qualidade de vida às populações das imensas periferias; que se acabasse com o tráfico de drogas ilícitas e não houvesse mais
violência e ninguém perdesse a vida, ou
fosse ferido em ações violentas. Seria bom
se crescesse a cultura da fraternidade, da
sensibilidade e do cuidado entre todos os
moradores da cidade.

Igreja – “comunidade de comunidades” –
e de sua presença no meio do povo. Elas
são a face mais perceptível e próxima da
Igreja, onde as pessoas se sentem vinculadas à Igreja e dela recebem os bens da Palavra de Deus e dos meios de santificação,
sobretudo os sacramentos. Também é na
paróquia que as pessoas podem expressar,
de forma pessoal e comunitária, a sua fé e
o seu empenho nas obras de misericórdia,
caridade e esperança. Nossas paróquias,
de muitas formas, fazem isso e assim também incidem nas comunidades urbanas
locais. Elas são realidades de agregação
religiosa e social, de organização de iniciativas em benefício da população e de constante tomada de consciência e motivação,
a partir do Evangelho, sobre a participação
de cada um na edificação da cidade.

Quais foram os aprendizados deixados
pela pandemia de COVID-19 em São Paulo e que não podem ser esquecidos quando a vida voltar ao “ritmo normal”?
Ela nos levou a refletir mais sobre a
vida, aquilo que é o essencial, o mais importante em nosso existir, e isso deveria
nos acompanhar, assim como a sensibilidade e a solidariedade diante do sofrimento do próximo. Acho que este tempo de
pandemia também ajudou a redescobrir a
família, o convívio familiar e a fé em Deus.
Percebemos que todos somos vulneráveis
e frágeis e precisamos uns dos outros. Ninguém vence sozinho as dificuldades; mas,
tudo fica mais fácil quando abandonamos
nossa autossuficiência e unimos esforços.

Fundada por missionários, São Paulo é
uma cidade com raízes cristãs. De que
maneira essa identidade pode ser mais
bem valorizada pela população e não só
pelos católicos?
Podemos dizer, sem medo de errar,
que “São Paulo nasceu de uma missa”. De
fato, a data comemorativa da fundação da
cidade corresponde ao dia da celebração
da primeira missa em São Paulo, na missão dos Jesuítas no Planalto de Piratininga,
no local que hoje é o Pateo do Collegio. É
bom que isso seja sempre lembrado. Não
foi, certamente, um fato ruim, que deva
ser esquecido... E, se o fato foi bom, cabe
em primeiro lugar a todos nós, católicos,
valorizar esse “berço cristão” da atual
metrópole paulistana. Como cidadãos e
pessoas de fé, somos chamados todos os
dias a contribuir, de muitas maneiras, na
edificação da cidade, a partir das nossas
convicções e das luzes do Evangelho.

Com mais de 300 paróquias, a Arquidiocese de São Paulo é certamente uma das
instituições com maior capilaridade na
cidade. Hoje, como essa presença se
traduz em incidência nas diferentes realidades dos bairros?
As paróquias são expressão da própria

Ao olhar para a vida do Apóstolo Paulo,
o que o católico pode ter como exemplo

para colaborar ativamente com a missão
evangelizadora da Igreja na cidade?
Comemoramos o dia 25 de janeiro
também como festa do Padroeiro da Arquidiocese, além de ser o dia da fundação
da cidade de São Paulo. A festa é celebrada não apenas na Catedral, mas também
em todas as paróquias da Arquidiocese.
Do Apóstolo, temos muito a aprender
e imitar. Antes de tudo, sua grande fé e
seu amor a Jesus Cristo e ao Evangelho.
Em tempos difíceis, como os nossos, é
necessário perguntar com frequência, a
exemplo dele: “Senhor, que queres que
eu faça?” E, como ele, ter princípios claros e firmes, para não se deixar levar “por
qualquer vento de doutrina”, por superficialidades e fanatismos cegos. É preciso
perseverança no bem, mesmo quando
isso custa sacrifícios. E, seguindo o exemplo de São Paulo, precisamos de um renovado ardor missionário em nossa Arquidiocese.
No aniversário de 467 anos de fundação
da cidade, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar a todos os que
aqui vivem?
Parabéns, cidade de São Paulo, na sua
festa de aniversário! Parabéns à Arquidiocese de São Paulo, na celebração do seu
padroeiro! Mais que seus edifícios, viadutos e grandes obras, a cidade é feita de gente. Inspirados no Apóstolo e nos fundadores de São Paulo, unamos nossas energias
para edificar uma cidade boa para todos,
onde a convivência seja orientada pela
fraternidade, a amizade social, a justiça e
a solidariedade. Que a cidade grande tenha lugar também para os pequeninos e
pobres, não esmague, não esqueça, nem
descarte ninguém. Que Deus abençoe e
faça frutificar todo esforço honesto em benefício da constante construção e cuidado
da cidade de São Paulo!
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São Paulo: a cidade que nasce
do empenho de missionários
Arte de Antônio Parreiras

Fernando Geronazzo

osaopaulo@uol.com.br

Fundada em 25 de janeiro de 1554,
na Festa da Conversão do Apóstolo
São Paulo, a capital paulista é fruto da
ação de missionários que dedicaram
sua vida, alguns deles até à morte,
para que o Evangelho fosse anunciado onde hoje está a maior metrópole
do Brasil.
Embora os jesuítas Padre Manuel
da Nóbrega e São José de Anchieta sejam os mais conhecidos, ao todo foram 13 os missionários que são considerados fundadores da cidade (leia
no quadro ao lado). Além desses, há
leigos, inclusive indígenas, que tiveram papéis determinantes nessa história.
Na Biblioteca do Pateo do Collegio,
local de fundação da cidade, há um
vasto acervo sobre as histórias dessas
pessoas que marcam a origem da metrópole. Conheça algumas dessas personagens.
Alesp

Pintura de Antônio Parreiras, de 1913, retrata a celebração da missa
de fundação da cidade, presidida pelo Padre Manuel de Paiva, em 25 de janeiro
de 1554, na Festa da Conversão do Apóstolo São Paulo

fundação de São Sebastião do Rio
de Janeiro, em 1565. Foi o Jesuíta
quem solicitou ao rei de Portugal,
Dom João III, a criação da primeira diocese no Brasil, Salvador,
o que foi concretizado em 1551.

José de Anchieta

Manuel da Nóbrega
Nascido em Sanfins, Portugal, em
1517, Manuel da Nóbrega cursou Humanidades na Universidade de Salamanca,
na Espanha, e doutorou-se em Direito
Canônico e em Filosofia pela Universidade de Coimbra, em Portugal.
Já ordenado sacerdote, ingressou na
Companhia de Jesus em 1544. Veio com
a comitiva de Tomé de Sousa, primeiro
governador-geral, para fundar a missão
jesuíta na colônia.
Após permanecer algum tempo na
Bahia e em Pernambuco, Nóbrega partiu para São Vicente, onde fundou, em
1553, o Colégio de Meninos de Jesus.
Em seguida, foi para o planalto, com a
ideia de unir três aldeias existentes em
uma para aprenderem a doutrina cristã.
Entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, ficava a singela habitação que serviu
para que os jesuítas fundassem o Colégio São Paulo de Piratininga.
Nóbrega também participou da

Nascido em Tenerife, no Arquipélago das Ilhas Canárias, Espanha, em 19 de março de 1534,
José de Anchieta ingressou na
Companhia de Jesus em 1551 e
veio como missionário para o
Brasil em 1553, ainda como estudante.
Em 1554, chegou à capitania
de São Vicente, seguindo para o
Planalto de Piratininga, para a
fundação do novo colégio. Anchieta não apenas ensinava a doutrina cristã aos índios: foi o primeiro a escrever uma “gramática
tupi-guarani” e, ao mesmo tempo,
ensinava-lhes noções de higiene, medicina, música e literatura.
Por outro lado, fazia questão de
aprender com eles, desenvolvendo diversos estudos da fauna, da
flora e do idioma.
Foi ordenado sacerdote em
1566, em Salvador. Com a morte
do Padre Manuel da Nóbrega, o
cargo de provincial dos Jesuítas
do Brasil passou a ser ocupado por Anchieta. Nesse posto,
viajou por todo o País, orien-

Em 1558, convenceu o governador Mem de Sá a baixar “leis de
proteção aos índios”, impedindo
a sua escravização. Morreu em
1570, no Rio de Janeiro, no dia em
que completou 53 anos.

Jesuítas fundadores
de São Paulo
Padre Manuel da Nóbrega
Padre Manuel de Paiva
Padre Leonardo Nunes
Padre Vicente Rodrigues
Irmão José de Anchieta
Irmão Mateus Nogueira
Irmão Diogo Jacome
Irmão Manuel de Chaves
Irmão Pero Correia
Irmão João de Sousa
Irmão Leonardo do Vale
Irmão Gregório Serrão
Irmão Antônio Rodrigues

Benedito Calixto/Acervo do Museu Paulista da USP

Paulo II em 22 de junho de 1980,
no Campo de Marte, em São Paulo,
e proclamado Santo em 3 de abril
de 2014, por meio de um decreto
do Papa Francisco.

