
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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Encontro com o Pastor
Todos podemos ‘ver Jesus’ 
e acolher os frutos do 
mistério da encarnação
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Editorial
A beleza do amor em 
família e o seu lugar na 
história da salvação

Página 4

Espiritualidade
Para se retomar a esperança, 
será preciso trilhar a via 
que a todos edifica

Página 5

No dia 19, Solenidade de São José, foi aberto 
o Ano ‘Família Amoris laetitia’ – convocado pelo 
Papa Francisco para comemorar o 5º aniversá-
rio de publicação da sua exortação apostólica 
pós-sinodal sobre o amor na família –, que será 
concluído em 26 de junho do ano que vem, com 
o X Encontro Mundial das Famílias, em Roma.

Em mensagem aos participantes de um 

simpósio, realizado para celebrar a data, o 
Papa convidou a Igreja a buscar “uma nova 
abordagem pastoral diante da realidade fa-
miliar”. 

Nesse evento, especialistas ressaltaram 
que, na união conjugal, se manifesta o amor 
de Deus, cultivado nas atitudes cotidianas de 
doação e cuidado recíproco. 

O SÃO PAULO também destaca propostas 
de itinerário de preparação dos noivos para o 
Matrimônio a partir dos seus ritos e símbolos, 
tema que foi abordado na última aula do cur-
so de extensão promovido pelas faculdades 
de Teologia da PUC-SP e de Direito Canônico 
São Paulo Apóstolo.

Páginas 12, 13, 14 e 18

‘O anúncio cristão sobre a família 
é verdadeiramente uma boa notícia’

‘A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja’, escreve o Papa Francisco na introdução da exortação apostólica ‘Amoris laetitia’, publicada em março de 2016

Dom Odilo apresenta 
orientações para a 
celebração da Semana Santa

Arquidiocese propõe 
currículo de Ensino Religioso 
às escolas católicas

São Paulo passa a 
ter lei estadual sobre a 
liberdade religiosa

Diante do atual momento da 
pandemia, em que esforços têm 
sido feitos para evitar a propa-
gação do coronavírus, o Cardeal 
Scherer, Arcebispo Metropolita-
no, escreveu uma carta na qual 
orienta que as celebrações da 
Semana Santa na Arquidiocese 
ocorram com alguns ritos abre-
viados e sejam realizadas sem a 
participação presencial dos fiéis. 

Igrejas e oratórios permanecem 
abertos para a oração pessoal e 
o Arcebispo exorta que a atenção 
pastoral e caritativa seja mantida.

Páginas 10 e 11

O Vicariato Episcopal para a 
Educação e a Universidade da 
Arquidiocese de São Paulo apre-
sentou, no dia 17, o “Currículo de 
Ensino Religioso para a Escola 
Católica”. 

O material foi elaborado para 
atender a uma proposta dos diri-
gentes de instituições de ensino 
confessionais católicas e oferece 
uma base de habilidades e com-
petências sobre as quais devem 
ser construídos o conteúdo e o 
detalhamento dos programas de 
aula para o Ensino Fundamental.

Página 20

Desde 12 de março, está em 
vigor a Lei 17.346/21, pela qual 
se busca “combater toda e qual-
quer forma de intolerância reli-
giosa, discriminação religiosa 
e desigualdades motivadas em 
função da fé e do credo religioso 
que possam atingir, coletiva ou 
individualmente, os membros da 
sociedade civil”, conforme cons-
ta no Artigo 1º.

A nova legislação também re-
afirma, de modo explícito, o di-
reito à liberdade de culto e que o 
Estado é laico e não laicista. 

Página 9

Luciney Martins/O SÃO PAULO - (registro fotográfico anterior à pandemia de COVID-19)
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No 5º Domingo da 
Quaresma deste ano, 
lemos a passagem do 
Evangelho de São João 

que mostra Jesus em Jerusalém, na 
festa da Páscoa, rodeado de muita 
gente. Havia também uns “gregos”, 
que queriam se aproximar de Jesus, 
mas, por algum motivo, não ousa-
ram fazê-lo por iniciativa própria. 
Assim, dirigiram-se ao apóstolo Fi-
lipe: “Queremos ver Jesus”.

O verbo “ver” aparece muitas 
vezes no Evangelho de São João e 
com significados que vão muito 
além do simples enxergar com os 
olhos da carne. Ver envolve conhe-
cer, fazer a experiência da proximi-
dade, ser envolvido pela presença. 
Trata-se de um ver mais profundo, 
que também pode ter o significado 
de ser visto, receber atenção, expe-
rimentar a força que saía de Jesus 
e, de alguma forma, ser beneficiado 
por Ele.

Filipe também fica na dúvida 
se pode atender ao pedido desses 
pagãos. Não sendo do povo da 

Aliança, eles, provavelmente, não 
podiam se aproximar de um judeu 
na época da Páscoa, sem que este 
ficasse impuro para celebrar a Pás-
coa. Filipe vai falar com André, e 
os dois vão levar a Jesus o pedido 
daqueles gregos. Jesus alegra-se 
imensamente com o pedido e diz 
que foi bem para isso que veio a 
este mundo: para que a glória de 
Deus se manifestasse a todos e 
para atrair todos a si, à misericór-
dia do Pai, que ama e quer salvar 
a todos.

O pedido desses gregos refle-
te, no fundo, o desejo nem sem-
pre expresso de cada ser humano, 
que busca Deus, que quer ver e 
conhecer Deus, estar com Ele, ex-
perimentar sua ação salvadora. Ver 
Deus é o desejo e a saudade incon-
tida do coração humano, como já 
expressou Santo Agostinho: “Tu 
nos fizeste para ti, Senhor, e nos-
so coração anda inquieto enquan-
to não repousa novamente em ti”. 
Deus faz-se “ver” em Jesus, “rosto 
humano de Deus”, “Deus visível de 
Deus invisível”. Quem quer conhe-
cer Deus deve se aproximar de Je-
sus, o Filho do Eterno Pai, que se 
deu a conhecer humanamente e se 
faz ver nas muitas formas como Ele 
se manifesta.

Jesus está presente na Igreja, reu-

nida em seu nome e formada pelos 
seus irmãos e discípulos, que o se-
guem. Ele prometeu estar lá, onde 
dois ou mais estivessem reunidos 
no nome Dele. Ele se faz presente 
na palavra do Evangelho anuncia-
do e acolhido com fé. Sua palavra é 
viva e eficaz, mais ainda quando ela 
é comunicada e acolhida na comu-
nidade de fé, que é a Igreja. Ele se 
faz presente nos Sacramentos, que, 
pela ação do Espírito Santo, agin-
do na Igreja, são ações eficazes de 
Cristo por meio da Igreja. Ele se faz 
presente em cada pessoa que sofre 
e espera ser acolhido por nós. Se 
queremos ver Jesus hoje, devemos 
procurá-lo onde Ele se deixa en-
contrar e onde Ele continua a agir 
no meio da humanidade.

No dia 25 de março, celebramos 
a Anunciação do Senhor, recordan-
do o sim de Maria ao Anjo, que lhe 
anunciava ter sido escolhida para 
ser a Mãe do Salvador. Maria creu 
e acolheu a vontade de Deus. E as-
sim, o Filho do eterno Deus assu-
miu nossa carne humana e se fez 
um de nós. Celebramos, assim, o 
mistério da encarnação, que foi o 
início da nossa redenção. “O Verbo 
de Deus se fez carne e veio habitar 
no meio de nós.” E nunca mais dei-
xou de habitar entre nós: “Eis que 
estarei convosco todos os dias, até 

o fim dos tempos”. Dessa manei-
ra, todos nós podemos “ver Jesus” 
e acolher os frutos do mistério da 
encarnação.

Durante o tempo da pandemia, 
muitas pessoas estão se perguntan-
do sobre o sentido da vida huma-
na, feita de buscas, sonhos, anseios, 
aspirações, nem sempre realizados. 
O homem nunca se sente completo 
e satisfeito neste mundo. No fun-
do, trata-se daquela “saudade de 
Deus”, experimentada por Santo 
Agostinho e, também, manifestada 
pelos gregos do Evangelho: “Que-
remos ver Jesus”. Só Ele pode ple-
nificar nossa existência. E é esse o 
sentido de “redenção” e “salvação”, 
dois conceitos centrais no Mistério 
Pascal, que celebraremos em breve 
novamente na Liturgia.

Que este tempo de desorienta-
ção e angústia se torne ocasião para 
muitos se confrontarem seriamente 
com o sentido da própria existên-
cia. Esse sentido não nos é dado 
por aquilo que nós mesmos po-
demos nos conceder e conquistar. 
Nossa vida é uma busca constante 
do rosto de Deus, e essa busca não 
deve ser frustrada pelo fascínio de 
qualquer caricatura, como se fosse 
o rosto de Deus. Busquemos seria-
mente, sem desanimar, com espe-
rança.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Queremos ver Jesus
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No dia 17, o Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer manifestou pesar pelo falecimento 
do desembargador Antônio Carlos 
Malheiros, do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, aos 70 anos, por complica-
ções decorrentes de um câncer. Ele foi 
pró-reitor de Cultura e Relações Co-
munitárias e professor da PUC-SP. Por 
meio de nota, o Arcebispo também 
expressou solidariedade aos familiares 
de Malheiros e sublinhou sua dedica-
ção à promoção e à defesa dos direitos 
humanos, especialmente das crianças, 
adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade. “Na Arquidiocese de 
São Paulo, atuou em diversas organiza-
ções, especialmente na Comissão Justi-
ça e Paz, da qual foi presidente. Sua vida 
profissional e acadêmica foi marcada 
por profunda coerência na aplicação 
do Direito como serviço à justiça”, afir-
mou Dom Odilo. 
A íntegra da nota pode ser acessada 
no link a seguir: 
https://cutt.ly/1xxc587

No dia 18, o Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer emitiu nota de pesar pelo faleci-
mento do senador Major Olímpio, aos 
58 anos, em razão de complicações da 
COVID-19. “Lamentavelmente, como 
ele, tantas outras pessoas perderam a 
vida para a COVID-19 no dia de hoje. 
Expresso a minha participação na dor 
dos familiares e amigos de todos es-
ses falecidos”. 
O Arcebispo Metropolitano lembrou 
que como político e homem público, 
Major Olímpio “dedicou-se ao bem da 
sociedade. Que Deus, na sua miseri-
córdia, o acolha em sua companhia 
na vida eterna”. 
A íntegra da nota pode ser acessada 
no link a seguir: 
https://cutt.ly/5xxmSsb

No mesmo dia, às 18h, o Arcebispo presidiu 
missa na Paróquia São José, no Belém, onde 
tradicionalmente cerca de 10 mil devotos par-
ticipam das missas em honra ao padroeiro, 
mas neste ano não foi permitida a participação 
presencial dos fieis em razão das medidas para 
conter a pandemia. 
O Arcebispo sublinhou que a Solenidade  de São 
José é uma festa da família. “Olhamos para São 
José como esposo, noivo, marido, pai, padroeiro 
de toda a Igreja colocada sob o seu cuidado”, dis-
se, ressaltando, ainda, que o Santo viveu muitas 
situações de aflição e soube enfrentá-las com 
fidelidade e confiança em Deus. Leia a notícia 
completa no link a seguir: https://cutt.ly/Hxxjcot.

Na sexta-feira, 19, na Solenidade de São José, 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Me-
tropolitano, presidiu, no começo da tarde, mis-
sa na cripta da Catedral da Sé, sem a presença 
de fiéis, em razão das medidas mais restritivas 
para conter a proliferação do coronavírus.
“São José é chamado, para, humanamente, 
assumir esta figura do pai na Sagrada Família 
e na família ampliada de Jesus, que é a Igre-
ja. Por isso, lhe damos o nome de patrono 
universal da Igreja”, disse o Arcebispo, na ho-
milia. Durante a missa, o Arcebispo também 
apresentou a Deus a intenção por todos os 
doentes, em especial os com a COVID-19 que 
aguardam por atendimento nos hospitais, e 
desejou que São José interceda para que se-
jam curados. A íntegra da notícia pode ser lida 
neste link: https://cutt.ly/3xxfcZL.

SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ

NOTAS DE PESAR

No sábado, 20, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo de São Paulo, presidiu 
a missa pelos dez anos de ereção canônica 
do Seminário Missionário Arquidiocesano 
Internacional Redemptoris Mater São Paulo 
Apóstolo, no Jaraguá, zona Noroeste da capi-
tal paulista.

A Eucaristia foi concelebrada por Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Ipiranga e responsá-
vel por acompanhar os seminários e a Pastoral 
Vocacional. Também concelebraram padres 
formadores, dentre os quais, o Reitor do Semi-
nário, Padre José Francisco Vitta.

 
O SEmINáRIO

Os seminários missionários Redemptoris 
Mater foram idealizados por São João Paulo 
II na década de 1990 e estão presentes em 
vários países, sob a orientação do Caminho 
Neocatecumenal, com o objetivo de formar 
padres diocesanos para as missões. A unida-
de em São Paulo foi a segunda casa de forma-
ção desse gênero instalada no Brasil, depois 
daquela fundada em Brasília (DF). Ao todo, 
existem 125 seminários Redemptoris Mater 
no mundo.

Os alunos desse seminário são vocacio-
nados provenientes de comunidades do Ca-
minho Neocatecumenal e recebem a mesma 
formação teológica de outras casas de forma-
ção diocesanas. Em seguida, realizam um ano 
de pastoral nas paróquias como diáconos e 
dois anos na diocese como presbíteros, antes 
de serem enviados em missão, sobretudo para 
os lugares onde seu movimento de origem está 
presente.

Atualmente, o seminário possui 13 semi-
naristas que residem na casa, cinco em ex-
periência missionária fora de São Paulo, dois 

presbíteros já ordenados e dois diáconos que se 
preparam para receber a ordenação sacerdotal 
no fim deste ano.