Manuel de Paiva

tando os trabalhos missionários.
José de Anchieta morreu em 9 de
junho de 1597, aos 63 anos, na pequena vila de Reritiba, atual Anchieta (ES). Foi beatificado por São João

Ao contrário do que se imagina, Padre Manuel da Nóbrega não
celebrou a missa que marcou a
fundação de São Paulo, mas sim o
Padre Manuel de Paiva. Português
de Coimbra, nasceu em 1508 e foi
ordenado sacerdote diocesano entre os anos de 1530 e 1540. Tornou-se jesuíta em 1548 e, dois anos depois, veio para o Brasil. Trabalhou
na Bahia, antes de partir em missão
para o Sudeste.
Padre Manuel de Paiva também
foi o fundador da cidade de Guarulhos (SP), em 8 de dezembro de
1560, com o nome de Nossa Senhora da Conceição. Em 1564, foi
para o Espírito Santo, onde permaneceu até 1584, quando morreu,
vítima de varíola.
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Os primeiros fiéis leigos

Antônio Rodrigues
Nasceu em Lisboa, Portugal, aproximadamente em 1516. De espírito aventureiro,
quando tinha 19 anos embarcou na expedição militar responsável pela fundação de
Buenos Aires, na Argentina, em 1536; na
fundação de Assunção, no Paraguai, 1537, e
percorreu regiões de Mato Grosso e do Amazonas até chegar a São Vicente, onde decidiu
ingressar na Companhia de Jesus, em 1553 e,
logo em seguida, acompanhou o Padre Manuel da Nóbrega na fundação da missão em
Piratininga.
Em São Paulo, tornou-se o primeiro
responsável pela educação das crianças indígenas do lugar, ensinando-os a ler, escreve e cantar.
Em uma carta escrita em 1554, São José
de Anchieta, que era mestre de latim, refere-se ao seu companheiro de casa: “Quinze
batizados, e muitos mais catecúmenos andam na Escola muitíssimo bem ensinados
por seu mestre, que é Antônio Rodrigues.
Depois da lição da manhã, rezam na igreja as ladainhas; depois da lição da tarde,
cantam a Salve-Rainha e vão para as suas
casas”.
Rodrigues morreu em 1568, aos 52
anos, no Rio de Janeiro, onde ajudou Nóbrega a fundar o colégio daquela cidade.

Pero Correia

Além dos missionários jesuítas, a comunidade que deu origem à cidade de São Paulo
contou com a atuação de muitos fiéis leigos, entre portugueses, seus descendentes e
indígenas, que, ao aderirem à fé cristã, edificaram esse povoado. Veja os principais
José Wasth Rodrigues/Acervo do Museu Paulista da USP

Cacique Tibiriçá
Cacique dos indígenas
guaianazes que habitavam
na região, Tibiriçá foi um
dos primeiros catecúmenos
do Padre Manuel da Nóbrega. Ao ser batizado, recebeu
o nome de Martim Afonso
Tibiriçá, em homenagem a
Martim Afonso de Sousa,
fundador da Vila de São Vicente e donatário da capitania
hereditária de mesmo nome.
Casou-se com uma índia que,
segundo alguns historiadores, chamava-se Potira, com
quem teve sete filhos.
Tibiriçá era considerado
por Nóbrega o “benfeitor,
fundador e conservador da
Casa de Piratininga”, que
ele havia ajudado a construir com as próprias mãos,
como escreveu São José de
Anchieta, em uma carta em

Português, não se sabe o ano de seu
nascimento. Chegou ao Brasil por volta de
1534. Teve uma vida de aventuras como
conquistador, aprisionando indígenas para
vendê-los como escravos.
Em 1554, converteu-se e ingressou na
Companhia de Jesus, em São Vicente, doou
todos os seus bens e as terras que possuía ao
Colégio de São Vicente, do qual também foi
um dos fundadores.
Falava fluentemente o tupi e evangelizou
inúmeros indígenas na região de Piratininga. No fim de 1554, foi morto a flechadas
pelos índios carijós durante uma missão
com outro jesuíta fundador de São Paulo, o
Irmão João de Sousa. Ambos são considerados os protomártires jesuítas no Brasil.

16 de abril de 1563. Nela,
o Santo jesuíta afirmou ter
sido Tibiriçá o responsável
por reunir todo o seu povo
que estava dividido em três
aldeias, concentrando-o no
local onde hoje está o Largo
São Bento.
Em outra carta, escrita
em 1º de setembro de 1554 a
Santo Inácio de Loyola, fundador dos Jesuítas, Anchieta
relatou que, em um ataque
de indígenas ocorrido contra
a povoação de Piratininga, o
cacique e sua esposa salvaram
a todos com sua coragem.
Era considerado de grandes
qualidades morais, inteligência e caráter reto. Morreu
em 25 de dezembro de 1562,
com cerca de 80 anos. Seus
restos mortais estão na cripta
da Catedral da Sé.

José Wasth Rodrigues/Acervo do Museu Paulista da USP

Nascido na cidade de Vouzela, Portugal, em 1493, João
Ramalho chegou ao Brasil em
1515. Teve grande amizade com
Tibiriçá, que se tornou seu sogro, após ter se casado com uma
de suas filhas, Bartira.
Ramalho se tornou um homem muito influente, graças à
relação amistosa que possuía
com os indígenas. Vivia em
uma vila chamada de Santo
André da Borda do Campo,
região que ficava onde hoje
está São Bernardo do Campo
(SP). Em 1553, o primeiro governador-geral do País, Tomé
de Sousa, transformou a vila
em povoado e Ramalho foi
vereador e prefeito, e também
guarda de toda a região.

João de Sousa
Nascido em Portugal, é reconhecido
como um dos primeiros povoadores de São
Vicente, fundada em 1532. Antes de ingressar na vida religiosa, já era conhecido como
uma pessoa santa. Segundo testemunho do
próprio Anchieta, João jejuava todas as semanas e “não consentia diante de si que se
fizesse ofensa a Deus, Nosso Senhor”.
Ingressou na Companhia de Jesus em
1550, sendo exemplo de penitência, humildade, simplicidade e caridade. Morreu com
o Irmão Pero Correia, meses depois de ter
participado da fundação de São Paulo.

João Ramalho
Além de ajudar na implantação da missão jesuítica
no planalto de Piratininga,
Ramalho, assim como Tibiriçá, garantia a segurança do
local contra a investida de
eventuais ataques. Em 1562,
foi nomeado pela Câmara
Municipal e pelo povo de São
Paulo para o cargo de Capitão
da Gente, a fim de combater
os índios carijós, no vale do
Paraíba, que tinham feito cerco e atacado a vila naquele
ano. Morreu em 1580, também com idade avançada.
Um conhecido logradouro,
travessa da Avenida Sumaré,
no bairro de Perdizes, em São
Paulo, leva este nome em sua
homenagem.

Bartira
A filha do cacique Tibiriçá se
chamava M’bicy (Flor de Árvore),
também conhecida por Bartira. Após
ser batizada, recebeu o nome de Isabel
Dias. Viveu cerca de 40 anos com João

Ramalho, com quem teve nove filhos,
dos quais descendem inúmeras das
mais tradicionais famílias paulistas.
Bartira representa as muitas mulheres indígenas que viviam no povoa-

do na época da fundação, cujos nomes
não eram conhecidos. Ela também nomeia uma rua no bairro de Perdizes,
assim como Caiubi, que era irmão do
cacique Tibiriçá e tio de Bartira. (FG)

‘Raiz apostólica’
O diretor do Pateo do Collegio, Padre Carlos Alberto Contieri, ressaltou
que a “raiz histórica apostólica” da
capital paulista não pode ser negada, nem esquecida. “A cidade de São
Paulo nasce de uma missão Católica
Apostólica Romana. O que deu ori-

gem à nossa cidade foi o zelo apostólico”, afirmou.
O Jesuíta acrescentou que as pessoas podem negar muitas coisas sobre a
cidade, mas jamais esse dado sobre sua
origem. “Não temos outra história para
contar. Tampouco, poderíamos deixar

que se faça uma leitura ideológica do
nascimento de São Paulo”, reforçou o
diretor, enfatizando que “os indígenas
confiavam tanto nos padres que eles se
aproximaram aos poucos deste lugar e,
como o apóstolo São Paulo, foram alcançados por Jesus Cristo”.

Por fim, Padre Contieri destacou
que a história da metrópole é marcada,
desde o início, por testemunhos de conversão de muitos cristãos, e completou
que não é por acaso que a cidade tenha
nascido na data em que se celebra a conversão do “Apóstolo das Gentes”. (FG)

12 | O Apóstolo, a Igreja e a Cidade – Especial | 20 a 27 de janeiro de 2021 |

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

De Saulo a Paulo: a trajetória
do ‘Apóstolo dos Gentios’
Arte de Bartolomé Esteban Murillo, do século XVII

Fernando Geronazzo

osaopaulo@uol.com.br

Quem foi esse homem, considerado
uma das principais colunas da Igreja Católica, responsável pela expansão do Evangelho de Cristo pelo mundo pagão?
Saulo nasceu entre os anos 5 e 10 da era
cristã, na cidade de Tarso, Cilícia Oriental
(hoje, território da Turquia). Judeu da diáspora, isto é, do grupo que morava fora
de Israel, falava grego, tinha um nome de
origem latina e possuía cidadania romana.
Na adolescência, por volta dos 12 anos,
idade do bar mitzvà, cerimônia de passagem do jovem judeu para a “maioridade
religiosa”, Saulo deixou Tarso e se mudou
para Jerusalém, a fim de ser educado pelo
mestre Gamaliel, segundo as mais rígidas
normas do farisaísmo, adquirindo um
grande zelo pela Torá mosaica.
No fim dos estudos, retornou a Tarso, onde alternava os trabalhos na sinagoga e a fabricação de tendas. Alguns
anos depois, quando retornou a Jerusalém, viu a popularização do movimento dos seguidores de Jesus de Nazaré, o
qual considerava uma ameaça à identidade e tradição judaicas, tornando-se
um perseguidor do Cristianismo. Chegou, inclusive, a testemunhar, sem objeção, o apedrejamento de Santo Estêvão,
primeiro mártir cristão.

Conversão
Certa vez, quando estava a caminho
de Damasco, na Síria, para perseguir
cristãos, teve uma experiência mística,
sendo envolvido por uma grande luz
que o cegou e o fez cair por terra. Então,
ouviu uma voz, que identificou como
sendo do próprio Cristo Ressuscitado,
que lhe indagou: “Saulo, por que me
persegues?” Essa mesma voz o ordenou
ir ao encontro de um certo Ananias, em
Damasco.
Já na cidade, Saulo é batizado por Ananias, que, ao lhe impor as mãos, lhe devolve a visão. Convertido cristão, Saulo passa
a usar o seu nome romano Paulo e se retira para a região da Arábia, onde viveu por
três anos.
Os textos bíblicos não esclarecem o
que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar
específico da Arábia em que ficou. Depois,
Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande
que ele precisou fugir para salvar sua própria vida.
Apóstolo
Então, Paulo partiu com Barnabé,
para sua primeira viagem missionária,
com destino a Antioquia, capital da província da Síria, à época a terceira cidade
do império, depois de Roma e Alexandria. Nessa cidade, inicia a missão entre
os gentios, ocasião em que os discípulos
de Jesus, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Na costa síria, atravessaram
a ilha de Chipre, de Salamina a Pafos;
de lá, chegaram à costa sul de Anatólia,

‘A conversão de São Paulo’ – arte do séc. XVII – ilustra a experiência mística de Saulo a caminho de Damasco; convertido, adota o nome de Paulo

hoje Turquia, passando por Atália, Perge
de Panfília, Antioquia de Pisídia, Icônio,
Listra e Derbe, de onde regressaram ao
ponto de partida.
Nesse período, com a expansão das comunidades cristãs, surgiu uma discussão
se estes cristãos procedentes do paganismo estavam obrigados a entrar também
na vida e na lei de Israel, sobretudo passando pelo rito da circuncisão.
Para resolver este problema, Paulo foi a
Jerusalém e se reuniu com Pedro e os demais no chamado Concílio dos Apóstolos.
Decidiu-se que não se deveria impor aos
pagãos convertidos as prescrições da lei
mosaica (cf. Atos dos Apóstolos 15,6-30).

Viagens
Depois disso, Paulo, dessa vez com
Silas, realizou sua segunda viagem missionária (cf. Atos 15,36 - 18,22). Após percorrer a Síria e a Cilícia, voltou a visitar a cidade de Listra, onde tomou consigo Timóteo
e fez com que se circuncidasse. Atravessou
a Anatólia central e chegou à cidade de
Trôade, na costa norte do Mar Egeu.
Entre outras cidades, foi para a Macedônia, entrando assim na Europa, Acaia,
Filipos, Atenas e Corinto. Na capital grega,
pregou primeiro na ágora e depois no areópago aos pagãos e aos gregos. Em Corinto, permaneceu por um ano e meio nessa
comunidade.
A terceira viagem missionária (cf. Atos
18,23 - 21,16) partiu de Antioquia para
Éfeso, capital da província da Ásia, onde
permaneceu durante dois anos, desempenhando um ministério que teve fecundos
resultados na região. De Éfeso, Paulo escreveu as Cartas aos Tessalonicenses (considerado o primeiro livro bíblico oficial da

atual versão) e aos Coríntios. Depois de
voltar a atravessar a Macedônia, desceu de
novo à Grécia, provavelmente a Corinto,
permanecendo ali três meses e escrevendo
a famosa Carta aos Romanos.

De Jerusalém a Roma
Voltou a passar pela Macedônia, chegou de barco a Trôade e, depois, passando
pelas ilhas de Mitilene, Quíos, Samos, chegou a Mileto. O destino seguinte foi Tiro e
Cesareia Marítima, até chegar a Jerusalém,
onde foi acusado de haver pregado contra
a Lei, além de ter introduzido no templo
alguns judeus de origem grega, que foram
confundidos com pagãos.
A condenação à morte, prevista nestes
casos, foi suspensa graças à intervenção do
tribuno romano de guarda na área do templo (cf. Atos 21,27-36). Após um período
na prisão, Paulo, por ser cidadão romano,
havia apelado ao imperador e foi enviado
para ser julgado em Roma.
Prisão
Na viagem a Roma, passou pelas ilhas
mediterrâneas de Creta e de Malta e, depois, pelas cidades de Siracusa, Regio de
Calábria e Pozzuoli. Em Roma, ficou em
prisão domiciliar, de onde continuava a
anunciar o Evangelho.
Até o ano de 62, Paulo escreveu suas
epístolas, das quais 13 conseguiram permanecer: 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, aos
Gálatas, aos Filipenses, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Romanos, a Filêmon, aos Colossenses, aos Efésios, 1ª e 2ª a Timóteo.
Alguns biblistas atribuíram a autoria da
Carta aos Hebreus também a Paulo, porém, os estudos atuais não confirmam
esse dado.

Martírio
Em 64, após o incêndio em Roma, cuja
responsabilidade recaiu sobre os cristãos,
Paulo foi novamente preso e levado aos
arredores de Roma. Após ser condenado à
morte por Nero, foi decapitado entre 67 e
68. Segundo a tradição, ele foi martirizado
na Via Laurentina; e seu corpo, sepultado
fora dos muros da cidade de Roma, onde
foi erguida a Basílica a ele dedicada.
Herança espiritual
Em uma série de catequeses dedicadas
à vida e aos ensinamentos do Apóstolo dos
Gentios, em 2008, o Papa Emérito Bento
XVI destacou que a figura de São Paulo
sobressai muito além da sua vida terrena e
da sua morte, deixando uma herança espiritual extraordinária.
“Em síntese, permanece luminosa
diante de nós a figura de um apóstolo e um
pensador cristão extremamente fecundo e
profundo, de cuja aproximação cada um
pode haurir benefício”, destacou o Pontífice, recordando a comparação que São
João Crisóstomo faz entre Paulo e Noé,
dizendo que o Apóstolo, “não uniu eixos
para fabricar uma arca; pelo contrário, em
vez de unir tábuas de madeira, compôs
cartas e assim salvou do meio das ondas
não dois, três ou cinco membros da própria família, mas toda a ecumene [comunidade cristã] que estava prestes a perecer”.
“É precisamente isso que o Apóstolo
Paulo ainda e sempre pode fazer. Portanto, inspirar-se nele, tanto no seu exemplo
apostólico quanto na sua doutrina, será
um estímulo, se não uma garantia, para a
consolidação da identidade cristã de cada
um de nós e para o refortalecimento de
toda a Igreja”, concluiu Bento XVI.
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Padre Carlos Alberto Contieri

‘Paulo foi alcançado pela misericórdia de Deus’
Luciney Martins/O SÃO PAULO

Fernando Geronazzo

osaopaulo@uol.com.br

A Festa da Conversão de São Paulo,
celebrada no dia 25, recorda a experiência que transformou Saulo, perseguidor implacável dos cristãos, no
ardoroso apóstolo de Cristo. Para compreender como se deu essa mudança
radical na vida de Paulo, O SÃO PAULO entrevistou o Padre Carlos Alberto
Contieri, Diretor do Pateo do Collegio,
na capital paulista.
Especialista em Exegese Bíblica
pelo Instituto Bíblico de Roma (Itália),
pela Universidade de Louvain (Bélgica) e pela École Biblique de Jerusalém
(Israel), o Jesuíta destacou que a conversão de Paulo é resultado de uma experiência que o próprio apóstolo descreve como uma profunda “revelação”
de Cristo, que mudou radicalmente a
sua vida. Confira a seguir.