 
COmO A CASA DE NAzARÉ

Na homilia, Dom Odilo enfatizou a carac-
terística missionária desse seminário e pediu 
a Deus que faça frutificar abundantemente as 
vocações para atender às necessidades missio-
nárias da Igreja em outras partes do mundo, de 
modo particular na Europa, de onde o Brasil 
recebeu tantos sacerdotes no passado e, agora, 
necessita de operários para a missão evangeli-
zadora.

Referindo-se a São José, cuja solenidade foi 
celebrada no dia anterior, 19, o Cardeal afirmou 
que o primeiro seminário foi a casa de Nazaré, 
onde Jesus Cristo, eterno Sacerdote, viveu. “O 
seminário tem a grande vocação e missão de 
ser como a casa de Nazaré, família, comunida-
de, onde Deus está e estão aqueles que serão os 
ministros de Cristo Sacerdote”, enfatizou.

“Na celebração dos dez anos do Seminário 
Redemptoris Mater, queremos renovar as dis-
posições e as intenções iniciais da sua fundação 
e aprofundar a nossa disposição em correspon-
der com os desígnios de Deus, a exemplo de 

Seminário Redemptoris Mater São Paulo 
Apóstolo comemora 10 anos de fundação

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Dom Odilo, Dom Ângelo, seminaristas e padres formadores no Seminário Redemptoris Mater

Seminário Missionário Arquidiocesano Internacional Redemptoris Mater São Paulo Apóstolo
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Luciney Martins/O SÃO PAULOLuciney Martins/O SÃO PAULO

Nossa Senhora e de São José”, con-
cluiu Dom Odilo.

 
CAmINhO NEOCATECumENAL

Fundado em 1964, pelos leigos 
Francisco Gómez Argüello (Kiko) 
e Carmen Hernández, na Espanha, 
o Caminho consiste no itinerário de 
formação católica para adultos cujo 
objetivo é redescobrir as riquezas do 
Batismo, tendo como inspiração o ca-
tecumenato, processo de preparação 
para a Iniciação Cristã na Igreja pri-
mitiva.

Faz parte da natureza do Cami-
nho Neocatecumenal a dimensão 
missionária e suas famílias são cha-
madas a implantar a Igreja onde ela 
ainda não existe. Por isso, o movi-
mento conta com famílias em mis-
são em países como a China, Egito, 
Coreia do Sul e Japão.  

 

FIEL AO mANDATO 
mISSIONáRIO DE JESuS
No início da missa, Padre José 
Francisco Vitta leu o texto do 
decreto do Cardeal Scherer 
que instituiu o novo seminá-
rio. No documento, Dom Odi-
lo aponta que a Arquidiocese 
foi confiada ao patrocínio do 
Apóstolo São Paulo,  “missio-
nário e doutor dos povos” e 
recebeu o anúncio do Evange-
lho por meio dos missionários 
e migrantes vindos de muitas 
partes do mundo. Por essa ra-
zão, o Arcebispo entende que 
“também é seu dever e sua 
graça partilhar os dons da fé, 
não apenas aqui, mas também 
em outras partes do Brasil e do 
mundo”.
“Diante dos vastos horizontes 
da missão, a Arquidiocese de 
São Paulo quer unir esforços 
aos de toda a Igreja na promo-
ção da Nova Evangelização. 
Ao mesmo tempo, atenta aos 
vários horizontes da missão 
ad gentes, sente-se convocada 
a alargar sempre mais a ação 
missionária para além de suas 
próprias fronteiras e a cola-
borar com a missão universal 
da Igreja, quer preparando e 
enviando missionários, quer 
assumindo iniciativas de soli-
dariedade espiritual e material 
de apoio às obras missionárias 
da Igreja”, continua o decreto, 
ao justificar a decisão de insti-
tuir um seminário missionário 
na Igreja em São Paulo.
Leia a íntegra do Decreto 
em:  
https://tinyurl.com/yzuly4zo.



A beleza de ser família
Editorial

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

Será possível que o cristão leigo ca-
sado, ocupado com as tarefas do dia a 
dia, com as preocupações do trabalho, 
da paternidade e maternidade, imerso 
nos apelos da sociedade contemporâ-
nea, pode almejar ser santo?

Santo não é quem consegue se 
desapegar do mundo e se dedicar to-
talmente às coisas de Deus? Aquele 
que conseguiu tal grau de abnegação 
e unidade com Deus que um dia será 
colocado no altar para veneração? 
Alguns podem até mesmo pensar 
que não dá para viver o amor huma-
no e, ao mesmo tempo, ser totalmen-
te de Deus.

Todos nós temos uma vocação. Os 
casados vivem a vocação para o amor 
humano, para a relação conjugal em 
sua totalidade, de corpo e alma. As 
Escrituras nos falam do amor humano 
desde o Gênesis, pois Deus não achou 
bom que o homem ficasse só, então 
fez homem e mulher para que se unis-
sem e formassem uma só carne (cf. Gn 
2,18-24). A união conjugal faz parte da 
natureza humana e esse é o desejo de 
Deus para sua criatura.

O autor se revela por meio de sua 
criação. Toda a criação nos fala de 
Deus, como ensina o Catecismo da 
Igreja Católica, 279ss. Então, o casal, o 
que fala a respeito de Deus?

O saudoso Padre Henri Caffarel, 
fundador das Equipes de Nossa Se-

O Matrimônio como caminho de santificação
casal. É Nele que se encontram as gra-
ças e a força para seguir em frente, sem 
desistir.

É necessário enfrentar as próprias 
fraquezas, buscar a vontade de Deus 
para o casal e a família, rezar juntos, 
dialogar sobre o presente e o futuro, 
esforçar-se para mudar algo que desa-
grada ao outro, perdoar, viver o dia a 
dia como oferta de amor a Deus.

Como dizia o Padre Henri Caffa-
rel, a espiritualidade conjugal é a arte 
de viver no Matrimônio o ideal evan-
gélico que Cristo propõe a todos os 
seus discípulos. Viver a espiritualidade 
conjugal é viver o Matrimônio como 
caminho de santificação. Deus age no 
casamento quando o casal dialoga e 
reza junto para que Sua vontade seja 
feita, para que Ele ajude a vencer os 
ressentimentos e superar os desafios e 
dores.

Os casados são chamados ao ca-
minho de santificação não apesar de 
serem casados, mas no e pelo seu Ma-
trimônio. Não há necessidade, para o 
casado, de buscar outro caminho de 
santidade. O próprio casamento per-
petrado e transfigurado pelo amor de 
Cristo oferece a possibilidade de viver 
o mandamento do amor. Que o casal 
cristão possa se dar uma ocasião de re-
flexão nestes tempos de pandemia e se 
perguntar: nosso amor tem refletido o 
Amor de Deus? O que nos falta?

Arte: Sergio Ricciuto Conte

nhora (movimento de casais católicos 
que se entreajudam na busca da santi-
dade pelo Matrimônio), responderia: 
“O amor dos esposos, com seus en-
cantamentos, suas agonias, suas res-
surreições, é a imagem transparente, 
a ‘parábola’ do amor entre Deus e seu 
povo, entre Deus e cada um de seus 
filhos e filhas” (“Nas encruzilhadas do 
amor”, Editora Santuário, 2013).

Deus se encantou por nós e nos 
encantou por Ele, viveu sua agonia e 
sua Paixão por amor, para nossa salva-
ção. E venceu o pecado e a morte por 
sua Ressurreição. 

Os casados são chamados a viver o 
amor em profundidade. O casamento 

não se resume ao encantamento ini-
cial. Com o tempo, vêm os desafios de 
gerar e educar os filhos, do sustento 
do lar, da harmonia na convivência, 
da fidelidade, de encontrar o sentido 
de estar juntos. Tudo isso em meio a 
alegrias e dores. Entretanto, o perdão, 
a renovação da união, a derrubada dos 
muros e o estabelecimento de pontes 
entre o casal é a expressão da ressur-
reição de Cristo, que venceu a morte 
e o pecado.

Deus não deixa o casal à deriva 
para viver esse caminho, pois o amor 
humano e o amor de Deus estão liga-
dos entre si: Deus oferece a fonte ines-
gotável de seu amor para sustentar o 

DANIELA JORGE mILANI

Opinião

Daniela Jorge Milani é advogada, mestra 
e doutora em Filosofia do Direito pela PUC-SP.
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Como escrevemos no edito-
rial de 13 de janeiro último, 
o Papa Francisco estabeleceu 
para o ano corrente “duas in-

tenções especiais: 2021 será o ‘Ano de 
São José’ (com a carta apostólica Patris 
corde) e o ‘Ano da Família’ (com o quin-
quênio desde a publicação da exortação 
apostólica Amoris laetitia, AL)”. Inaugu-
rado, então, oficialmente o Ano da Fa-
mília no dia 19 último (simbolicamente, 
a Solenidade de São José), aproveitemos 
a ocasião para, conforme o desejo do 
Papa, “aprofundar os conteúdos do do-
cumento” – ainda que nos estreitos limi-
tes que nos tocam.

Uma das grandes preocupações do 
texto, “para manter os pés presentes na 
terra”, é permanecer atento à “situação 
atual das famílias” (AL, 6) – que tran-
sitam numa sociedade cada vez menos 
capaz de compreender a “liberdade ge-
nuína (...), como se, para além dos in-
divíduos, não houvesse verdades, va-
lores, princípios que nos guiam, como 
se tudo fosse igual e tudo se devesse 

permitir” (AL, 34). Esta “liberdade de 
escolher”, quando assim mal compre-
endida, “degenera em uma incapaci-
dade de se dar generosamente” – e a 
família passa, então, a ser compreendi-
da como um “lugar de passagem, aon-
de uma pessoa vai quando lhe parecer 
conveniente para si mesma ou para re-
clamar direitos, enquanto os vínculos 
são deixados à precariedade volúvel 
dos desejos e das circunstâncias” (AL, 
33-34). Daí decorre uma “concepção 
puramente emotiva e romântica do 
amor”, a “difusão da pornografia e da 
comercialização do corpo” (AL, 41), e, 
enfim, a leviandade no trato das “cri-
ses conjugais” (AL, 40-41).

Esta “cultura individualista exagerada 
da posse e fruição” (AL, 33), no entanto, 
é sem dúvida amplamente difundida, 
mas permanece incapaz de satisfazer os 
anseios mais profundos de realização 
pessoal, que cada um carrega no pro-
fundo de seu coração – e é precisamente 
por este caminho que se deve pautar o 
anúncio evangélico da Igreja. Vale dizer: 

o Evangelho da família, tal como insti-
tuído por Cristo, deve continuar sendo 
anunciado (pois “não podemos renun-
ciar a propor o matrimônio para não 
contradizer a sensibilidade atual”; AL, 
35) –, no entanto, o foco deve ser em 
uma “pastoral positiva, acolhedora”, que 
não se limite a meros “ataques ao mundo 
decadente”, mas que seja capaz “de pro-
por e indicar caminhos de [verdadeira] 
felicidade” (AL, 38). Se foi aos homens 
do século XXI que Cristo nos constituiu 
testemunhas, precisamos “apresentar o 
matrimônio mais como um caminho 
dinâmico de crescimento e realização do 
que como um fardo a carregar a vida in-
teira” (AL, 37).

Uma das formas de enxergar a bele-
za da família é contemplar seu lugar na 
história da salvação: foi, afinal, por meio 
da “capacidade que o casal humano tem 
de gerar” que Deus ordenou no tempo 
as almas que tanto deseja unir a Si, uti-
lizando ainda “a fecundidade do casal 
humano” como “símbolo das realidades 
íntimas de Deus”, e “do ato criador” (AL, 

10-11). Quando se encarnou, o mesmo 
Deus quis nascer no seio de uma família 
humana, com Mãe (natural) e pai (adoti-
vo) –, mas também procurou deixar cla-
ra a necessidade de sobrenaturalizar os 
laços biológicos, fundando-os na escuta 
e na prática da Palavra de Deus (AL, 18; 
cf. Lc 8,21).

Seria, por fim, muito oportuno me-
ditar sobre a beleza da família a partir 
do famoso Hino ao amor, de São Paulo 
(cf. 1Cor 13,4-7). É o que o Papa faz no 
capítulo IV da Amoris laetitia (AL, 89-
164) – e, se nossas limitações de espa-
ço não permitem que nos detenhamos 
demoradamente nas reflexões do Santo 
Padre, relembremos ao menos as pala-
vras de São Paulo: “O amor é paciente, 
o amor é prestativo; não é invejoso, não 
é arrogante nem orgulhoso; nada faz de 
inconveniente, não procura o seu pró-
prio interesse; não se irrita, nem guar-
da ressentimento; não se alegra com a 
injustiça, mas rejubila com a verdade. 
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta” (1Cor 13,4-7). 
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Nos últimos 12 meses, os brasi-
leiros experimentaram como 
é árduo enfrentar este vírus 
surpreendente, e não deci-

frado totalmente pelos pesquisadores e 
profissionais da Saúde. Não obstante o 
desenvolvimento em tempo recorde de 
imunizantes, o Brasil se vê às voltas com 
uma crise sanitária sem precedentes, que, 
além de infecções e mortes, ocasionou 
instabilidade nas pessoas, na sociedade 
e nas suas instituições. A travessia, desde 
março passado, se assemelha a uma au-
têntica via crucis.

O atual descontrole da pandemia, 
como é sabido, se deve a descompromis-
so de autoridades cuja responsabilidade 
era organizar melhor o combate ao ví-

rus, assim como da população, quer por 
entrar na onda negacionista, quer por 
não se dobrar às necessárias medidas de 
proteção, ou ainda, pelas condições de 
transporte e residência. A somatória de 
fatores como os citados coloca o País en-
tre os que mais registraram mortes por 
COVID-19. 

Quantos rostos que agora serão vistos 
somente em fotos, quanta tristeza e dor 
deixarão na alma dos seus, quanta rup-
tura de planos e projetos de vida. E as se-
quelas se estendem por outros campos da 
realidade. Tem sido dito que o amplo es-
pectro de crises aproxima esta pandemia 
de um cenário de guerra. É um tempo 
que expõe o sofrer da condição humana, 
com ineditismo para as novas gerações. 
Exceção, talvez, para negacionistas e nar-
cisistas, que teimam seguir em frente, 
indiferentes e sem manifestar empatia às 
dores alheias. 