O SÃO PAULO – A partir dos relatos bíblicos, é possível descrever quem e
como era Saulo de Tarso?
Padre Carlos Alberto Contieri –
O ponto de partida é considerarmos
que temos dois blocos de testemunhos sobre Saulo ou Paulo. O primeiro não é narrado por ele, mas por
Lucas, que são os três episódios que
falam dele nos Atos dos Apóstolos.
Depois, tanto na Carta aos Gálatas
quanto na Primeira Carta aos Coríntios, há os testemunhos mais importantes em que Paulo fala de sua
própria experiência.
O que podemos dizer de Saulo é
que era um exímio fariseu, não apenas zeloso, mas acima da média. Era
um defensor da tradição dos seus ancestrais, profundamente identificado
com as raízes do seu povo. Como fruto
da sua conversão, ele mesmo vai dizer
que era um perseguidor implacável da
Igreja de Cristo e que, no caminho para
Damasco, essa Igreja se identificará
com o próprio Senhor, que lhe pergunta: “Por que me persegues?”
E como foi essa conversão exatamente?
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que nem nos Atos dos Apóstolos nem nas cartas de Paulo, o termo
“conversão” é utilizado. Nós falamos e
celebramos liturgicamente a conversão de São Paulo e podemos usar esse
termo legitimamente para designar sua
experiência. No entanto, o que Paulo utiliza para se referir à experiência
do caminho para Damasco é o termo
“revelação”. Para ele, tratou-se de uma
revelação de Jesus Cristo, que mudou
radicalmente a sua vida. Fez com que
ele passasse de perseguidor implacável
da Igreja a apóstolo. Portanto, não foi
nenhum ser humano que provocou
essa transformação radical. Nós ainda
poderíamos dizer, à luz do próprio re-

lato de Lucas, que a experiência de Damasco foi uma “iluminação”. O Messias
que os judeus esperavam, Paulo encontra, ou melhor, é encontrado por Ele.
Tanto que, de fato, uma luz muito forte
ofusca sua visão. Podemos dizer que,
teológica e biblicamente, essa cegueira de Paulo é como se fosse para dar a
ele uma nova visão de todas as coisas.
Portanto, o dinamismo de toda e verdadeira conversão radical sempre se dá
pela iniciativa de Deus. E sempre há, de
algum modo, uma experiência de iluminação, de revelação.
Essa transformação na vida de Paulo
se deu por meio de um processo ou foi
uma mudança imediata?
Não existe conversão imediata, de
modo que eu durma de uma maneira e
acorde de outra. A conversão depende
de um processo, de uma história. Assim
foi para Paulo. Deus só se revela em uma
história e nós não o conhecemos em um
ato, mas olhando como Ele passa pela
história. Não existe a mágica da conversão, mas um processo doloroso e, muitas vezes, prolongado, porque exige que
admitamos que, em muitas ocasiões, nós
nos equivocamos ou não estávamos no
passo desejado e, por isso, temos que refazer opções, ver as coisas de uma nova
maneira. Tomemos outra imagem, a do
capítulo 18 do livro do Profeta Jeremias,
aquele belíssimo episódio do vaso que é
modelado pelas mãos do oleiro. Isso é
dolorido. Quando não dá certo, é preciso
refazer a forma.

Quanto a Paulo, não há como precisar quanto tempo durou esse processo
de conversão. Podemos prever, porém,
que, após a experiência de Damasco,
viveu três anos na Arábia antes de se
encontrar com os outros apóstolos. É
como se ele precisasse amadurecer a
experiência vivida. Além disso, dado
quem ele era, as pessoas não iriam
acreditar de imediato na sua transformação radical. Era preciso um tempo
para assimilar essa existência transfigurada. Se lermos as suas cartas com
o cuidado que elas merecem, veremos
que essa conversão se dá aos poucos,
que ele tem que refazer várias posições.
Muitas pessoas entendem a conversão apenas como a mudança de alguns aspectos ou hábitos da vida. No
entanto, com Paulo foi mais profundo, certo?
Exatamente. Foi uma mudança
radical que consistiu em um amor
incondicional à pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor, esse
encontro com o Ressuscitado, é o que
transformou radicalmente a sua vida
e a partir do qual ele passou a servi-lo. O abandono de algum vício, por
exemplo, é uma consequência posterior desse encontro. É o amor arrebatador de Jesus Cristo que caracteriza a
sua transformação radical.
Quem, portanto, se tornou Paulo
após esse encontro transformador?
Um homem profundamente toca-

do pelo amor de Cristo, um missionário incansável, para quem as dificuldades, os obstáculos, as perseguições,
não foram empecilhos para que ele
tornasse viva a Palavra de Cristo, para
que ele fundasse inúmeras comunidades e levasse o Evangelho para fora das
terras de Israel, e, por isso, foi chamado
Apóstolo dos Gentios. Um homem totalmente entregue ao serviço de Deus.
Alguém para o qual tudo era muito
pequeno. Ele é quem diz: “Considerei
tudo como perda”, em razão do amor
de Cristo Nosso Senhor. Penso que isso
ele também traz do seu zelo farisaico,
pois a conversão recanaliza aquilo que
temos de melhor. Aquilo que era o cuidado pela tradição de seus ancestrais
fez com que ele tivesse o mesmo zelo
por Nosso Senhor Jesus Cristo e, por
amor e fidelidade a Ele, foi capaz de
aceitar sofrer o martírio.
Sabemos que a Igreja é de Cristo, mas
é possível imaginá-la sem o legado de
São Paulo?
Eu respondo de maneira mais ampla. A Igreja não existe sem o testemunho dos apóstolos. Nós dizemos
que a nossa fé é apostólica, pois depende do testemunho dos apóstolos.
O que Paulo fez de extraordinário foi
levar a pregação cristã àquilo que, na
época, era chamado de confins do
mundo ou o centro do mundo, Roma,
a partir da qual a fé dos apóstolos
se irradiou para o mundo inteiro. A
Igreja é, portanto, consequência da fé
apostólica.
Como a conversão de São Paulo pode
inspirar a experiência de conversão
de cada pessoa?
É importante que mantenhamos a
clareza de algo que considero fundamental e que, talvez, esqueçamo-nos
ou nem nos damos conta: Deus é surpreendente. Para nós que cremos e partilhamos da mesma tradição religiosa,
alimentamo-nos da mesma fonte das
Escrituras, devemos manter o coração
aberto para a surpresa de Deus. Paulo
fez a experiência desse Deus surpreendente e que pode nos encontrar onde
quer que estejamos, até na situação
mais lastimável da vida. Por isso, como
tem dito muito bem o Papa Francisco,
por causa da misericórdia de Deus, que
é surpreendente, não há para o ser humano, nem fim de linha, nem estrada
sem saída. Apesar de tantas frustrações
e decepções, se há algo do qual não devemos desistir é do ser humano, como
Deus não desiste de nós. Paulo é fruto
dessa aposta de Deus no ser humano.
Não há ninguém a quem a bondade,
a misericórdia e a graça de Deus não
possam alcançar. Se alcançou Paulo, se
alcançou a mim e a você, pode alcançar a todos. Penso que esta seja a grande lição que podemos tirar da Festa da
Conversão de São Paulo.
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Do centro à periferia, capital paulista
tem desafios em urbanização
Luciney Martins/O SÃO PAULO

Daniel Gomes

osaopaulo@uol.com.br

Na cidade dos contrastes, cerca de
24 mil pessoas vivem nas ruas, enquanto há prédios vazios no Centro. Nas
periferias, os casebres lado a lado sinalizam que muitos bairros surgiram sem
planejamento, mas não raramente tais
comunidades são vizinhas de conjuntos
residenciais sofisticados, pensados em
cada detalhe para o bem-estar de seus
habitantes.
Um olhar para a história da Avenida
Paulista ajuda a entender a dinâmica da
urbanização da cidade: inaugurada em
1891, a via abrigava os casarões dos aristocratas do café, de grandes comerciantes e de chefes das indústrias, um reduto de tranquilidade. Em seus arredores,
em casas mais simples, viviam outros
trabalhadores, muitos deles imigrantes
recém-chegados ao País. A partir da segunda metade do século XX, paulatinamente, os casarões deram lugar a edifícios, conjuntos comerciais e escritórios,
e seus antigos habitantes foram buscar
outros ares.

Em movimento
“A partir de meados do século XX, a
cidade de São Paulo assiste à construção
de novas centralidades, a começar pela
Avenida Paulista, e à consequente desvalorização e popularização da região
central, que passa a ser cada vez menos
alvo de investimentos. Esse processo é
sentido também nas regiões residenciais
próximas ao Centro, como os Campos
Elísios, que aos poucos vão sendo esvaziadas por uma elite que busca cada vez
mais bairros planejados, como aqueles
promovidos pela Companhia City, como
Pacaembu e Jardim América”, recordou,
ao O SÃO PAULO, Vivian Barbour, advogada e mestra em Arquitetura e Urbanismo pela USP.
“Uma marca latente desse processo
hoje em dia é a existência desses bairros,
outrora afastados das regiões mais urbanizadas – num desejo de espelhar o conceito das cidades-jardim –, hoje em regiões bastante centrais e, no entanto, com
pouquíssima densidade demográfica.
Trata-se de um problema relevante, porque empurra a expansão urbana de forma horizontal – ou seja, em vez de maior
adensamento em áreas já urbanizadas,
são desbravadas novas terras nas franjas
da cidade, as quais carecem de serviços
e infraestrutura”, complementou Vivian.
É também nas áreas afastadas do
Centro, especialmente a partir dos anos
1950, que os mais pobres passam a construir suas casas em pequenos loteamentos ou ocupações, sem a devida orientação técnica, em locais onde, geralmente,
os serviços públicos de saneamento básico, eletrificação, pavimentação e transporte ainda não haviam chegado.
Por outro lado, em pontos da região
central, nesse mesmo período, avança-

Imagem panorâmica mostra os contrastes urbanísticos na região central e na periferia

vam as construções de grandes edifícios
residenciais e comerciais. “O que se fez
no Centro foi testar formatos com maior
adensamento da cidade. Eu daria como
exemplo o Copan, que tem 1.160 apartamentos, lojas no térreo, restaurantes.
Há vários símbolos desse adensamento
e dessa verticalização, como a Avenida
São Luiz e o Largo do Arouche”, afirma
o jornalista Raul Juste Lores, autor do
livro “São Paulo nas alturas: a revolução
modernista da arquitetura e do mercado
imobiliário nos anos 1950 e 1960”.

O que fazer com
tantos prédios vazios?
Ao longo das décadas, porém, houve
redução no número de moradores desses prédios, e hoje a cidade discute o que
pode ser feito com essas edificações. Um
dos caminhos comumente apontados é a
revitalização da região central, discussão
que sempre esbarra na temática da gentrificação: na área revitalizada, o custo de
vida tende a aumentar e os mais pobres
se verão forçados a deixar o local, enquanto aqueles com melhores condições
financeiras passariam a viver na área restaurada em habitações de alto padrão.
“Algum tipo de gentrificação tem que

ocorrer, porque, com tanto imóvel vazio,
o valor do metro quadrado está muito
depreciado, especialmente na área dos
calçadões, tanto no Centro novo quanto
no Centro velho. Valorizar significa que
mais gente vai ocupar. O que é fundamental que aconteça é a atualização dos
prédios vazios, sejam os comerciais, sejam os residenciais”, comenta Lores.
Na avaliação da urbanista e arquiteta
Raquel Rolnik, professora da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da USP, as
atuais políticas públicas tendem a eliminar os mais pobres do Centro: “A forma
de intervenção na região dos Campos
Elísos, da Cracolândia, é muito exemplar
do não acolhimento, da não melhoria da
condição de quem está lá, mas, sim, de
resgatar o Centro para as classes médias.
Não há uma ação para as pessoas que
não têm teto, não têm casa e não têm outras opções de moradia”.
Vivian Barbour considera que o uso
residencial da região central permitiria
o melhor aproveitamento das estruturas
já existentes. Ela lembra que a Prefeitura pode se valer do princípio constitucional da função social da propriedade
para, por exemplo, notificar os proprietários de imóveis ociosos para que os

parcelem, os edifiquem ou lhes efetivem
o uso. “Caso não atendam à exigência,
ficariam, então, sujeitos ao IPTU [Imposto Predial e Territorial Urbano] progressivo, culminando na desapropriação
do imóvel.”
Já para os imóveis que estão vazios
por questões burocráticas ou de registro, a advogada e urbanista aponta que é
urgente que haja a adequação da regulamentação construtiva e de licenciamento, o que envolve o maior diálogo entre
a Prefeitura, os Bombeiros e órgãos de
preservação do patrimônio.
Especificamente sobre os imóveis tombados, Vivian defende a maior aplicação
do instrumento de Transferência do Direito de Construir (TDC), que permite que o
tombado aliene um potencial construtivo
adicional para um terceiro interessado em
construir acima do que lhe é permitido. O
recurso recebido, necessariamente, será
revertido para a preservação do imóvel
tombado. “Com o apoio desses recursos,
os custos de manutenção desses velhos
imóveis podem diminuir. Como consequência, as taxas de condomínio podem ser
menores, permitindo sua maior ocupação”, detalha.

Políticas públicas atuais
Em seu plano de governo nas eleições
de 2020, o prefeito Bruno Covas se comprometeu a “ampliar investimentos em
urbanização de favelas e requalificação
de moradias precárias, com fortalecimento das comunidades locais”.
Em outubro de 2019, Covas sancionou a Lei 17.202, a Lei de Regularização
de Edificações, com a meta de que até
750 mil famílias regularizassem a situação de suas residências ou estabelecimentos comerciais.
Para Raquel Rolnik, tal política pública não levará a uma regularização por
completo: “Isso implicaria uma regularização urbanística para ter infraestrutura
completa, uma regularização ambiental
e a regularização fundiária, a da propriedade. Regularizar simplesmente a propriedade sem garantir condições urbanísticas é só perpetuar a situação”.
Vivian Barbour alerta que tal regularização deve sempre priorizar padrões
mínimos de segurança e não prejudicar a
totalidade do tecido urbano. “É necessário que haja um refinamento na política
para que ela não se torne irresponsável.
Há ainda outro debate sobre essas ondas
de regularização edilícia, que é o de trazer para a legalidade diversos imóveis, os
quais passam a ter liquidez. E, ao mesmo
tempo que isso se mostra benéfico, pode
também ser fonte de especulação imobiliária, porque traz para dentro do jogo do
mercado terras que até então não tinham
valor porque eram ‘invendáveis’. Deve
ser parte da política o acompanhamento das regularizações, tanto do ponto de
vista técnico e de segurança quanto do
ponto de vista da acentuação da especulação imobiliária”, ressalta.

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

| 20 a 27 de janeiro de 2021 | Especial – O Apóstolo, a Igreja e a Cidade | 15

Marco Zero: monumento
é referência geográfica
para toda a cidade
FLAVIO ROGÉRIO LOPES

osaopaulo@uol.com.br

No ritmo dinâmico da grande metrópole, muitas vezes quem caminha pela
Praça da Sé passa por este monumento,
erigido na década de 1930, e não o percebe. Quem a ele se atenta, porém, vê uma
riqueza de detalhes que ajudam a contar
a história de São Paulo.
Instalado em frente à Catedral da Sé,
o Marco Zero foi inaugurado em 18 de
setembro de 1934. Ele tem a função de
marcar o início da numeração das vias
públicas e rodovias estaduais, como referência para a medição das linhas ferroviárias, aéreas e telefônicas. Feito de
mármore, em forma de prisma hexagonal, o monumento foi o primeiro com
essa função em toda a América do Sul
e serviu de referência para os de outros
estados.

A SÉ E O MARCO ZERO
Este é o quarto marco zero da cidade.
O inicial ficava em frente à primeira igreja da Sé, na altura da atual Rua Venceslau
Brás. O segundo era a torre da segunda
igreja, mas depois foi criado um monumento ao lado da mesma matriz. No começo do século XX, a igreja da Sé foi demolida, junto com vários imóveis no seu
entorno, para dar lugar à nova Catedral e
à grande praça à sua frente.
São Paulo deixou de ter um marco
zero, mas a quilometragem das estradas era determinada por vários pontos
espalhados pela cidade. Foi então que o
jornalista Américo Netto, membro da
Associação Paulista de Boas Estradas,
preocupado com a ausência de centralidade, lançou a proposta de se retomar
a ideia de um marco zero para a cidade
em 1921.
O jornalista recorreu ao artista
francês Jean Gabriel Villin para os desenhos e concepção da obra. A ideia
de Américo Netto, contudo, somente

encontrou respaldo em 1932, quando
o projeto foi aprovado pelo então prefeito da capital paulista, Antonio Carlos Assumpção. A instalação na praça
foi realizada em 1934.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
A estrutura foi tombada em 2007
pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural
e Ambiental da Cidade de São Paulo
(Conpresp), e, desde 2016, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo (Condephaat), que
no mesmo ano tombou a Catedral da Sé,
a Praça da Sé e o monumento de São José
de Anchieta.
O tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, cultural ou
artístico de um bem, previsto na Constituição Federal, que o transforma em
patrimônio oficial público, levando-se
em conta sua função social. Destina-se
a proteger o patrimônio, bens de ordem
histórica, artística, arqueológica, cultural, científica, turística e paisagística.
DETALHES
Em cada face do prisma hexagonal,
figuras inscritas representam o Paraná,
por uma araucária; o Mato Grosso, pela
vestimenta dos Bandeirantes; Santos,
por um navio, de cujo porto saía o café,
maior riqueza do País no período; do Rio
de Janeiro se recorda o Pão de Açúcar e
suas bananeiras; Minas Gerais, por materiais de mineração profunda; enquanto
Goiás é lembrado por uma bateia, material de mineração de superfície.
O monumento possui na parte superior uma placa de bronze que exibe
um mapa das estradas que partem de
São Paulo com destino a outros estados e também apresentam os principais
pontos da cidade na época, como os rios
Tietê e Pinheiros, a estação da Luz, a Faculdade de Medicina da USP, o Museu
Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

Atual Marco Zero está instalado na Praça da Sé desde 1934 e é um dos monumentos da cidade

do Ipiranga e as vias como a Rua Voluntários da Pátria, Rua da Consolação e a
Avenida Paulista. A atual placa é uma
réplica da primeira versão, que foi roubada. Após o tombamento e a restauração do patrimônio, o material foi substituído por um similar ao que havia ali
anteriormente.
(Texto redigido sob a supervisão de Daniel Gomes)
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Paróquias são referências
para bairros da capital
‘A Palavra de Deus
se encarna na
história e a Igreja
pode ser enriquecida
com a evolução
da vida social’

Nayá Fernandes

especaial para o são paulo

A história se repete: em torno de uma capela, o bairro vai
crescendo e, com o passar das
décadas, ou mesmo séculos, a
presença da Igreja continua ali,

ajudando a recontar fatos históricos e mostrando-se, sempre
mais, referência para os moradores, seja pela construção que
se destaca das demais, seja por
se tornar local de encontro, de
celebração da fé e de prática da
caridade.
Igreja está localizada na Praça Sílvio Romero, na zona Leste

Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis

Paróquia, na zona Sul da cidade, foi erigida em maio de 1960

Quase todos os dias, por volta das 16h, patinetes e bicicletas coloridas fazem da Praça Santa Rita, em frente à
Paróquia Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis, zona Sul
de São Paulo, um lugar cheio de alegria e vida. O local é
ponto de encontro para crianças do bairro, e acontecem
até mesmo piqueniques de aniversário.
Mercados, padarias, farmácias e demais serviços são
encontrados no entorno, além de o local ser um ponto de
encontro para as pessoas do bairro. No dia 22 de maio, os
fiéis saem das missas com rosas nas mãos e muitas pessoas
as distribuem a quem encontram nos arredores da igreja
matriz.
Em entrevista ao O SÃO PAULO, Padre Jorge Bernardes, Pároco, disse que, além de a Paróquia ser um centro
de espiritualidade e celebração da fé cristã, é um local de
encontro e convívio social.
“Todos os sábados, sem exceção, a Paróquia reúne
12 advogados e oferece gratuitamente, a quem precisar,
assistência jurídica das mais diversas áreas. Às quintas-feiras, são distribuídas 200 cestas básicas para as famílias. Os beneficiados são, em sua maioria, pessoas em
situação de rua e migrantes, além daqueles que foram
atingidos pela pandemia. Temos 17 agentes preparados
para a assistência individual que atendem as pessoas em
suas necessidades. Além disso, a Pastoral da Saúde faz
visitas aos idosos que vivem sozinhos na região da Paróquia, além da presença em três asilos que estão bem próximos ao templo. Levamos alimentos, roupas e a Palavra
de Deus”, informou o Padre.
O salão da igreja é usado para realização de reuniões

que visam à reforma das praças do entorno da igreja, para
atender melhor e com mais segurança crianças e idosos.
A Paróquia mantém 21 frentes e grupos pastorais. A
última iniciativa foi a formação de um grupo de pré-catequese para crianças até 7 anos, que brincam e ouvem histórias bíblicas enquanto os pais participam da celebração.
Durante a pandemia, todos os sábados, a Paróquia tem
oferecido 350 marmitas para pessoas em situação de rua
na região central da cidade.
A história da Paróquia Santa Rita de Cássia acompanha a modernização e urbanização do bairro e, desde o
princípio, a igreja é uma referência para os moradores. A
comunidade começou a trabalhar para a aquisição do terreno e construção do templo em 1958 e, em 12 de abril
de 1959, realizou-se a cerimônia do lançamento da pedra
fundamental da nova igreja.
Somente em 22 de maio de 1960 foi erigida a Paróquia
Santa Rita de Cássia, tomando posse com seu primeiro Vigário, o Cônego Olavo Braga Scardigno.

Nossa Senhora da
Conceição, no Tatuapé
A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no
Tatuapé, também é referência para um dos maiores bairros da zona Leste de São Paulo. Localizado
na Praça Sílvio Romero, o bonito templo não passa despercebido por quem por ali trafega, seja pela
construção em si, seja pela movimentação dos paroquianos, que estão sempre inovando em ações de
solidariedade e acolhida.
Construída em 1899, a capela passou por várias fases e adaptações, que acompanharam o crescimento do
bairro e a quantidade dos fiéis que participavam das
celebrações e demais atividades religiosas sempre em
maior número.
Em 8 de dezembro de 1952, foi lançada a pedra fundamental da nova matriz, que, com mais de 100 anos, é
um dos símbolos do Tatuapé.

Nossa Senhora da Expectação, na Freguesia do Ó
Lindolfo Gomes de Figueiredo morou a cem metros da Paróquia durante 20 anos e, há pouco mais de
um ano, mudou-se, mas ainda se encontra a cerca de
1km de distância da matriz da Paróquia Nossa Senhora da Expectação, no bairro da Freguesia do Ó, zona
Norte da cidade.
Para ele, a Paróquia faz com que o bairro e o seu
entorno tenham uma essência diferente: “Quem passa
por ali se sente numa cidade do interior, onde as pessoas se cumprimentam e as tradições são mais respeitadas. A matriz é muito importante, inclusive, para a
própria cidade de São Paulo, pois o bairro cresceu a
partir da construção da igreja.”
A história de Lindolfo também foi sendo vivida
dentro da Paróquia, pois, na comunidade, ele conheceu sua namorada, casou-se e batizou a filha. “Criei
laços para a vida toda. Para quem mora no bairro,
sem dúvida, a Paróquia é parte integrante da vida e
do dia a dia”, disse.
Inaugurada em 1796, a igreja dedicada à Virgem do
Ó foi construída onde hoje se situa o “Largo da Matriz
Velha”. Essa primeira construção, porém, foi destruída em 1896 e a atual igreja foi inaugurada em 1901,
construída em local próximo da anterior, na praça da
Matriz Paroquial Nossa Senhora da Expectação.

Templo inaugurado em 1796 é referência na Freguesia do Ó

Comunidade paroquial a serviço da missão

Foi lançada, em 27 de junho de
2020, a instrução “A conversão pastoral da comunidade paroquial a serviço
da missão evangelizadora da Igreja”, do
Papa Francisco, divulgada pela Congregação para o Clero.

O Documento recorda que a Igreja, “fiel à própria tradição e, ao mesmo
tempo, consciente da sua missão universal, é capaz de entrar em comunicação com as diversas formas de cultura,
com o que se enriquecem tanto a pró-

pria Igreja como essas várias culturas”.
O artigo 4º diz, ainda, que, “de fato,
o encontro fecundo e criativo entre o
Evangelho e a cultura conduz a um progresso verdadeiro: de um lado, a Palavra de Deus se encarna na história dos

homens, renovando-a; de outro lado, a
Igreja pode também ser enriquecida, e
de fato o é, com a evolução da vida social,
de modo a aprofundar a missão que lhe é
confiada por Cristo, para melhor expressá-la no tempo em que se vive”.

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

| 20 a 27 de janeiro de 2021 | Papa Francisco | 17

O ‘Domingo da Palavra de Deus’
Vatican Media

Filipe Domingues

Especial para O SÃO PAULO

Toda a Igreja é chamada a celebrar solenemente o próximo “Domingo da Palavra de Deus”, em 24
de janeiro, o 3º Domingo do Tempo
Comum. Nas escrituras, escreve o
Papa Francisco na carta que instituiu
essa nova data litúrgica, Jesus “revela o sentido do mistério Pascal, que,
segundo o projeto eterno do Pai, Jesus deveria morrer e ressuscitar dos
mortos para oferecer a conversão e o
perdão dos pecados”.
Esta será apenas a segunda vez em
que a nova data litúrgica será celebrada, pois o Papa a instituiu em setembro
de 2019, na carta apostólica em forma
de motu proprio (legislação) Aperuit ilis
(“Abriu-lhes” o entendimento).
Embora tal mensagem esteja presente toda vez que é celebrada a Eucaristia, o Papa Francisco quis destacar ao
menos um domingo no ano para que
essa reflexão seja mais explícita, e para
que se intensifique a meditação da Palavra de Deus na Igreja.
“A relação entre o Ressuscitado, a
comunidade dos que creem e a Sagrada
Escritura é extremamente vital para a
nossa identidade”, diz ele. “Sem o Senhor que nos introduz na Sagrada Escritura é impossível compreendê-la em
profundidade; mas é verdade, também,
o contrário, ou seja, que, sem a Sagrada
Escritura, permanecem indecifráveis

Data litúrgica, instituída por Francisco em 2019, acontece no 3º Domingo do Tempo Comum

os acontecimentos da missão de Jesus e
da sua Igreja no mundo.”
Conforme explica a Congregação
para o Culto Divino, esse domingo
convida todos os fiéis a valorizar o peso
central que tem a Sagrada Escritura na
vida cristã, “como também a relação
entre a Palavra de Deus e a liturgia”.
Para os mais atentos, estimula-se ler
a introdução do Missal Romano, em
que se explicam os princípios da liturgia, mas todos são incentivados a rezar
a liturgia das horas e, onde for possível,
participar dos sacramentos com atenção especial às leituras que os orientam.
“Por meio das leituras bíblicas proclamadas na liturgia, Deus fala com o

seu povo e Cristo mesmo anuncia o
seu Evangelho. Cristo é o centro e a
plenitude de toda a Escritura, o Antigo
e o Novo Testamento”, explica o documento, assinado pelo Cardeal Robert
Sarah e por Dom Arthur Roche, respectivamente, Prefeito e Secretário da
Congregação para o Culto Divino. Eles
também incentivam a leitura meditada,
intercalada de momentos de silêncio,
para que “a Palavra seja acolhida interiormente”.
O Papa Francisco celebrará o Domingo da Palavra de Deus na Basílica
de São Pedro, às 6h, no horário de Brasília, com transmissão pelas redes sociais do Vatican News.