Em contexto tão caótico, é preciso en-
contrar referências para o cultivo da es-
perança e da lucidez. Esperança para não 
esmorecer e sucumbir em tal contexto, 
lucidez para se encontrar caminhos de su-
peração das dificuldades. Pois pandemias 
eclipsam e podem acabar em caos, como 

nos lembra a metáfora de José Saramago 
em sua obra “Ensaio sobre a cegueira”.   

A fé cristã não propõe ao cristão abs-
trair ou se esquivar da realidade, sobretu-
do em tempos duros e desafiadores. Ela 
oferece uma âncora consistente, Deus 
feito homem, o Filho de Deus, compro-
metido com o caminhar histórico da hu-
manidade. O evangelista João diz: “Deus 
amou tanto o mundo, que deu seu Filho 
unigênito” (Jo 3,16). Para os que acolhem 
Jesus Cristo, a fé apresenta o horizonte do 
amor de Deus, que se faz solidário com 
as contingências humanas, amor que não 
desampara, amor que continua a ser tes-
temunhado na cruz.

A cruz é um sinal contraditório, e até 
afasta olhares, quando entendida como 
desprezível ou desprovida de sentido. 
Entretanto, Jesus crucificado é o teste-
munho eloquente da força restaurado-
ra da entrega da vida, essa é a via da vi-
tória sobre os males e sobre a morte. O 
autor do quarto Evangelho viu e acre-
ditou que naquele homem dependura-
do entre o céu e a terra, todo chagado 
e desfigurado, estava sendo retirado o 
véu que impedia homens e mulheres 
de se encontrarem com o amor incon-

dicional do Pai Criador, fonte da vida. 
No tempo litúrgico da Quaresma, 

especialmente, os cristãos são exortados 
a caminhar com os olhos fitos em Jesus 
Cristo na cruz, até a chegada da Pás-
coa da Ressurreição. É quando emana a 
mensagem de que a vida vence a morte, 
o amor derrota os males, a esperança ex-
pulsa a desesperança, a verdade desnuda 
a mentira, a fé expurga os medos. 

O horizonte do amor incondicional do 
Pai e a certeza da vida em Cristo Ressus-
citado oferecem consolo a uma sociedade 
com as marcas do sofrer, e anuncia a pos-
sibilidade de fundamentar o viver a partir 
da gratuidade e do cuidado ao outro. 

No contexto atual de tensões políticas 
e aprofundamento da crise econômica e 
social, não bastará somente o antídoto 
das vacinas para a reconstrução das es-
truturas debilitadas do convívio e da so-
ciedade. Para se retomar a esperança e a 
serenidade, será preciso trilhar uma via 
que una e edifique a todos. 

Nesse sentido, a cruz continua sendo 
o grande dom de Deus à humanidade, 
pois Jesus Cristo foi levantado, a fim de 
que todo homem que Nele crer tenha a 
vida eterna (cf. Jo 3,14-15).

DOm LuIz 
CARLOS DIAS

BISPO AuXILIAR DA 
ARQuIDIOCESE NA 

REGIÃO BELÉm

Espiritualidade
A via crucis e a pandemia

SANTANA

“Vivo com muita alegria o meu sa-
cerdócio. Vale a pena responder ao cha-
mado de Deus diante de tantas propostas 
que o mundo nos faz.” 

A afirmação é do Padre Andrés Gus-
tavo Marengo, que completou 25 anos de 
sacerdócio na terça-feira, 23. Ele é Coor-
denador de Pastoral da Região Santana e 
Pároco na Paróquia Natividade do Senhor, 
no Jardim Fontalis, Setor Pastoral Jaçanã, 
e ali começou a sua missão há mais de 20 
anos, quando a Paróquia nem tinha sido 
criada. “Cheguei com a alegria, a força e o 
entusiasmo de participar do nascimento 
de uma nova paróquia”, relembra.

Padre Andrés nasceu na cidade de 

[SANTANA] Na sexta-feira, 19, na Paróquia Santo An-
tônio, na Vila Mazzei, Setor Jaçanã, em cerimônia privada, 
Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Santana, deu posse canônica ao Padre Maykom 
Sammuel Alves Florêncio, como Pároco. O Sacerdote já 
exercia a função de Administrador Paroquial desde feve-
reiro de 2020.

(por Padre Salvador R. Armas)

[SANTANA] No sábado, 20, em cerimônia privada na 
Capela do Santíssimo Sacramento, Dom Jorge Pierozan 
apresentou o novo Vigário Paroquial da Paróquia São Be-
nedito, Setor Jaçanã, o Padre José Bispo de Souza, CSJ (à 
direita de Dom Jorge). Testemunharam o ato litúrgico o 
Pároco, Padre Idair Bonadiman, CSJ, além dos Padres Rai-
mundo Pauletti, CSJ, e Jacob Yeboah, CSJ.

(por Padre Salvador R. Armas)

[SANTANA] Em cerimônia privada, na tarde do sábado, 
20, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Setor Jaçanã, 
Dom Jorge Pierozan apresentou o novo Vigário Paroquial, 
o Padre Almir Urbano dos Santos, MS. Testemunharam o 
ato litúrgico o Pároco, Padre Josival Barbosa, MS, o semi-
narista Jones Durante e a agente de Pastoral Sueli França 
dos Santos, representando os fiéis da Paróquia.

(por Padre Salvador R. Armas)

Padre Andrés marengo comemora 25 anos de sacerdócio
EDmILSON FERNANDES

COLABORADOR DE COmuNICAÇÃO NA REGIÃO
Mendoza, na Argentina, em 20 de ja-
neiro de 1966. Filho mais velho de Sil-
via Helena e Manuel Estanislao, ele in-
gressou nos Missionários da Consolata 
depois de participar de grupos juvenis 
missionários. 

“Cresci na fé na Paróquia Santa Ber-
nardita, onde fiz a primeira Eucaristia, 
Crisma e fui ordenado sacerdote no dia 
23 de março de 1996, pelo então Arce-
bispo de Mendoza, Candido Rubiolo”, 
recorda. 

Padre Andrés afirma ser um apai-
xonado pela Palavra de Deus e não 
mede esforços para difundi-la. “No 
meio da pandemia, tive que aprender a 
editar vídeos para fazer chegar ao meu 
povo a série ‘Gotas do Evangelho de 
Cristo’, que faço com alegria no canal 

do YouTube da Natividade do Senhor.” 
Por amor à Palavra, ele fez mestrado 

em Teologia Bíblica, na Pontifícia Uni-
versidade de Comillas, em Madri, na 
Espanha, onde já estudara Teologia. O 
seu noviciado foi realizado na Colômbia; 
e os três primeiros anos de Filosofia, na 
Argentina. Teve, ainda, uma experiência 
em Jerusalém, durante quase oito meses. 
“Foi marcante e colocou os fundamentos 
de uma vocação que responda àquela 
voz de Maria que diz nas bodas de Caná: 
‘Façam tudo o que ele disser’.”

Antes de começar a missão nas sete 
comunidades do Jardim Fontalis, Padre 
Andrés atuou no Rio de Janeiro e na Ar-
gentina. “O forte desejo de voltar a tra-
balhar como pastor numa periferia me 
levou a retornar ao Brasil.” Padre Andrés na Paróquia Natividade do Senhor

Leonardo Guilherme Cunha Ferreira

Facebook  de Dom Jorge PierozanFacebook  de Dom Jorge PierozanPascom da Paróquia Santo Antônio
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Sé

LAPA

Saudável

V
id

a AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

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

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

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

ATENDIMENTO 
GRATUITO

No Ano de São José, três paróquias que 
têm este Santo como padroeiro o celebra-
ram solenemente na sexta-feira, 19.

Na Paróquia São José, no Jardim Mon-
te Alegre, Setor Pirituba, a missa foi pre-
sidida por Dom José Benedito Cardoso, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Lapa, e concelebrada pelo Padre Admário 
Gama, Vigário Paroquial. Em razão das 
atuais medidas para conter o novo coro-
navírus, a participação presencial dos fiéis 
foi extremamente restrita, mas a celebra-
ção foi transmitida pelas redes sociais da 
Paróquia. 

Na homilia, o Bispo recordou que São 
José é um modelo a ser imitado pelos pais 
cristãos: homem que se guiou pela fé, culti-
vou as tradições da religião e as transmitiu 
ao Filho. Dom José lembrou, ainda, que o 
Santo, como esposo de Nossa Senhora, foi 
presente na vida de Maria e de Jesus, e se 
destacou pelo trabalho como carpinteiro. 
“Temos em São José a atitude de um ho-
mem que não gritava, ficava em silêncio, e 

[LAPA] No dia 15, Dom José Benedito 
Cardoso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Lapa, presidiu missa em ação de 
graças pelos dois anos de sua ordenação 
episcopal. A celebração foi transmitida pe-
las redes sociais.  

(por Benigno Naveira)

[LAPA] No sábado, 20, na Paróquia San-
to Alberto Magno, Jardim Bonfiglioli, Se-
tor Pastoral Butantã, o grupo da caridade 
da Pastoral Social entregou 300 cestas 
básicas para as famílias, além de 302 sa-
colas com kits da Páscoa e kits de higiene 
pessoal, para as crianças. Além disso, 38 
bebês receberam um pacote de fraldas 
descartáveis e houve a distribuição de 
480 lanches.                  (por Benigno Naveira)

Na tarde do sábado, 20, a Co-
missão Arquidiocesana de Liturgia 
(CAL), em continuidade à formação 
das Equipes de Liturgia Paroquiais, 
promoveu, de forma on-line, o 2º 
Encontro de Formação Litúrgico-
Musical de 2021, com o tema “Trí-
duo Pascal”.

São José é celebrado em paróquia no Jardim monte Alegre
BENIGNO NAvEIRA

COLABORADOR DE COmuNICAÇÃO NA REGIÃO

seu silêncio falava mais alto”, disse o Bispo. 
Em entrevista à Pastoral da Comunica-

ção (Pascom) regional, o Bispo comentou 
que neste Ano de São José a Região Epis-
copal Lapa iniciou uma campanha para 
levantar fundos, visando à construção de 
uma nova igreja para essa comunidade 
paroquial, uma vez que o templo atual re-
correntemente é alagado pelas enchentes 
no Jardim Monte Alegre. Dom José disse 
que a negociação para a compra do terre-
no já foi concluída, faltando apenas alguns 

que “o silêncio falou mais alto” e foi ouvido 
pela Arquidiocese e a Região Lapa para a 
construção de uma nova igreja.  

Antes do fim da celebração, o paro-
quiano Eduardo Sousa Rocha, em nome 
da comunidade, agradeceu a presença de 
Dom José e a iniciativa de construção da 
nova igreja. 

Outras duas celebrações aconteceram 
nas Paróquias São José, no Jaguaré, Setor 
Pastoral Butantã, e São José Operário, no 
Jardim Sarah, Setor Pastoral Rio Pequeno.

A Pastoral do Menor da Região 
Episcopal Sé promoveu no domingo, 
21, um encontro virtual com o tema da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pesso-
ais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018. 

Os fundamentos, objetivos e impli-
cações da lei para os trabalhos pastorais 
foram apresentados aos coordenadores 
e agentes da Pastoral das paróquias pela 
secretária da Pastoral do Menor, An-
dréa Campos. Houve, ainda, esclareci-
mentos e comentários das advogadas 
Juslaine Zanin e Brenna Garcia.

No encontro on-line, foi enfatizada 
a atenção para o compartilhamento de 
dados sensíveis, principalmente nas si-
tuações de vulnerabilidade social, que 
são temas de pastorais, cadastros, aten-
dimentos e registros. Alertou-se, tam-
bém, sobre a questão da transparência, 
dos desvios de finalidade dos dados 
coletados, bem como sobre a real ne-
cessidade das informações que são so-
licitadas para andamento das ações de 
pastoral. Alertou-se, ainda, sobre os 
cuidados com o descarte de arquivos e 
controles escritos ou virtuais.

A reunião teve a presença da coor-
denadora da Região, Irmã Josefa Ferrei-
ra de Medeiros, e do vice-coordenador, 
Robson Batista. Também participaram 
agentes da Pastoral da Criança de paró-
quias da Região Sé.

trâmites legais, e des-
tacou a colaboração da 
Arquidiocese, das pa-
róquias da Região Lapa 
e de outras regiões e de 
paroquianos para que 
isso fosse possível.  

Também em en-
trevista, Padre Admá-
rio recordou que a co-
munidade, seguindo o 
exemplo de São José, 
ficou em silêncio, so-
frendo as consequên- 
cias das enchentes, mais 

Dom José, Padre Admário e leigos da Paróquia São José, dia 19

Dom Eduardo durante missa na Paróquia São José, dia 19

Benigno Naveira

Agentes da 
Pastoral do 
menor participam 
de formação 
sobre a LGPD

ANDRÉA CAmPOS
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Dom Eduardo preside missa na Solenidade de São José
POR CENTRO DE PASTORAL DA REGIÃO SÉ

Na sexta-feira, 19, Solenidade de São 
José, a Paróquia São José, no Jardim Eu-
ropa, Setor Pastoral Jardins, celebrou o 
padroeiro com a realização de três mis-
sas, sem a participação presencial dos fi-
éis e transmitidas on-line: às 7h, presidida 
por Dom Cícero Danilo Silva dos San-
tos, O.Praem; às 17h, pelo Pároco, Dom 
Oswaldo Francisco Paulino, O.Praem; e 
entre essas, a das 11h, por Dom Eduardo 
Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Sé, tendo entre os con-
celebrantes os dois já mencionados frades, 
além de Dom André Bortolucci Saggioro, 
O.Praem, com a participação do Diáco-
no Emmanuel Juan Talabera, O.Praem.

Na homilia, Dom Eduardo destacou 
que, mesmo diante desta situação de pan-
demia e de isolamento social, “devemos 

vontade e com a graça de Deus em nossas 
vidas, para que, conforme a vontade do 
Pai, tenhamos vida em abundância”.

Ao fim da celebração, Dom Eduardo 
agradeceu a ajuda dessa Paróquia à Paró-
quia São José, do Jardim Monte Alegre, 
na Região Episcopal Lapa, na compra do 

terreno para a construção de uma nova 
igreja matriz, em local seguro, visto que 
no atual há constantes enchentes (leia 
mais abaixo). O Bispo destacou que esta 
ajuda deve permanecer, visto que após a 
compra do terreno ainda haverá grandes 
despesas para construir a igreja.

2º Encontro de Formação Litúrgico-musical destaca o Tríduo Pascal
Ruy hALAz

COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Povo de Deus; e o maestro Delphim Por-
to, palestrante principal, e Regiane Mar-
tinez, na assessoria e orientação musical.

Padre Baronto discorreu sobre a 
preparação para o ciclo da Páscoa. O 

maestro Delphim Porto e Regiane 
Martinez pontuaram com músicas 
litúrgicas, com destaque sobre a 
escolha correta das músicas para o 
Tríduo Pascal.

O encontro foi transmitido 
pelo canal do YouTube da Catedral 
e contou com 8.374 visualizações, 
alcançando Equipes de Liturgia de 
paróquias da Arquidiocese de São 
Paulo e de outras dioceses de várias 

Participaram Dom José Benedito Car-
doso, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Lapa e referencial para a CAL; o Pa-
dre Luiz Eduardo Pinheiro Baronto, Cura 
da Catedral da Sé e Redator do folheto 

regiões do Brasil.
A íntegra deste encontro pode ser 

vista no canal do YouTube da Cate-
dral da Sé, acessível pelo link a seguir:  
https://cutt.ly/ZxbW47H.

celebrar com fé e na simplici-
dade de nossas vidas, do nosso 
dia a dia, confiantes de estar 
cumprindo a vontade de Deus. 
Devemos rezar e com muita fé, 
que é o que nos mantém em pé, 
firmes para as lutas de vida de 
cada um. José nos convida a 
sermos homens e mulheres de 
fé, a sermos pai como José, que 
nos deixou seu testemunho e 
foi modelo para todos os pais, 
cuidando de Jesus e do seu lar. 
Que possamos contar com a 

Youtube da Paróquia São José
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BELéM

Comportamento

Fé e Cidadania

vALDIR REGINATO
 
Em tempo de Quaresma, a penitên-

cia se insere nos temas principais. Neste 
período dedicado à conversão, em que 
se pede jejum, esmola e oração, a peni-
tência se aproxima do jejum: deixar de 
comer carne na Quarta-feira de Cinzas 
e na Sexta-feira da Paixão; procurar co-
mer menos do que gosta; evitar a cer-
veja, doces ou chocolate para uns, e sal-
gadinhos para outros; não fumar. Não 
é só de comida e bebida, porém, que se 
pode fazer jejum, mas, como nos alerta 
o Papa Francisco, devemos fazer jejum 
das ofensas, da intolerância, de guardar 
mágoas, da raiva...

Pela penitência, estamos reconhe-
cendo que fizemos algo que foi errado, 
ofensivo às leis de Deus. Mais do que 
reconhecer, vemos a necessidade de re-
parar esses danos. Se foi concretamente 
envolvendo uma pessoa, haverá de se 
restabelecer, se possível, o de direito ou 
com proporcionalidade. Mas, de fato, a 
falta é contra Deus, a penitência se faz 
mediante o sacramento da Confissão 
ou Reconciliação. Fica o penitente à 
disposição do que lhe é solicitado pelo 
sacerdote. De qualquer forma, a peni-
tência se associa a um sacrifício que 
fazemos, que manifesta para nós esse 
desejo interior de reparação para uma 
conversão, ou seja, deixar o erro reco-
nhecido e reconciliar-se. 

Por outro lado, se somos tão vulne-
ráveis a novas quedas pela nossa natu-
reza humana, haveria de se pensar em 
um “remédio” que pudesse, pelo me-

nos, diminuir o número de vezes ou a 
intensidade das ocorrências. Um dos 
grandes remédios para esse objetivo 
é a virtude cardeal da temperança. “A 
temperança é a virtude moral que mo-
dera a atração pelos prazeres e procura 
o equilíbrio no uso dos bens criados. 
Assegura o domínio da vontade so-
bre os instintos e mantém os desejos 
dentro dos limites da honestidade. A 
pessoa temperante orienta para o bem 
seus apetites sensíveis, guarda uma san-
ta discrição e ‘não se deixa levar a seguir 
as paixões do coração’ (Eclo 5,2)” (Ca-
tecismo da Igreja Católica, 1809).

Para se viver a temperança, várias 
virtudes concorrem: a sobriedade (ou 
moderação), a serenidade, a prudên-
cia, a fortaleza, a mansidão e outras. 
São virtudes que ajudam o ser humano 
a conhecer e a moderar suas reações e 
atrações. Esse comportamento varia 
muito para cada pessoa, em circuns-
tâncias diferentes da vida ou mesmo 
em ocasiões pontuais. 

Uma criança se conhece pouco e 
cabe aos pais ajudá-la a perceber suas 
características, para, assim, colaborar 
de modo gradativo nesta percepção 
para moderação. Crianças que comem 
exageradamente, ou gritam muito alto 
no ambiente, ou mesmo se irritam fa-
cilmente e ficam violentas por nada... 
A criança cresce para a adolescência, 
e alguns já manifestam uma atração 
excessiva por bebidas alcoólicas, falta 
de respeito, ganância... Manifestações 
estas que se não forem educadas em 
tempo oportuno pelos pais, favore-

cerão comportamentos inadequados, 
exagerados e até perversos quando 
adultos. A vida poderá fazê-los reco-
nhecer que está errado, e custará mais 
para corrigir. 

A temperança, diferentemente da 
penitência, não é uma atitude de arre-
pendimento. Pelo contrário, a tempe-
rança, como todas as virtudes, é um 
esforço que se faz pela livre vontade 
por querer se tornar uma pessoa me-
lhor. Assim, esforçar-se por comer o 
suficiente, não passar o limite da be-
bida, guardar os sentidos da vista que 
atraiçoam o coração, descansar o ne-
cessário. Respeitar os horários. Fugir de 
ocasiões sabidamente perigosas. Aqui-
lo que se faz por liberdade mostrará 
com o tempo os seus benefícios, ainda 
que custe, principalmente no início. O 
que se faz ao cumprir a penitência pode 
trazer um alívio imediato, mas se não 
se colocar os meios concretos para pre-
venção dos erros, rapidamente se retor-
nará a eles. 

Lembremo-nos de São José, a 
quem o Papa Francisco dedicou este 
ano. Passa pelas escrituras silenciosa-
mente, mas de maneira corajosa aceita 
e enfrenta todos os desafios. Não faz 
barulho, mas orienta o Filho de Deus. 
Não se leva pelas paixões, mas mani-
festa o maior de todos os amores hu-
manos a Maria. Abraçou sua vocação 
paternal de modo santo, e vai embora 
deste mundo sem ser mencionado. 
São José, rogai por nós. 

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

A penitência e a temperança

Região prepara subsídio 
para celebrações em 
família na Semana Santa

Como fruto da reunião da 
Comissão de Reflexão Pastoral, 
composta pelos padres coorde-
nadores de pastoral dos seto-
res e presidida por Dom Luiz 
Carlos Dias, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Belém, 
achou-se por bem preparar um 
material a ser utilizado pelas fa-
mílias durante a Semana Santa. 

A preocupação inicial foi 
a seguinte: considerando-se 
que a Semana Santa é o ápice 
da vida cristã e que há grande 
participação dos fiéis, como 
garantir que possam vivenciar 
essa semana de maneira digna 
e orante, com as restrições para 
a participação presencial nas 
missas? 

Diante disso, foram elabo-
rados roteiros de celebração 
da Palavra para os dias da 
Semana Santa. E agora que 
as missas com a participação 
presencial estão suspensas, 
em razão do agravamento da 
pandemia, esse subsídio se 
torna um instrumento essen-
cial para alimentar a espiritu-
alidade na Semana Santa. 

As celebrações poderão ser 
feitas em família. O subsídio 
traz instruções sobre como pre-
parar o ambiente e como a li-
turgia pode decorrer de manei-
ra a permitir a participação de 
todos e em espírito de oração. 

O material poderá ser ad-
quirido impresso nas secreta-
rias paroquiais ou em versão 
para celular, disponibilizada no 
Facebook da Região Episcopal 
Belém.

FERNANDO ARThuR
COLABORADOR DE  

COmuNICAÇÃO NA REGIÃO

DENER LuIz DA SILvA

Olhei para aquela pequena ferida nas mãos 
após a manhã de trabalho, e pensei: “Vou 
mostrar a meu filho!”. Titubeei. Não, não devo. 
Como será que São José fez para despertar em 
Jesus, seu santo filho, o respeito e reconheci-
mento pelo trabalho, o amor à realidade?

Duvidei, pois meu primeiro impulso era 
bom: “Ele verá que os calos do trabalho não 
são, de todo, consequências ruins. Ele se tor-
nará um homem bom!”. Eu, porém, estaria 
“avançando o sinal” naquele momento. Não 
era ele quem me procurava. Não tinha, ainda, 
“rachado” ou “rasgado” sua realidade a ponto 
de pedir, em pergunta: “Pai, no que consiste o 
trabalho?”.

Introduzir os filhos na realidade tal qual 
nos aparece é tarefa das mais complexas por-
que envolve essas “duas vias”, que nem sempre 
estão na mesma direção. Tão distraídos e cati-
vos das luzes dos dispositivos, mostrar-lhes o 
que se passa ao redor de seus quartos ou vi-
vendas digitais é, mesmo, grande aventura. Se 
forçamos um pouco mais, exigirmos atenção, 
beiramos à violência. Ser violento é esperar co-
lher algo de onde não se plantou. Esperar bons 
modos de onde não se construiu. Exigir bom 
dia, quando, muitas vezes, também nós, adul-
tos, saímos de casa sem o fazer ou, o que é pior, 
de modo automático, sem expressar o bem 
que a pequena fórmula pode ofertar. Assim, 
educar exige que pais e filhos estejam sob o 
mesmo caminho, andando na mesma direção.

Muitos pais poderiam afirmar então que, 
se é assim, não tem jeito! Afinal, os estímulos 
e as possibilidades do mundo digital, onde a 
maioria se encontra, é quase infinito, despro-
porcionalmente maior que a “pobre realida-
de”. Há nisso, logo se percebe, desconfiança e, 
mesmo, atestado de que o adulto não acredita 
ou não tem estima pela realidade que enfrenta. 
É como se disséssemos – sem o dizer expres-
samente – que também nós, se pudéssemos, 
ficaríamos por horas a fio diante de nossos 
aparelhos. No entanto, não é o que acontece?

“Meu Pai trabalha sempre, portanto, tam-
bém eu trabalho” (Jo 5,17). O significado do 
trabalho, o amor à realidade, cunhados no ho-
mem Jesus Cristo, certamente passaram pelo 
exemplo cotidiano, diário, na pequena ofici-
na de carpintaria conduzida por José. Com o 
Cristianismo, adentramos um novo patamar 
em relação ao significado de “trabalho”. Não 
mais uma sina, peso, condenação, mas o co-
laborar com os desígnios de Deus. São José, na 
humildade e justiça que lhe são características, 
acolhia a realidade tal qual se apresentava. Se 
era preciso viajar, viajava. Se era necessário fa-
zer um móvel, fazia. Se havia a necessidade de 
proteger Maria e o Menino, velava. Nada in-
terpunha à vontade de Deus. Colaborava com 
o Mistério, pois a realidade era interpretada 
como sinal Dele.

Que também nós possamos seguir o exem-
plo de São José que, no silêncio, sem “querer se 
mostrar”, humilde diante do próprio Filho de 
Deus, acabou ensinando o valor e a graça do 
trabalho.

Dener Luiz da Silva é professor de História da Psicologia 
na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

Mostrar ou não os 
calos – seguindo 
São José
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A pergunta é da Maria de Fátima, de 
Pinheiros. Minha irmã, jamais devemos 
etiquetar alguém ou alguma atitude di-
ferente da nossa como pecado. Como 
chamar de pecado o gesto de alguém 
que lê o Evangelho em sua casa? Não 
devemos julgar e condenar alguém por 
servir a Deus de um modo diferente do 
nosso. Quer exemplo mais bonito do 

que aquele que nos deu o Papa Francis-
co lá no Iraque, confraternizando com 
os islamitas que nem cristãos são?

Sabe, Maria de Fátima, por mais que 
saibamos que os espíritas neguem a di-
vindade e a salvação que nos trouxe Jesus, 
porque eles creem que a pessoa tem su-
cessivas reencarnações e vai se purifican-
do de uma para outra, eles têm um pro-
fundo respeito por Jesus, consideram-no 
um espírito puro ou evoluído. Para nós, 
Jesus é a Segunda Pessoa da Santíssima 

Trindade, verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem, ou, como dizem os papas, o ros-
to divino do homem e o rosto humano 
de Deus. Eu jamais ouvi algum espírita 
falando mal de Jesus.

Eu só fico triste, minha irmã, quando 
um católico navega com um pé numa ca-
noa e o outro em outra canoa. Ele corre 
o risco de não se sustentar em nenhuma 
delas. Fico triste, também, com os que 
deixam o catolicismo e vão para outras 
igrejas. Isso é um sinal evidente de que 

esses irmãos ou não foram bem evange-
lizados ou foram movidos por outras ra-
zões que só Deus conhece. Respeitemo- 
-nos uns aos outros. 

E eu encerro dizendo a você o 
quanto sou agradecido quando uma 
pessoa da minha família, que eu amo 
tanto e que há muito tempo é espíri-
ta, me diz que orou por mim. É isso: 
oremos uns pelos outros e vivamos 
intensamente a nossa fé. O restante é 
com Deus.

Você Pergunta
‘Minha prima é espírita e lê o Evangelho no lar. Isso é pecado?’