Condolências pela
morte do Cardeal
Eusébio Scheid,
aos 88 anos
O Papa Francisco enviou suas condolências ao Arcebispo do Rio de Janeiro,
Dom Orani João Tempesta, pela morte
do Arcebispo Emérito, o Cardeal Eusébio Oscar Scheid, aos 88 anos. “Recebi
com profundo pesar a notícia do falecimento do Cardeal e desejo assegurar-lhe
neste momento de luto a minha solidariedade orante com todos os fiéis”, escreveu o Santo Padre.
Dom Eusébio morreu no dia 13.
Ele estava internado com pneumonia e
teve complicações em decorrência da
COVID-19. “A Arquidiocese de São
Sebastião do Rio de Janeiro agradece a
Deus a sua vida e missão aqui desempenhada e reza para que receba a recompensa dos justos”, afirmou Dom Orani.
O jornal do Vaticano, L’Osservatore Romano, dedicou quase uma página
inteira ao obituário de Dom Eusébio,
dizendo que seus objetivos de vida sempre foram “formar sacerdotes santos, que
colaborem de verdade com os leigos, e
jovens com uma consciência forte”.
O Cardeal morreu em São José dos
Campos (SP), onde foi o primeiro Bispo. Ele também foi Arcebispo de Florianópolis (SC) e do Rio de Janeiro. Feito
cardeal por São João Paulo II em 2003,
participou do conclave que elegeu o Papa
Bento XVI, em 2005. (FD)

Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI recebem vacina contra a COVID-19
O Vaticano confirmou na quinta-feira,
14, que o Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI receberam a primeira dose
da vacina contra a COVID-19 produzida
pela Pfizer. Dias antes, Francisco afirmou

que a vacina é “a escolha ética a fazer, porque está em jogo a sua saúde, a sua vida,
mas também a vida dos outros”.
A campanha de vacinação do Vaticano começou oficialmente no dia 13,

mas alguns profissionais da saúde foram vacinados antes, pelo governo italiano. Agora, o objetivo é imunizar toda
a população do pequeno Estado (cerca
de 800 pessoas), além de funcionários,

aposentados e familiares (mais de 2 mil
pessoas). O Papa também deseja que a
vacina seja aplicada nos moradores em
situação de rua que vivem nos arredores
do Vaticano. (FD)
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As vacinas contra a COVID-19
à luz da moralidade católica
Francisco Borba Ribeiro Neto

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Em função da sua eficácia, da viabilidade de sua aplicação, das questões políticas e até do confronto de egos, a vacinação contra a COVID-19 está gerando
muitos debates. Em meio a eles, a Congregação para a Doutrina da Fé lançou
uma “Nota sobre a moralidade do uso de
algumas vacinas anticovid-19”, em 21
de dezembro de 2020.
O próprio Papa Francisco, além de
tomar a vacina, declarou na sua
Mensagem de Natal de 2020:
“Peço a todos, nomeadamente
aos líderes dos Estados, às empresas, aos organismos internacionais, que promovam a cooperação, e não a concorrência,
na busca de uma solução para
todos: vacinas para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados em todas as
regiões da Terra”. Evidentemente, vacinas seguras e eticamente
aceitáveis.

A moralidade do
uso de algumas
vacinas e o aborto
Em um passado muito recente, a ciência descobriu o
grande potencial para a pesquisa e a produção de novas
terapias representado pelas células humanas indiferenciadas
(as chamadas células-tronco,
abundantes em fetos, mas também em outros tecidos dos seres
humanos já nascidos). Culturas
de células foram produzidas a
partir de material extraído de
fetos, advindos de abortos e de embriões
congelados em clínicas de reprodução
assistida.
O uso de células assim obtidas se
tornava um estímulo ao aborto e à produção de embriões humanos voltados
apenas para a pesquisa. Essa situação,
duramente condenada pela comunidade católica, foi alvo da instrução Dignitas personae (2008), da Congregação
para a Doutrina da Fé, e das “Reflexões
morais acerca das vacinas preparadas
a partir de células de fetos humanos

abortados” (2005), da Pontifícia Academia para a Vida, na qual se apresentam
todas as bases da reflexão ética sobre o
problema.
Procurando sintetizar, numa linguagem não filosófica, o novo documento
de 2020, citado no início e que segue os
anteriores, podemos dizer que o fato de
algumas vacinas contra a COVID-19 terem sido desenvolvidas em culturas de
células humanas, mesmo que obtidas,
vários anos atrás, a partir de abortos provocados, não implica cooperação para

com o aumento de abortos na atualidade. Não haverá mais abortos, no presente, porque as pessoas estão usando estas
vacinas. Atualmente, o material empregado advém de culturas criadas em laboratório.
Podendo-se optar, é sempre melhor
escolher vacinas que não se utilizem dessas células advindas de abortos não naturais, mas – diante de uma necessidade
objetiva de proteger a vida das pessoas –,
utilizar vacinas que se valem dessas células é moralmente aceitável.

Vacina para todos?
Além disso, a Nota esclarece que as
pessoas não podem ser obrigadas a se
vacinar. Contudo, deve-se levar em consideração a exigência superior do bem
comum. Uma pessoa não deve pôr em
risco toda a sua comunidade e, por isso,
aqueles que não se vacinarem devem ter
cuidado redobrado para não se tornarem
transmissores da COVID-19. A vacinação não nos desobriga da solidariedade
e do cuidado de uns para com os outros.
Enquanto a vacinação não é acessível

trabalhadores que têm muitos contatos
interpessoais (como entregadores, motoristas de ônibus e garçons) também devem ter uma prioridade em relação àqueles que podem trabalhar em suas casas.
A comercialização pode levar a uma
corrida pelas vacinas e, caso seu preço
seja definido pelas leis de oferta e procura, os ricos acabarão tendo acesso à
vacinação em detrimento dos pobres, independentemente dos interesses do bem
comum. Isso não implica que particulares não possam fazer a distribuição da
vacina, mas devem ser criadas
normas que garantam o acesso
Pearson0612/Pixabay
de todos à vacinação.

para toda a população, seguindo o Papa
Francisco, temos que batalhar para que
ela esteja disponível para aqueles que
enfrentam mais riscos por sua ocupação
ou que estão mais vulneráveis por suas
condições materiais. Moralmente, é justo
dar primeiro as vacinas àqueles que estão mais vulneráveis. Idosos, indígenas e
populações confinadas, como os presos,
têm direito a atendimento prioritário (e
isso pode ser muito questionado, pelos
que têm uma posição anticristã). Profissionais da saúde, professores e mesmo

Os cuidados devem
permanecer
O início das campanhas de
vacinação não nos livrará da necessidade de usarmos máscaras
e mantermos o distanciamento
social. A vacina protege a pessoa que, uma vez infectada pelo
vírus, conseguirá resistir, mas
não impede que ela carregue
esses vírus por certo tempo, podendo transmiti-lo às demais.
Somente quando grande parte
da população estiver vacinada
teremos a tão falada “imunidade de rebanho” e não teremos
mais surtos epidêmicos (as famosas “ondas” da doença).
Para chegarmos a esse nível
de imunização da população,
será necessário tempo. Particularmente num país de grandes
proporções e muito populoso,
como o Brasil, o fator tempo é
ainda mais crítico. Não é só uma
questão de vontade política ou
de competência técnica: as dificuldades
de logística e investimento financeiro
são objetivas. Além disso, dependeremos não só de produção nacional, mas
também de importações, um fator complicador a mais.
Evidentemente, consideradas todas
essas dificuldades, quanto menos politicagem, mais competência e maior volume de recursos investidos, menos tempo
será necessário para alcançarmos um
grau satisfatório de imunização da população.

São confiáveis e seguras?
A criação de um medicamento é
sempre cercada por grandes baterias
de testes laboratoriais, clínicos e populacionais, para minimizar o risco de o
produto fazer mais mal do que bem aos
doentes. Esses experimentos reduzem,
ao máximo possível, o risco de um efeito indesejado, ainda que nunca poderão
garantir que isso não aconteça. Apesar
desses cuidados, estamos acostumados
a ver, nas bulas de remédios, listas enor-

mes de contraindicações e efeitos adversos, sem falar nas ocasiões em que ficamos sabendo que se descobriu que um
medicamento muito comum traz um
efeito adverso grave e está sendo proibido pelas agências de controle...
Em função de casos como esses, os
procedimentos experimentais são cada
vez mais exigentes e os riscos se tornam
cada vez menores. Além disso, as vacinas
se mostraram historicamente eficazes

e seguras. São as grandes responsáveis
pelo aumento da expectativa de vida da
população mundial no século XX. O número de vidas que teriam sido perdidas,
no Brasil e no mundo, sem os programas de vacinação, é incontável. Vacinar
é muito mais seguro do que não vacinar.
A confiança na ciência não é uma
aposta cega, não é que temos de arriscar na
eficácia da vacina e torcer irracionalmente
para que não apareçam efeitos adversos.