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Após a semana mais letal da pan-
demia de COVID-19 até agora, com o 
registro de mais de 15 mil mortes pela 
doença entre 13 e 19 de março, o Bra-
sil deve ultrapassar nos próximos dias 
o acumulado de 300 mil óbitos em de-
corrência do novo coronavírus. Na ter-
ça-feira, 23, tanto pelos dados do Mi-
nistério da Saúde quanto pelo cálculo 
feito pelo consórcio de veículos de im-
prensa, eram mais de 298 mil mortos, 
entre as mais de 12 milhões de pessoas 
já infectadas com a COVID-19.

A média móvel de mortes por co-
ronavírus no intervalo de uma semana 
tem alcançado sucessíveis recordes nos 
últimos dias, conforme dados do con-
sórcio de veículos de imprensa:

16/03 – 1.976
17/03 – 2.031
18/03 – 2.096
19/03 – 2.178

20/03 – 2.234
21/03 – 2.255
22/03 – 2.298
23/03 – 2.349

mORTES/DIA

COLAPSO NO SISTEmA DE SAúDE
Com o aumento do número de in-

fectados com o coronavírus – a média 
diária pela primeira vez ultrapassou a 
marca de 75 mil pessoas na segunda- 
-feira, 22 –, o sistema de saúde está per-
to do limite de sua capacidade em boa 
parte dos estados brasileiros.

Na noite da segunda-feira, 22, a 
taxa de ocupação de leitos de Unida-
des de Terapia Intensiva (UTIs) adulto 
para COVID-19 estava em 99,45% no 
Distrito Federal e em 91,9% em São 
Paulo, por exemplo. Em outros esta-
dos, a operação já ocorre acima do li-
mite, como é o caso do Rio Grande do 
Sul, com 108% de taxa de ocupação, 
ou seja, há mais pacientes internados 
do que a capacidade operacional para 
atendê-los. 

No sábado, 20, o Ministério da Saú-
de autorizou o repasse de R$ 133,3 mi-
lhões para a instalação de mais 2,7 mil 
leitos de UTI adulto em 22 estados para 
atendimento exclusivo aos pacientes 
graves com COVID-19.

O Brasil no auge da pandemia
DANIEL GOmES

osaopaulo@uol.com.br

mEDIDAS RESTRITIvAS
Na tentativa de conter o avanço da 

pandemia, prefeituras e governos esta-
duais têm adotado medidas para res-
tringir a circulação de pessoas.

No Rio de Janeiro, os prefeitos da 
capital fluminense e do município de 
Niterói determinaram que entre os 
dias 26 de março e 4 de abril somente 
os serviços essenciais serão mantidos. 
Os parques e a orla das praias estarão 
fechados e haverá limitações para o 
funcionamento de bares, restaurantes e 
academias.

Na cidade de São Paulo, durante 
este mesmo período, as atividades se-
rão reduzidas aos serviços essenciais. 
Haverá a antecipação de dois feria-
dos municipais deste ano, o de Cor-
pus Christi (3 de junho) e o do Dia da 
Consciência Negra (20 de novembro), 
e de três feriados de 2022: o de fun-
dação da cidade de São Paulo (25 de 
janeiro), o de Corpus Christi (16 de ju-
nho) e o do Dia da Consciência Negra 
(20 de novembro).

Também há mudanças no rodízio 
municipal de veículos na capital pau-
lista: a restrição de circulação mudou 

para o período das 20h às 5h. Antes era 
das 7h às 10h e das 17h às 20h.

vACINAÇÃO
Conforme levantamento do con-

sórcio de veículos de imprensa junto 
às secretarias estaduais de saúde, mais 
de 12,79 milhões de brasileiros (6,04% 
da população do País) já receberam 
ao menos a 1ª dose da vacina contra a  
COVID-19. 

O estado de São Paulo anunciou que 
no sábado, 27, terá início a vacinação 
de idosos entre 69 e 71 anos. Pessoas 
acima dessa faixa etária já estão sendo 
vacinadas.

Até agora, 25,6 milhões de doses da 
CoronaVac foram entregues ao Minis-
tério da Saúde pelo Instituto Butantan. 
O mais recente lote, com 1 milhão de 
doses, foi liberado na segunda-feira, 22. 

No domingo, 21, chegou ao Brasil a 
primeira remessa de 1.022.400 doses de 
vacinas oriundas do consórcio Covax 
Facility, iniciativa global com a partici-
pação de 200 países e da Organização 
Mundial da Saúde.

O Ministério da Saúde afirma ter 
disponibilizado 30 milhões de doses 

das vacinas CoronaVac e Covashield 
(AstraZenaca/Oxford) aos estados e 
municípios, e já ter comprado 562 mi-
lhões de doses de imunizantes contra a 
COVID-19, que serão disponibilizados 
à população durante este ano, confor-
me forem entregues pelos fabricantes. 

AuXíLIO EmERGENCIAL
Na última semana, o presidente Jair 

Bolsonaro assinou a medida provisória 
que prevê o pagamento de mais quatro 
parcelas do auxílio emergencial, a par-
tir de abril, a cerca de 45,6 milhões de 
famílias contempladas.

O auxílio emergencial 2021 será li-
mitado a uma pessoa por família, sen-
do que mulher chefe de família mono-
parental terá direito a R$ 375, enquanto 
a pessoa que mora sozinha – família 
unipessoal – receberá R$ 150. O mon-
tante de recursos da União para esses 
pagamentos será de R$ 43 bilhões. 

A concessão do novo auxílio foi via-
bilizada após a promulgação, pelo Con-
gresso Nacional, da Emenda Constitu-
cional 109/2021, no dia 15.

(Com informações de G1, Agência Brasil, Prefeitura de 
São Paulo, Governo de São Paulo e Ministério da Saúde)

Mais de 12 milhões de pessoas já foram infectadas com a COVID-19 no Brasil; falta de leitos para pacientes tem sido algo recorrente

Pedro Guerreiro/Ag. Pará
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Garantido pela Constituição federal, 
pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e por diferentes pactos interna-
cionais, o direito de cada ser humano de 
professar e vivenciar a fé passou a ser mais 
bem detalhado no estado de São Paulo, 
com a Lei 17.346/21, sancionada em 12 de 
março.

Aprovada na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo como projeto de 
lei 854/2019, de autoria da deputada Da-
maris Moura, a Lei Estadual de Liberda-
de Religiosa “se destina a combater toda e 
qualquer forma de intolerância religiosa, 
discriminação religiosa e desigualdades 
motivadas em função da fé e do credo 
religioso que possam atingir, coletiva ou 
individualmente, os membros da socieda-
de civil, protegendo e garantindo, assim, 
o direito constitucional fundamental à 
liberdade religiosa a toda a população do 
estado de São Paulo”, conforme consta no 
Artigo 1º.

A legislação assegura, ainda, que “a 
liberdade de consciência, de religião e de 
culto é inviolável e garantida a todos” (Ar-
tigo 2º) e que “ninguém pode ser privile-
giado, beneficiado, prejudicado, persegui-
do, privado de qualquer direito ou isento 
de qualquer dever por causa das suas con-
vicções ou prática religiosa” (Artigo 3º). 

De acordo com o jurista Ives Gandra 
Martins, doutor em Direito e presidente- 
-emérito da União dos Juristas Católicos 
de São Paulo (Ujucasp), a nova legislação 
reafirma, de modo explícito, o que já cons-
ta na Constituição federal: que não pode 
haver forma alguma de discriminação re-
ligiosa; que o Estado é laico e não laicista; e 
a garantia à liberdade de culto. 

DIREITOS INDIvIDuAIS
O Artigo 9º da lei assegura a todo indi-

víduo “a liberdade de manifestar sua reli-
giosidade ou convicções, individual ou co-
letivamente, tanto em público quanto em 
privado, mediante o culto, o cumprimento 
de regras comportamentais, a observância 
de dias de guarda, a prática litúrgica e o 
ensino”.

No Artigo 15, há detalhamentos sobre 
tais direitos individuais, entre os quais o 
de “professar a própria crença religiosa, 

procurar para ela novos adeptos, exprimir 
e divulgar livremente, pela palavra, pela 
imagem ou por qualquer outro meio, o seu 
pensamento em matéria religiosa” (IV), 
“externar a sua crença, opinar, criticar, 
concordar e elogiar fatos e acontecimentos 
científicos, sociais, políticos ou qualquer 
ato, baseados nesta crença, nos limites 
constitucionais e legais” (XIII) e “externar 
a sua crença por meio de símbolos religio-
sos junto ao próprio corpo” (XIV).

Em dias de guarda religiosa, os servi-
dores e demais agentes públicos estaduais 
têm o direito de faltar ao trabalho, desde 
que comuniquem previamente e compen-
sem, posteriormente, o período não traba-
lhado (Artigo 18); e os estudantes, nas re-
des pública e privada, podem se ausentar 
das aulas (Artigo 20).

NÃO INTERFERêNCIA E PARCERIAS
O Artigo 4º da lei indica que “as enti-

dades religiosas estão separadas do Estado 
e são livres na sua organização e no exer-
cício das suas funções e do culto”. A lei in-
dica, ainda, que o poder público estadual 
não pode interferir na realização de cultos 
e cerimônias ou criar quaisquer obstácu-
los para o exercício da fé religiosa (cf. Ar-
tigo 14, §1º).

A esse respeito, Gandra Martins ob-
serva, porém, que em situações de cala-
midade pública, como a atual pandemia, 
o governo estadual pode adotar medidas 
como o recente decreto nº 65.563/21, que, 
entre outras deliberações, suspendeu tem-
porariamente a realização de cultos reli-
giosos com a presença dos fiéis. “Em uma 
situação de calamidade, o Estado tem o 
poder de preservar a população. Assim, 
uma medida como essa não afeta a liber-
dade religiosa nem a liberdade de culto. 
Isso seria afetado caso estivéssemos em 
um período normal e houvesse alguma 
restrição”, detalhou o jurista.  

A Lei Estadual de Liberdade Religio-
sa também assegura que as organizações 
religiosas possam “solicitar e receber con-
tribuições voluntárias financeiras e de 
outro tipo, de particulares ou instituições 
privadas ou públicas, existindo, no caso de 
instituições públicas, parceria e interesse 
público justificado, nos termos do Artigo 
19, Inciso I, da Constituição federal” (Ar-
tigo 25, IX).

No Artigo 37, é apontado que o esta-
do de São Paulo poderá estabelecer com 
as instituições religiosas cooperações de 
interesse público, e que isso “não consti-
tui proselitismo religioso nem fere a laici-
dade estatal”.

A laicidade do Estado é detalhada no 
Artigo 28. O estado de São Paulo não tem 
uma religião oficial, não interfere nas ins-
tituições religiosas nem destas sofre inter-
ferências em assuntos de ordem pública. 
Entretanto, “a laicidade do Estado não sig-
nifica a ausência de religião ou o banimen-
to de manifestações religiosas nos espaços 
públicos ou privados; antes compreende o 
respeito, sempre visando ao favorecimen-
to da expressão religiosa, individual ou co-
letivamente” (parágrafo único).

Gandra Martins ressalta que este arti-
go deixa mais explícito o que já consta na 
Constituição federal: “A legislação estadu-
al aponta que as instituições religiosas têm 
a sua própria condução, assim como as 
instituições públicas. É uma lei pela qual se 
garante o funcionamento com autonomia 
sem qualquer tipo de restrição ou pressão, 

e, assim, aplica-se o Artigo 19, Inciso I da 
Constituição, com bastante abertura”.

AÇõES Em DEFESA 
DA LIBERDADE RELIGIOSA

A nova legislação pontua, ainda, as 
medidas a serem adotadas para a garantia 
da liberdade religiosa e o enfrentamento 
de práticas de intolerância, entre as quais 
campanhas de conscientização sobre o 
respeito às expressões religiosas, defesa do 
direito de liberdade religiosa para todas as 
pessoas e em todos os lugares (cf. Artigo 
34); e prevenção e combate a casos de vio-
lência, discriminação e intolerância, fun-
dadas na religião ou crença (cf. Artigo 41).

“Nenhum indivíduo ou grupo religio-
so, majoritário ou minoritário, será objeto 
de discriminação por motivos de religião 
ou crenças por parte do Estado, seja pela 
administração direta e indireta, concessio-
nários, permissionários, entidades parcei-
ras e conveniadas com o Estado, escolas 
privadas com funcionamento autorizado 
pelo Estado, outros contratados pelo Esta-
do, ou por parte de quaisquer instituições, 
organizações religiosas, grupo de pessoas 
ou particulares”, aponta o Artigo 57 da lei. 

Há, ainda, um amplo detalhamento 
sobre punições para quem cometa atos 
de discriminação ou intolerância religiosa 
em órgãos públicos, unidades de ensino, 
transportes públicos, edifícios, estabele-
cimentos comerciais e esportivos, bem 
como para atos de escárnio, injúria, proibi-
ção da livre expressão ou restrição de uso 
de trajes religiosos em qualquer ambiente. 
Para tais casos, poderão ser adotadas san-
ções administrativas e multas, que podem 
ser elevadas em até dez vezes, caso tais si-
tuações sejam cometidas por intermédio 
dos meios de comunicação, redes sociais 
ou publicações de qualquer natureza (cf. 
Artigo 58 a 72).

1)  Combate toda e qualquer forma de 
intolerância, discriminação e desi-
gualdade em função da fé e do credo 
religioso. 

2)  Assegura ao indivíduo a liberdade de 
manifestar sua religiosidade ou con-
vicções, individual ou coletivamente, 
tanto pública quanto privativamente.

3)  Garante que cada pessoa possa pro-
fessar a própria crença religiosa, divul-
gá-la e buscar novos adeptos.

4)  Impede que o poder público estadu-
al interfira na realização de cultos e 
cerimônias. 

5)  Permite que as organizações religio-
sas recebam contribuições voluntá-
rias financeiras de particulares ou ins-
tituições privadas ou públicas (neste 
caso, mediante interesse público jus-
tificado).

6)  Aponta que a laicidade do Estado não 
significa ausência de religião ou o ba-
nimento de manifestações religiosas, 
mas, sim, respeito, visando ao favoreci-
mento da expressão religiosa.

7)  Estabelece punições a pessoas e ins-
tituições que cometam atos de discri-
minação ou de intolerância religiosa.

7 ITENS A SABER SOBRE A LEI ESTADuAL DE LIBERDADE RELIGIOSA

Nova legislação em SP explicita 
o direito à liberdade religiosa

DANIEL GOmES
osaopaulo@uol.com.br

 Luciney Martins/O SÃO PAULO - mai.2017

Nova legislação reforça o direito de cada cidadão de manifestar a religiosidade que professa

Lei garante a manifestação pública da fé 

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO - jan.2017

Luciney Martins/O SÃO PAULO - mar.2016
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para com todos, especialmente os doentes, pobres 
e aflitos. Peçamos a Deus que nos conceda sereni-
dade e paciência para podermos ajudar os outros. E 
mantenhamos firme a esperança, pois isso vai passar. 
Encorajemos as pessoas a tomarem a vacina, assim 
que ela estiver disponível. Só mesmo a vacina será 
capaz de cortar definitivamente a difusão do vírus. 
Esperamos que as autoridades responsáveis façam o 
possível para prover a vacina para toda a população 
o mais breve possível.

Como já foi noticiado, o município de São Paulo terá 
um feriado prolongado de 26 de março a 4 de abril, na 
tentativa de frear a difusão do vírus. A Procuradoria 
da Mitra Arquidiocesana já passou orientações quan-
to ao serviço dos funcionários nesse período. Anexo 
essa comunicação no final desta carta. Com a deci-
são da Prefeitura, fica claro que as medidas restriti-
vas da “fase emergencial” não serão aliviadas antes da 
Páscoa. E isso inclui a celebração do sagrado Tríduo 
Pascal. Portanto, desde já, organizemo-nos para a ce-
lebração de toda a Semana Santa sem a participação 
de povo nas celebrações em nossas igrejas, inclusive 
durante o Tríduo Pascal.

De nossa parte, contudo, procuremos atender o povo 
e realizemos as celebrações da Igreja de acordo com 
as possibilidades que temos, mesmo na “fase emer-
gencial”. Para situações emergenciais, soluções emer-
genciais. Não é hora de “desativar” a vida da Igreja, 
nem de abandonar o povo nas suas angústias, quando 
ele mais precisa de ajuda e consolo. As celebrações da 
Semana Santa podem ser realizadas, com um número 
mínimo de ajudantes, e transmitidas pelas mídias. É 
tempo de oração, pregações e catequeses a partir das 
imensas riquezas oferecidas pela Liturgia deste tem-
po do Ano Litúrgico. Mantenhamos o contato com 
o povo das comunidades pelos meios virtuais dispo-
níveis. Evitemos tudo o que possa promover aglome-

rações e também o que for dispensável nos ritos da 
Semana Santa, conforme ORIENTAÇÕES prepara-
das pela Comissão de Liturgia da Arquidiocese, e que 
transmitirei a todos no final desta carta.

Rezo por todos e peço que Deus preserve a saúde de 
cada um de vocês, para continuarem a servir o povo 
de Deus com alegria e generosidade. Lembremos que 
não somos os únicos a viver essa situação emergen-
cial, pois assim acontece em quase todo o Brasil e na 
maioria dos países do mundo. Vivamos este tempo 
em comunhão com todos e lembremo-nos daqueles 
que sofrem ainda mais que nós. Sobretudo, não es-
queçamos os pobres que há entre nós. Motivemos o 
povo para que continue a oferecer sua ajuda, sobre-
tudo com gêneros alimentícios não perecíveis e pro-
dutos de higiene, para a ajuda aos pobres. E que as 
pessoas também não deixem de apoiar as paróquias 
e demais organizações da Igreja, para que possam se-
guir prestando seu serviço.

A todos os que receberem esta carta, peço que a 
divulguem no âmbito de suas relações pastorais e 
comunitárias, para que mais pessoas estejam infor-
madas e acompanhem nossas preocupações e as ce-
lebrações e iniciativas propostas para a vivência des-
te “tempo favorável” para a penitência, a caridade e 
a oração.

Que Deus abençoe e faça frutificar o esforço de cada 
um na sua dedicação pastoral ao povo. E que os fru-
tos desta Quaresma e Semana Santa sejam abundan-
tes. Lembro de todos em minhas orações. Peço que 
se lembrem de mim também e das grandes intenções 
da nossa Arquidiocese. São José e São Paulo Apóstolo 
nos acompanhem e intercedam por todos nós!

Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

Em carta aos bispos auxilia-
res, membros do clero, religiosos 
e aos cristãos leigos da Arqui-
diocese de São Paulo, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, comunica que, 
diante do atual momento da 
pandemia de COVID-19, em 
que esforços têm sido feitos para 
evitar o contágio e a difusão do 
coronavírus, as celebrações da 
Semana Santa serão realizadas 
sem a participação presencial 
dos fiéis. 

“Desde já, organizemo-nos 
para a celebração de toda a Se-
mana Santa sem a participação 
de povo nas celebrações em nos-
sas igrejas, inclusive durante o 
Tríduo Pascal”, escreve. 

Dom Odilo afirma, porém, 
que as igrejas e oratórios per-
manecem abertos para a oração 
pessoal e exorta que a atenção 
pastoral e caritativa seja manti-
da. “Não é hora de ‘desativar’ a 

vida da Igreja, nem de abando-
nar o povo nas suas angústias, 
quando ele mais precisa de ajuda 
e consolo. As celebrações da Se-
mana Santa podem ser realiza-
das, com um número mínimo de 
ajudantes, e transmitidas pelas 
mídias”, afirma em outro trecho. 

O Arcebispo de São Paulo 
apresenta, ainda, a carta com as 
orientações para as celebrações 
da Semana Santa, de forma abre-
viada, em 2021, preparadas pela 
Comissão Arquidiocesana de Li-
turgia. 

No documento também é 
informado que as coletas da 
Campanha da Fraternidade, no 
Domingo de Ramos, e “dos Lu-
gares Santos”, na Sexta-feira San-
ta, ficam suspensas nessas datas 
e serão feitas em outra ocasião, 
a ser comunicada futuramente. 
Está igualmente suspensa, e será 
ainda remarcada, a Missa do 
Crisma e da Renovação das Pro-
messas Sacerdotais, que tradicio-
nalmente acontece na Quinta- 
-feira Santa, pela manhã.

Cardeal Scherer apresenta orientações 
para a Semana Santa na Arquidiocese

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

São Paulo 21 03 2021
Aos Bispos Auxiliares,
membros do Clero, Religiosos/as,
e aos cristãos leigos/as da arquidiocese de São Paulo

Caríssimos/as:

Mais uma vez, dirijo-me a todos neste período difí-
cil que atravessamos, junto com todo o povo de São 
Paulo. Estamos numa fase muito crítica da pandemia 
e somos chamados a fazer a nossa parte para evitar, 
da maneira mais adequada possível, o contágio com o 
vírus e a difusão da doença de COVID-19.

Lamentavelmente, o número de novos infectados e de 
falecidos, por causa desse mal, tem crescido e se mantém 
alto; é muito preocupante a possibilidade real de virem a 
faltar leitos em hospitais, equipamentos e insumos para 
o tratamento adequado dos enfermos. Por isso, fiquemos 
em casa o máximo possível e, fora de casa, evitemos o 
contato físico próximo com outras pessoas. E se alguém 
tiver algum dos sintomas da COVID, procure o médico 
imediatamente e faça o isolamento.

Lamentamos que nossas igrejas e oratórios, embo-
ra abertos para a oração pessoal, estejam sem cele-
brações com os fiéis, mais ainda neste período final 
da Quaresma e às portas das celebrações da Semana 
Santa e Páscoa. Contudo, sigamos com as orienta-
ções para esta “FASE EMERGENCIAL”, já oferecidas 
a toda a Arquidiocese em minha carta de 12.03.2021. 
E não deixemos sós as pessoas, nem abandonemos 
o povo de nossas comunidades, testemunhando de 
várias maneiras nossa proximidade e solidariedade 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Arcebispo recomenda que celebrações aconteçam sem a presença dos fiéis em razão da atual pandemia
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ORIENTAÇÕES GERAIS

As celebrações devem acontercer sem a participação pre-
sencial de povo. Em todas as celebrações, haja no presbité-
rio apenas o mínimo indispensável de pessoas, para evitar 
aglomerações. O presidente da celebração deve ter consi-
go apenas um grupo mínimo de pessoas para auxiliá-lo e 
para a transmissão das celebrações pelas mídias. As nor-
mas higiênicas sejam rigorosamente observadas, como já 
se fez até agora.

As Coletas da Campanha da Fraternidade, no Domingo 
de Ramos, e “dos Lugares Santos”, na Sexta-feira Santa, fi-
cam suspensas neste ano e serão feitas em outra ocasião, 
que será comunicada oportunamente.

Como já ficou estabelecido e foi comunicado em minha 
carta precedente a esta, a Missa do Crisma e da Renovação 
das Promessas Sacerdotais, na Quinta-feira Santa pela ma-
nhã ficou suspensa. Nova data será estabelecida quando 
houver melhores condições.

DOmINGO DE RAmOS E DA PAIXÃO DO SENhOR

• Paramentos vermelhos
•  No presbitério, ao lado do ambão, colocar um vaso com 

folhas de palmeiras.
• Entrada simples (omite-se a procissão);
• Evangelho: Mc 11,1-10;
•  Ritos Iniciais - Sinal da Cruz - Saudação - Ato Penitencial 

- Oração da Coleta.

LITURGIA DA PALAVRA
•  Primeira Leitura; Salmo Responsorial; Segunda Leitura; 

Aclamação;
•  Leitura da Paixão do Senhor (omite-se a saudação ao 

povo e o sinal da cruz sobre o livro. No fim, diz-se “Pa-
lavra da Salvação”, mas não se beija o livro (C.B. n. 273))

•  Fazer a leitura do relato completo da história da Paixão 
(Mc 14,1-15,47)

• Segue-se a missa como de costume.

DA SEGuNDA-FEIRA SANTA À QuINTA-FEIRA SANTA
SEGuE-SE COmO PREvê O mISSAL

TRíDuO PASCAL

QuINTA-FEIRA SANTA – mISSA vESPERTINA

Com a Missa Vespertina, começa o Tríduo Pascal

• Paramentos brancos
•  Preparar vaso com flores para ser colocado ao lado do 

ambão. Flores e velas para o altar do Santíssimo. 
•  A celebração é como de costume. Omite-se o lava-pés. 

Não se recita o Credo. As preces da comunidade são re-
alizadas (C.B. n.302);

•  Consagrar hóstias suficientes para a comunhão também 
na Sexta-feira Santa.

•  Terminada a comunhão, deixar sobre o altar a âmbula 
que será levada para o sacrário.

•  A Eucaristia deverá ser guardada no tabernáculo fecha-
do e sem exposição em ostensório.

•  Após a oração pós-comunhão, faz-se breve momento de 
adoração ao Santíssimo (oração silenciosa); em seguida, 
traslada-se o Santíssimo Sacramento para o sacrário.

Adora-se em silêncio.

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENhOR

Dia de jejum e abstinência;

•  PREPARAR - paramentos vermelhos - cruz com pedes-
tal (pedestal móvel) - toalha para ser estendida sobre o 
altar para o rito da Comunhão - corporal - missal - puri-
ficatório - sanguíneo. O altar deve estar desnudado.

•  É recomendado fazer a leitura do relato completo da Pai-
xão, segundo São João.

•  Entrada do presidente da celebração e dos ajudantes, em 
silêncio;

•  Diante do altar, ajoelhar e rezar em silêncio (C.B. 316);
•  O bispo não usa o solidéu na entrada. Durante a celebra-

ção, não usa anel nem a cruz peitoral;
•  A oração de início da celebração é dita sem dizer: “Ore-

mos”.

LITURGIA DA PALAVRA
•  Conforme o próprio para a Sexta-feira da Paixão do Se-

nhor;
•  Oração Universal - acrescentar as preces propostas pela 

CNBB e outras, se for o caso.

ADORAÇÃO DA CRUZ
•  A cruz é apresentada ao presidente da celebração. Com a 

cruz nas mãos, ele a desnuda em etapas e canta, ou pro-
clama três vezes, com intervalos: “Eis o lenho da cruz”. E 
cada vez, procede-se à adoração, com profunda inclina-
ção diante da cruz (sem beijá-la). Terminada a adoração 
a cruz ficará sobre o altar. A cruz deve ser visualizada.

•  Após a desnudação da cruz, o próprio celebrante, ou um 
diácono ou, em última análise, um ministro/a, segure a 
cruz de maneira elevada para que o povo, ajoelhado e 
do seu lugar, adore e reze. Pode haver um canto nesse 
momento.

•  Neste ano, o celebrante pode convidar o povo partici-
pante pelas mídias a colocar, em cima de uma mesa, um 
crucifixo da família, com vela acesa, e acompanhar a ve-
neração da cruz enquanto se celebra na igreja.

RITO DA COMUNHÃO
•  Estende-se sobre o altar, uma toalha e corporal. Dois cas-

tiçais são colocados sobre o altar. 
•  Traslada-se a âmbula com as hóstias consagradas na 

Missa Vespertina da Quinta-feira. O rito da comu-
nhão segue conforme o Missal Romano, na Sexta- 
-feira Santa.

RITO DE ENCERRAMENTO
• Conforme o Missal Romano. A saída é silenciosa.

SÁBADO SANTO • VIGÍLIA PASCAL

Não se celebra a Missa durante o dia, no Sábado Santo. 
Durante todo o dia, seguem as ações de penitência e de 
preparação para a celebração da Vigília Pascal, que é o 
cume de todo o Ano Litúrgico e, por isso, deve-se incenti-
var o povo a acompanhar a celebração pelas mídias, com 
fé e devoção. A Vigília Pascal deve ser celebrada, embo-
ra possa ser de forma abreviada, como indicado a seguir. 
Não se deve celebrar a Missa sem a Vigília. E deve ser cele-
brada apenas uma vez em cada igreja.