As atuais vacinas em teste passaram por
vários experimentos, os últimos dos quais
atingindo centenas de pessoas, em vários
países. Várias equipes de especialistas, de
diferentes instituições, acompanham todas as etapas do processo, a chamada “revisão por pares”, isto é, cientistas de igual
competência, mas sem vínculos de interesse com os pesquisadores, também revisam os resultados, para se certificarem de
que são confiáveis. (FBRN)
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Venezuela

Liturgia e Vida

A procura pelo sacerdócio se destaca em
meio ao conturbado cenário social e sanitário
José Ferreira Filho

osaopaulo@uol.com.br

O trabalho de promoção vocacional na Venezuela está dando frutos.
Este ano, apesar da plena crise social e
econômica que atravessa o país, agravada pela situação de pandemia provocada pela COVID-19, a resposta vocacional à vida ministerial do sacerdócio
tem aumentado, com um total de 804
seminaristas, incluindo jovens que estão na fase preparatória ou estudando
Filosofia e Teologia.
Conforme informou a Conferência Episcopal da Venezuela, os vários
seminários diocesanos têm procurado
fortalecer o discernimento espiritual
dos jovens por meio de atividades que
promovam a pastoral vocacional, para
que possam aprofundar o chamado de
Deus em suas vidas. Dos 21 seminários existentes no país (incluindo três

Seminário Santa Rosa de Lima da Arquidiocese de Caracas

seminários propedêuticos), 186 alunos estão
em preparação, 328 estudam Filosofia e 290,
Teologia.
Como destaca o
Padre Rivelino Cáceres, Diretor do Departamento do Clero, Seminários, Vocações e
Diaconato Permanente, seguindo as orientações da nova Ratio Seminaristas no Seminário Santa Rosa de Lima, em Caracas
Fundamentalis, “uma
vez concluídos os estudos teológicos,
nários do Caminho Neocatecumenal.
realiza-se um ano de experiência pasEmbora o número de candidatos
toral em uma paróquia, sob a orienao sacerdócio na Venezuela tenha autação do pároco e de uma equipe de
mentado este ano, a Conferência Episcopal assegura que mais vocações são
formadores de seminário, após o qual
necessárias para atender à escassez de
se realiza a ordenação sacerdotal”.
padres no país, especialmente nas áreAtualmente, sete seminaristas estão
as mais remotas e nas periferias.
em processo, enquanto dois em missão, experiência proposta pelos SemiFonte: Agência Fides

Indonésia
Mesmo durante a pandemia, vocações
em região do país continuam em alta
“Em um contexto global agravado
pela pandemia do novo coronavírus,
na Ilha das Flores não faltam notícias
positivas: nos próximos meses, estão
previstas novas ordenações sacerdotais,
que vão se juntar às recentemente ordenações celebradas de 20 Missionários
Verbitas, três sacerdotes do Instituto
dos Padres Vocacionistas e um da Congregação dos Santos Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo”, afirma o Padre
Luigi Galvani, missionário camiliano
presente na ilha há mais de dez anos.
“Temos o maior seminário filosófico e teológico da Igreja Católica do
mundo, dos Missionários Verbitas,
com mais de 1,2 mil alunos, visitado

por São João Paulo II em 1989”, lembra
o Padre Galvani. O Camiliano explica
que, nas Flores, o novo coronavírus tem
limitado a sua atuação até agora e não
faltam as dificuldades: “A Ilha das Flores é considerada uma das mais pobres
da Indonésia – país majoritariamente
muçulmano –, mas tem a característica de ter a mais elevada percentagem
de católicos (70%) das 17 mil ilhas do
grande arquipélago indonésio. A população aqui precisa de tudo: comida,
cuidados de saúde e de necessidades
básicas. Todos os meses, distribuímos
cestas básicas a cerca de 200 famílias
necessitadas. “Nossa meta é combater
a miséria e situações de falta de higie-

ne, e continuar a construir pequenas
casas especiais para os doentes mentais
que saem de anos de marginalização.
Já construímos cerca de 50 delas, trazendo uma nova alegria e esperança
a muitos doentes”, concluiu o Padre.
Na quinta-feira, 14, um terremoto
de magnitude 6,2 atingiu o país, deixando um saldo de 81 mortes e 15 mil
pessoas desabrigadas até o último boletim divulgado. A Cáritas local tem se
mobilizado para acolher nas paróquias
aqueles que perderam suas casas, e o
Papa Francisco manifestou sua solidariedade ao povo indonésio durante o
Angelus do domingo, 10. (JFF)
Fonte: Vatican News

Líbano
Apelo do Patriarca maronita reafirma a necessidade
de separação entre as esferas civil e religiosa
O Líbano somente conseguirá
sobreviver à crise sistêmica pela qual
vem passando há anos quando mais
clara e decididamente estabelecer
o limite que distingue o ambiente
político e institucional da dinâmica
ligada à filiação religiosa. Foi o que
afirmou o Patriarca maronita Bechara Boutros Rai, inserindo o apelo ao
final da homilia da liturgia eucarística que presidiu no domingo, 17, na
igreja da sede patriarcal de Bkerké.
Em seu discurso, o Patriarca também acrescentou que o desenvolvimento de uma distinção real entre os

processos políticos e a dinâmica da
afiliação religioso-confessional permitiria ao país se recuperar da crise e
retomar a jornada, ao mesmo tempo
preservando o atual sistema institucional libanês, baseado na distribuição de cargos institucionais e políticos com base em diferentes afiliações
confessionais: “Se temos um verdadeiro estado de direito, um estado que
não mistura as esferas civil e religiosa,
no qual os políticos não exploram sua
filiação religiosa ou confessional para
ganho pessoal, mas são fiéis e leais
apenas para com a nação libanesa, en-

tão podemos verdadeiramente dizer
que um novo amanhecer se ergueu
sobre o Líbano. E, neste caso, nem
será necessário mudar o sistema, mas
antes respeitar suas disposições.”
A situação catastrófica no país
– acrescentou o Patriarca Rai – não
pode tolerar novos adiamentos na
formação do governo. O último governo libanês em exercício, o do primeiro-ministro Hassan Diab, teve
que renunciar após os protestos provocados pelas explosões no porto de
Beirute, em 4 de agosto de 2020. (JFF)
Fonte: Agência Fides

3º Domingo do Tempo Comum
24 DE JANEIRO DE 2021

‘Convertei-vos e
crede!’
PADRE JOÃO BECHARA VENTURA
Nosso Senhor iniciou a vida pública com a
exortação: “O tempo já se completou e o Reino
de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no
Evangelho!” (Mc 1,15). Esta frase simples resume todo o anúncio da Igreja.
Saber que “o Reino de Deus está próximo” é
primeira condição para que o coração se abra a
Jesus Cristo. Esta vida – com o que tem de bom
e de ruim – é passageira! Por isso, São Paulo
recomenda um são desprendimento: “Os que
choram, vivam como se não chorassem; os que
estão alegres, como se não estivessem alegres; e
os que fazem compras, como se nada possuíssem, pois a figura deste mundo passa” (1Cor
7,30s). Somente a consciência de que “o tempo
está abreviado” (1Cor 7,29) pode nos abrir ao
convite: “Convertei-vos!”.
A “conversão” consiste numa mudança de
conduta e de mentalidade. Trata-se de retificar a
direção da própria vida. Para onde estou indo? O
que faço com o tempo, as capacidades, os bens e
as pessoas com que Deus me presenteou?… Para
que haja sincera conversão, temos de examinar
a consciência com honestidade; identificar os
pecados dominantes, as escolhas de vida ou situações que nos afastam do Senhor. É preciso
que tomemos a firme resolução de mudar para
melhor!
Este processo – cuja iniciativa, no fundo,
pertence a Deus – requer assiduidade na oração. Afinal, somente Ele pode mudar o modo
de pensar, de sentir, e mostrar-nos o caminho a
seguir. Sem Ele, não temos iniciativa nem força
para mudar. Apenas Ele pode levar a cumprimento as boas resoluções, pois “é Deus quem
opera em vós tanto o querer como o atuar” (Fl
2,13). A efetiva mudança de conduta e mentalidade, por sua vez, transforma a alma num terreno propício à fé.
A austeridade e a pregação de São João
Batista – “Produzi frutos dignos do arrependimento!” (Lc 3,8) – levou multidões a buscar
uma conduta honesta. Assim, o Precursor preparou um povo bem disposto a crer em Jesus.
Do mesmo modo, a pregação de Jonas – “Quarenta dias e Nínive será destruída!” (Jn 3,3) –
fez com que pagãos jejuassem, se humilhassem
e acreditassem em Deus. O pleno acolhimento
do dom da fé depende da conversão sincera…
“Crede no Evangelho!”.
“Crer” não é pensar que Deus nos livrará dos
sofrimentos e dará tudo o que pedimos nesta
vida. De modo algum! Crer é aceitar com firme
confiança que Cristo é Deus que se fez homem;
que morreu na Cruz para expiar nossos pecados;
que ressuscitou, está vivo e reina para sempre.
Pela fé, esperamos o juízo dos vivos e dos mortos
e aguardamos a vida eterna. Pela fé, sabemos que
todas as coisas – felizes ou tristes – possuem um
sentido e devem ser oferecidas a Deus, unidas
ao sacrifício da missa. Sabemos que Cristo está
vivo no Céu, na Eucaristia e no centro da nossa
alma – se estamos em estado de graça –, e que jamais nos deixará sozinhos. Pela fé, julgamos que
“os sofrimentos do tempo presente são nada em
comparação com a glória que nos será revelada”
(Rm 8,18) e que a vida é um tempo breve que
temos para amar a Deus e ao próximo.
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