PREPARAR:
Paramentos de cor branca; círio pascal com os cravos; vela 
acesa perto do círio para retirar dela a chama para acender 
o círio; vasilha com água para ser abençoada para asper-
são; flores para ornamentar o presbitério.

Neste ano, não se acenderá fogo algum fora da igreja, nem 
dentro dela. A celebração deverá se passar toda dentro da 
igreja.

NO PRESBITÉRIO
•  O presidente inicia a celebração com o sinal da Cruz, 

saúda o povo liturgicamente. Faz-se a introdução espon-
tânea sobre as incisões do Círio (rito de incisão confor-
me o Missal Romano). Acende-se o Círio, colocando-o 
no pedestal apropriado, próximo ao ambão.

PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA
•  Utilizar a forma breve, conforme o Missal Romano.  Du-

rante a Proclamação da Páscoa, o presidente tem nas 
mãos uma vela acesa.

LITURGIA DA PALAVRA
• Primeira Leitura - Gn. 1,1.26-31a (leitura breve - Lecio-
nário Dominical, p. 170);
• Sl. 103;
• Oração - Missal Romano;
•  Segunda Leitura - Gn. 22, 1-2.9a, 10-13.15-18 (leitura 

breve - Lecionário Dominical p. 174);
• Sl. 15(16);
• Oração - Missal Romano.
•  Terceira Leitura - Ex. 14,15-30-15,1 (Lecionário Domi-

nical, p. 176). Atenção: ao término da leitura não se diz: 
Palavra do Senhor. 

• Sl. Êx 15, 1,2-3, 4-5, 17-18;
• Oração - Missal Romano.

OBSERVAÇÃO - Após a Oração da Terceira Leitura, faz-
se silêncio prolongado e se acendem as velas do altar.

•  Canta-se ou recita-se o Glória. Segue a Oração própria 
da Missa da Vigília.

•  Leitura do Novo Testamento - Rm 6,3-11 (Lecionário 
Dominical, p. 185).

•  Antes do Salmo, o presidente entoa o Aleluia 3 vezes, 
em seguida o Salmo 117 (Lecionário Dominical, p.186).

•  Evangelho - Mc 16, 1-7 (Lecionário Dominical p.186).

LITURGIA BATISMAL
•  Bênção da agua - para a renovação das promessas ba-

tismais. É recomendada a fórmula proposta pelo Missal 
Romano, que é diferente da fórmula indicada para a bên-
ção da água benta. Segue-se a renovação das promessas 
do Batismo (MR, p. 283).

• Omite-se o Credo. Faz-se a Oração dos Fiéis.

LITURGIA EUCARÍSTICA
•  Segue como de costume. Prefácio da Páscoa I - Se usar 

a Oração Eucarística I (Cânon Romano) - o “em comu-
nhão” e o “Recebei, ó Pai com bondade” são próprios.

BÊNÇÃO FINAL
• Própria para o Tempo Pascal.

DESPEDIDA
• Acrescentar três vezes o Aleluia”

São Paulo, 20.03.2021
Pela Comissão Arquidiocesana de Liturgia - CAL

Padre Helmo Cesar Faccioli

Aprovo e faço minhas essas orientações para as celebra-
ções da Semana Santa, de forma abreviada, em 2021, e 
recomendo que sejam observadas para o bem dos fiéis. 
Nada impede, porém, que também se utilizem os roteiros 
completos e ordinários da Liturgia da Semana Santa, con-
forme o Missal Romano.

São Paulo, 21.03.2021

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Caríssimos,
Bispos Auxiliares, Párocos, Administradores 
paroquiais,
Vigários paroquiais, Diáconos permanentes, leigos e 
leigas.

Como noticiado no dia 18 de março de 2021, e hoje 
publicado no Diário Oficial do Município de São Pau-
lo, o Decreto Municipal nº 30.131 constituiu os dias 
26, 29, 30 e 31 de março, assim como o dia 01 de abril, 
como feriados municipais, tão somente para o ano de 
2021. Foram antecipados os feriados de Corpus Christi 
e do Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os fe-
riados do Aniversário de São Paulo, de Corpus Christi 
e do Dia da Consciência Negra do ano de 2022.

Com isso, os funcionários e colaboradores deverão ser 
orientados a cumprir as datas de 26.03, 29.03, 30.03, 
31.03 e 01.04 como feriados, mesmo porque não pode-
rão gozá-los futuramente, nos dias que lhes correspon-
deriam originalmente nos anos de 2021 e 2022.

Em caso de necessidade, o eventual exercício profis-
sional de funcionários nas datas constituídas como 
feriados (26.03, 29.03, 30.03, 31.03 e 01.04) deverão 
ser remunerados (hora extra).

Sem mais, com fé em Deus e homenagens a São José. 

Procuradoria da Mitra Arquidiocesana de São Paulo 

São Paulo, 19 de março de 2021.

ORIENTAÇõES PARA AS CELEBRAÇõES DA SEmANA SANTA, DE FORmA ABREvIADA, Em 2021
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Na sexta-feira, 19, Solenidade de São 
José, foi aberto o Ano “Família Amoris 
laetitia”, que comemora o 5º aniversário 
de publicação da exortação apostólica 
pós-sinodal do Papa Francisco sobre o 
amor na família, e a preparação do que 
será concluído em 26 de junho do ano 
que vem, com o X Encontro Mundial 
das Famílias, em Roma.

Para marcar a data, o Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida, a 
Diocese de Roma e o Pontifício Insti-
tuto Teológico João Paulo II para as 
Ciências do Matrimônio e da Família 
realizaram um simpósio de estudos 
cujo tema foi “Nosso amor cotidiano”. 
Transmitido pela internet, o evento 
reuniu bispos, casais, teólogos e espe-
cialistas, que aprofundaram a reflexão 
a esse respeito a partir da exortação 
apostólica de Francisco. 

O Pontífice enviou uma mensagem 
aos organizadores e participantes do 
evento, na qual ressaltou que a Amoris 
laetitia traçou o início de um caminho 
que incentiva uma nova abordagem 
pastoral para a realidade da família. 

Francisco reiterou que a Igreja reafirma 
aos cônjuges cristãos o valor do casa-
mento como projeto de Deus, como 
fruto de sua Graça e um chamado a ser 
vivido com totalidade, fidelidade e gra-
tuidade.

 
LuGAR DO áGAPE DE DEuS

Entre os conferencistas do simpósio 
estava o Monsenhor Pierangelo Seque-
ri, Presidente do Pontifício Instituto 
Teológico João Paulo II para as Ciên-
cias do Matrimônio e da Família, que 
refletiu sobre o capítulo 4º da Amoris 
laetitia, considerado o coração da exor-
tação apostólica, pois trata do amor no 
Matrimônio.

O Teólogo chamou a atenção para 
o fato de o Papa partir do hino à cari-
dade, de São Paulo, do capítulo 13 da 
Segunda Carta aos Coríntios, para de-
senvolver essa temática.  O Monsenhor 
enfatizou que esse hino não se refere 
diretamente ao amor conjugal, mas tra-
ta do amor também conhecido por ága-
pe, que expressa “a perfeição espiritual 
da doação total, do sacrifício radical” 
de Deus.

Nesse sentido, o Sacerdote explicou 
que a união entre o homem e a mulher 
é uma forma na qual esse amor perfeito 
de Deus habita a condição humana. “O 
amor conjugal não é o ágape de Deus, 
mas é seu sacramento”, acrescentou o 
Teólogo.

“Somente Deus é amor, apenas Ele 
é bom, somente Ele é o incondicional 
princípio da justiça e de toda a afeição 

que abre o desejo humano à esperança. 
Sem a busca do seu cotidiano compro-
misso com o ágape de Deus, também 
o amor conjugal não será nada”, frisou 
Monsenhor Pierangelo.

NO COTIDIANO
Também participaram do simpó-

sio Giuseppina De Simone, professora 
de Filosofia na Pontifícia Universidade 
Lateranense de Roma, e Franco Miano, 
professor de Filosofia Moral na Univer-
sidade Tor Vergata, em Roma. Casados 
há 31 anos, eles estiveram nas duas as-
sembleias do Sínodo dos Bispos sobre a 
família, em 2014 e 2015, e ressaltaram 
que a Amoris laetitia é um documento 
de interesse de todos, uma vez que toda 
pessoa é parte de uma família e, por-
tanto, fala da realidade de todos.

“O amor convive com as imperfei-
ções e a graça de Deus, da qual a fa-
mília é templo, coexiste com nossas 
limitações. O extraordinário anúncio 
do Evangelho da família consiste nesta 
verdade: o amor de Deus habita a vida 
das famílias”, afirmou a leiga.

 
EXEmPLO DE SÃO JOSÉ 

Nesse sentido, o casal insistiu na ne-
cessidade do cuidado da vida familiar. 
“O amor precisa de cuidado, porque 
onde o amor alcança maior profun-
didade, na família, grande pode ser o 
dano quando este se deforma.”

Franco Miano tomou como exem-
plo São José, para aprofundar o senti-
do do cuidado. “É na figura de São José 

que nos guiamos para compreender o 
amor na família”, disse, recordando que 
na carta apostólica Patris corde, escri-
ta pelo Papa Francisco por ocasião do 
Ano de São José, o esposo de Maria é 
apresentado como aquele que soube vi-
ver o cuidado até o fim. 

“O amor na vida das famílias preci-
sa do cuidado para não se perder ou se 
deformar. Gestos que na sua absoluta 
simplicidade tornam visível e perceptí-
vel a atenção, a ternura na relação com 
o outro”, completou.

 
DOm DE SI

Giuseppina acrescentou que José 
não teve a pretensão de ser um “super- 
-herói”, mas “se confiou a Deus, não 
fugindo da preocupação e da angústia, 
mas assumindo a própria fraqueza e se 
deixando conduzir por Deus”.

A filósofa destacou que, neste tem-
po de pandemia, muitas famílias pude-
ram experimentar, de modo particular, 
que as dificuldades podem ser enfren-
tadas a partir da força que é própria da 
família.

Miano completou que tais famílias 
dão testemunho de um cuidado movi-
do pelo dom de si, pela lógica do sacri-
fício. “Também nisso, José é exemplo 
virtuoso a imitar. A lógica do amor é 
sempre uma lógica de liberdade, e José 
soube amar de um modo extraordina-
riamente livre. Ele colocou no centro 
de sua vida Maria e Jesus, sem reivindi-
cações ou lamentações, mas com gestos 
concretos de fidelidade, sendo, assim, 
verdadeiramente, pai”, completou.

 
CuIDAR DO CuIDADO 

Giuseppina enfatizou que é preciso 
“cuidar do cuidado”, recordando a ne-
cessidade de reservar “tempo de quali-
dade” na família, como destaca o Papa 
na Amoris laetitia, por meio da escuta 
atenta e da acolhida sincera uns dos 
outros.

Franco Miano completou que na 
família também se aprende a ser comu-
nidade e a fazer parte de uma comuni-
dade. “A família não pode ser pensada 
e vivida como uma realidade isolada. É 
exercício de vida comunitária, quando 
se alarga aos parentes e vizinhos que 
necessitam de ajuda, de companhia 
e conforto. Aí está a fecundidade do 
amor, na sua capacidade de gerar bons 
vínculos, de abrir-se ao mundo e con-
tribuir com sua construção.

“Recordando as palavras do Papa 
Francisco, uma sociedade cresce boa, 
bela e sã se for edificada sobre a base 
de uma família. É o cuidado do outro 
que pode gerar um novo estilo de vida 
comunitária e faz crescer uma socieda-
de plenamente humana”, concluiu Giu-
seppina.

Leia a reportagem completa em:  
https://tinyurl.com/yzbdk3wj.

Amoris laetitia: ‘O amor de 
Deus habita a vida das famílias’

Vatican Media/Arquivo

Papa Francisco saúda casal e seus filhos durante uma celebração no Vaticano. Ano ‘Família Amoris laetitia’ foi iniciado na sexta-feira, 19

SIMPóSIO EM ROMA 
MARCA A ABERTURA DO 
ANO ‘FAMíLIA AMORIS 
LAETITIA’, INSTITUíDO 
PELO PAPA FRANCISCO
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Na exortação apostólica Amoris lae- 
titia, o Papa Francisco salienta que “o 
dom recíproco constitutivo do Matri-
mônio sacramental está enraizado na 
graça do Batismo, que estabelece a alian-
ça fundamental de cada pessoa com 
Cristo na Igreja”.

O documento também reserva uma 
parte significativa para falar da prepa-
ração dos noivos ao Matrimônio, enfa-
tizando uma preocupação manifestada 
pelos bispos do mundo inteiro sobre o 
fato de que muitas uniões que chegaram 
ao fim têm em sua raiz, além das fragi-
lidades humanas, a falta de uma consci-
ência profunda a respeito da beleza e do 
significado desse sacramento.  

Em 2018, ao discursar aos membros 
do Tribunal da Rota Romana, o Santo 
Padre falou sobre a necessidade de um 
“catecumenato matrimonial”, visto como 
itinerário indispensável para que jovens 
e casais revivam a sua consciência cristã 
amparada pela graça dos dois sacramen-
tos: Batismo e Matrimônio.

E o que seria esse catecumenato ma-
trimonial do qual o Papa fala? Antes, é 
preciso entender o que é o catecume-
nato, isto é, o itinerário de preparação 
para os sacramentos da Iniciação Cris-
tã (Batismo, Eucaristia e Confirmação) 
predominante na Igreja primitiva e 
que, após o Concílio Vaticano II, tem 

semelhantes ao catecumenato para a Ini-
ciação Cristã, com ênfase para a dimen-
são ritual do sacramento.  

Uma vez que a Igreja ensina que os 
noivos são os ministros do sacramento 
do Matrimônio – enquanto o sacerdote 
ou diácono são testemunhas qualificadas 
da Igreja que reconhecem a legitimidade 
da união –, entende-se que esses minis-
tros precisam ter o máximo de compre-
ensão possível do rito que celebram para 
que possam acolher com maior clareza a 
graça sacramental do compromisso fir-
mado diante do altar.

Padre Thiago Faccini Paro, Mestre 
em Teologia e Assessor do Setor de Es-
paço Litúrgico da Comissão Episcopal 
Pastoral para Liturgia da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
autor de diversos livros sobre liturgia 
e iniciação à vida cristã, explicou ao O 
SÃO PAULO que, como nos demais sa-
cramentos, o ritual do Matrimônio con-
tém em suas orações, gestos e símbolos 
os elementos essenciais da Teologia des-
se sacramento.

“Basta observarmos a oração de bên-
ção nupcial, o próprio consentimento 
e as perguntas feitas pelo sacerdote aos 
noivos. É possível compreender o signi-
ficado do ato que está sendo realizado e 
do mistério que ele significa”, ressaltou 
Padre Thiago, acrescentando que uma 
liturgia bem celebrada é capaz de iniciar 
as pessoas que dela participam no mis-
tério da fé.  

 
ETAPAS

Além do próprio rito, o catecume-
nato também inspira a preparação dos 
noivos nas etapas anteriores à celebração 
do sacramento. “Desde a infância, na ca-
tequese, ao abordar o tema da família, ou 
quando os jovens começam a namorar, 
promovendo encontros para os namora-
dos: tudo isso é preparação para o Matri-
mônio”, sublinhou o Teólogo.

Assim como no catecumenato para 
o Batismo existe um rito de admissão, o 
Matrimônio também possui um rito que 
marca o início da preparação próxima a 
esse sacramento: o noivado. Tanto que, 
no Ritual de Matrimônio, há também 
um rito de bênção de noivado, que, con-
forme é previsto, pode ser celebrado no 
âmbito familiar, sendo ministrado, in-
clusive, por um dos pais, por ministros 
leigos e, quando possível, por um sacer-
dote ou diácono.

Uma vez firmado esse compromisso, 
pode-se iniciar um caminho de prepara-
ção por meio de encontros conduzidos 
por casais da comunidade, agentes da 
Pastoral Familiar e outros grupos, que as-
sumem papel semelhante ao dos instru-
tores previstos no catecumenato. Nesses 
encontros, além da abordagem de aspec-
tos doutrinais, também podem ser trata-
dos temas relacionados à vida conjugal.

PREPARAÇÃO PRóXImA
A publicação dos proclamas, docu-

mentos que fazem parte do processo 

matrimonial, anuncia para a comunida-
de que dois de seus membros presentes 
se unirão em Matrimônio. Padre Thiago 
destacou que esse ato jurídico também 
tem um valor simbólico que pode ser 
comparado ao rito de eleição do catecu-
menato. A partir daí, começa a prepara-
ção mais próxima ao sacramento, que 
pode culminar, por exemplo, com um 
retiro espiritual dos noivos.

Nesse sentido, o Assessor da CNBB 
enfatizou que as paróquias podem cons-
tituir equipes de celebração que ajudem 
os noivos na preparação da liturgia do 
sacramento, explicando-lhes o sentido 
do rito, a importância da escolha de mú-
sicas que correspondam ao sacramento 
celebrado. Padre Thiago, contudo, reco-
nhece que a constituição dessas equipes 
não é algo simples e possível a todas as 
comunidades. Por isso, ele incentiva os 
padres a darem a catequese sobre o ritual 
do Matrimônio com os noivos e, quan-
do possível, dialogarem com os profis-
sionais que geralmente são contratados 
pelo casal para assessorá-los no dia do 
casamento.

COmuNIDADE 
O Teólogo salientou, porém, que as 

equipes paroquiais de celebração, assim 
como os catequistas, instrutores e casais 
acompanhantes dos noivos se distin-
guem desses profissionais, uma vez que 
têm uma missão que vai além da ação 
litúrgica do casamento, pois criam vín-

um caminho ‘catecumenal’ para o matrimônio? 
Papa Francisco exorta à necessidade de um itinerário para que jovens e casais reavivem a sua consciência cristã amparada pela graça dos dois sacramentos: Batismo e Matrimônio
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sido retomado gradualmente não 
apenas na preparação a esses sa-
cramentos, como também para a 
formação daqueles que, embora 
batizados, precisam de um apro-
fundamento na compreensão e vi-
vência da fé cristã.

 
CONhECER O RITO

Esse processo de formação cate-
cumenal é marcado por três elemen-
tos fundamentais: a catequese oral, 
isto é, a transmissão dos conteú- 
dos doutrinais e da própria Palavra 
de Deus; a vivência e compreensão 
dos ritos e símbolos sacramentais; e 
a criação de um vínculo de pertença 
à comunidade cristã.

Partindo desse pressuposto, 
propõe-se que o caminho de pre-
paração aos que desejam se casar 
na Igreja seja percorrido por etapas 

culos com os noivos e os inserem na 
vida da comunidade, alimentando 
neles o sentido de pertença eclesial 
que pode continuar após o casamen-
to, como também acontece no cate-
cumenato. 

Nos últimos anos, a Pastoral Fa-
miliar Nacional tem investido em 
subsídios do Setor Pré-Matrimonial, 
com propostas de encontros de ado-
lescentes e jovens, namorados, noi-
vos. A esse respeito, Padre Thiago 
reitera que, mais do que estruturas, 
é importante criar consciência de 
que a preparação das novas famí-
lias é uma responsabilidade de toda 
a comunidade, pois a Igreja é uma 
comunidade de fé que se compro-
mete com a vida daqueles que deci-
dem constituir uma família diante 
de Deus e, assim, colaborar com sua 
missão na sociedade.
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Ao conhecerem os ritos matrimoniais, os noivos aprofundam a compreensão desse sacramento
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A quarta e última aula do curso de 
extensão sobre o Matrimônio, promo-
vido pela Faculdade de Teologia Nos-
sa Senhora da Assunção da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) e a Faculdade de Direito 
Canônico São Paulo Apóstolo, na se-
gunda-feira, 22, abordou os aspectos 
normativo-litúrgicos desse sacramento.

Realizado on-line, o curso iniciado 
no dia 1º teve mais de 500 participantes 
de todo o Brasil e ofereceu um aprofun-
damento teológico, jurídico-canônico e 
pastoral sobre o Matrimônio.

O último tema foi apresentado pelo 
Padre Clemildes Francisco de Paiva, 
Mestre em Direito Canônico pela Fa-
culdade em Direito Canônico São Pau-
lo Apóstolo e Doutorando pela Univer-
sidade Católica da Argentina (UCA). O 
Sacerdote partiu das normas litúrgicas 
contidas no Ritual do Matrimônio e da 
legislação canônica para aprofundar o 
assunto. 

PACTO E ALIANÇA 
O primeiro aspecto ressaltado pelo 

Canonista foi em relação à definição ju-
rídica do Matrimônio como “aliança” e 
“pacto” (contrato) que se orientam para 
toda a vida. Ele explicou que o concei-
to de aliança diz respeito à dignidade 
sacramental, espiritual e teológica da 
união matrimonial. Já o pacto acentua 
a dimensão jurídica do Matrimônio. 
Ambas, porém, são essenciais para 
definir o Sacramento. “O Matrimônio 
como pacto indissolúvel e sacramento 
exprime mais perfeitamente a imagem 
da aliança nupcial entre Cristo e a Igre-
ja”, acrescentou o Sacerdote, citando o 
texto do Ritual do Matrimônio.

O Professor também recordou a dis-

tinção feita por Santo Tomás de Aquino 
em relação ao “ato” do Matrimônio, isto 
é, a celebração pública da união dos es-
posos, e o “estado” do Matrimônio, que 
se refere à vida matrimonial decorrente 
do vínculo firmado na celebração.

PREPARAÇÃO
Sobre a preparação para o Matri-

mônio, o Canonista explicou que o 
Ritual apresenta normas determinan-
tes, ou seja, que devem ser seguidas; 
e normas indicativas, que são apenas 
recomendadas.

Entre as normas determinantes, está 
a responsabilidade dos bispos, padres e 
de toda a comunidade eclesial pela ca-
pacitação dos noivos, oferecendo-lhes 
um itinerário preparatório.

Também estão incluídos os trâmi-
tes jurídicos do processo de habilitação 
matrimonial, com suas respectivas do-
cumentações, assim como as eventuais 

dispensas ou licenças para situações es-
pecíficas, cuja competência é da auto-
ridade eclesiástica. Nesse sentido, tam-
bém se incluem os casos particulares de 
matrimônios entre uma pessoa católica 
e outra de diferente confissão cristã ou 
religião.

Tais normas também versam sobre 
o tempo suficiente para a preparação 
dos noivos, a preparação próxima e 
imediata, assim como o lugar da cele-
bração, que deve ser sempre uma igreja 
ou oratório público, salvo mediante a 
dispensa do bispo em decorrência de 
alguma necessidade pastoral específica.

RECOmENDAÇõES 
Quanto às normas indicativas, Pa-

dre Clemildes destacou a recomenda-
ção para que os noivos sejam acom-
panhados pelo sacerdote, diácono ou 
membros da comunidade no período 
próximo da celebração, sendo orien-

tados a se prepararem espiritualmente 
para a ocasião, por meio da oração, do 
diálogo, da busca do sacramento da 
Confissão, para que celebrem a união 
em estado de graça. 

O Professor acrescentou que o Có-
digo de Direito Canônico sublinha 
que os sacerdotes têm a obrigação de 
cuidar para que a comunidade eclesial 
preste assistência aos fiéis, “para que o 
estado matrimonial se mantenha no 
espírito cristão e progrida na perfei-
ção” (cân. 1063).

 
CELEBRAÇÃO 

Quanto à celebração do Matrimô-
nio, o Canonista enfatizou que a nor-
ma da Igreja orienta que o pároco e a 
comunidade eclesial cuidem para que 
haja uma “frutuosa celebração litúrgica 
do Matrimônio, pela qual se manifes-
te claramente que os cônjuges simbo-
lizam o mistério da unidade do amor 
fecundo entre Cristo e a Igreja e dele 
participem”.

Sobre a liturgia matrimonial, o Ri-
tual prevê que a celebração desse sacra-
mento pode ocorrer dentro ou fora da 
missa, com pequenas variações na or-
dem dos ritos. Basicamente, a estrutura 
da celebração consiste em ritos iniciais; 
liturgia da Palavra; liturgia sacramen-
tal (diálogo antes do consentimento, 
consentimento, bênção e entrega das 
alianças, preces e bênção nupcial); e ri-
tos finais.

Quando o casamento é celebrado 
na missa, a bênção nupcial antecede o 
rito de comunhão, logo após a oração 
do Pai-nosso. Quando o Matrimônio é 
celebrado fora da missa, há a possibili-
dade, opcional, de os noivos comunga-
rem logo após a bênção nupcial.

A norma canônica também prevê 
adaptações do rito litúrgico do Matri-
mônio, que são de competência das 

matrimônio: pacto indissolúvel que 
exprime a aliança entre Cristo e a Igreja
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conferências episcopais, segundo 
costumes locais, levando sempre 
em conta os elementos essenciais 
da liturgia sacramental. Tais adap-
tações necessitam de aprovação do 
órgão competente da Santa Sé.

AuXíLIO AOS CASAIS
Levando em conta que o Ma-

trimônio é um projeto para a vida 
toda, a legislação canônica também 
prevê que seja prestado por parte 
da Igreja o auxílio aos casados, para 
que possam levar adiante a missão 
que assumiram diante do altar ao 
constituírem uma família.

Sobre esse aspecto, Padre Cle-
mildes chamou a atenção para a 
recomendação dada pelo Papa 
Francisco na exortação apostóli-
ca Amoris laetitia, para que sejam 
valorizados os exemplos de tantas 
famílias que testemunham, das 
mais variadas formas e situações,3 
a beleza da sua missão na Igreja e 
na sociedade.

Padre Clemildes de Paiva assessora a última aula do curso de extensão sobre o Matrimônio

Arquivo pessoal
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Dias 13 e 14 de abril
Das 13h às 14h30 e das 15h às 

17h (horário de Brasília)
*Além de texto enviados pelo pro-
fessor, o Pe. Dr. Denilson Geraldo, Sa-
cerdote da Sociedade do Apostolado 
Católico (Palotinos). Doutor em Direi-
to Canônico pela Pontifícia Universi-
dade Lateranense, Itália.

Público alvo:
Mestres, Doutorandos e 

Doutores em Direito Canônico.

Investimento: 
R$ 50,00

Inscrições:
www.facdcsp.com.br

Informações:
(11) 2062 2236 

secretaria@facdcsp.com.br

Os bispos católicos espanhóis conde-
naram a legalização da eutanásia no país, 
na quinta-feira, 18. O Parlamento apro-
vou a lei, cuja votação obteve 202 votos 
a favor e 141 contrários. Ela entrará em 
vigor em três meses.

“Infelizmente, [os parlamentares] 
tentaram encontrar uma solução para 
evitar o sofrimento, induzindo a morte 
de alguém que está sofrendo. É dramáti-
co que 60 mil pessoas morram todos os 
anos na Espanha com grande sofrimen-
to, quando isso poderia ser contornado 
com uma política adequada de cuidados 
paliativos”, disse Dom Luís Argüello, Se-
cretário-Geral dos bispos espanhóis.

A nova legislação da Espanha a tor-
na o quarto país da Europa a legalizar a 
eutanásia, depois da Bélgica, Holanda e 
Luxemburgo.

Espanha

Palestina

Chile

Os protestos no fim de 2019 no Chile 
mostraram que os altos índices de violência 
e criminalidade levaram não somente à des-
truição de edifícios públicos, igrejas, insta-
lações comerciais, entre outros, mas, acima 
de tudo, da convivência entre os chilenos. 

É a crise mais profunda que o país 
viveu nos últimos 40 anos, cuja crescen-
te decomposição do tecido social levou a 
uma crise política que encontrou sua pri-
meira saída na elaboração de uma nova 
Constituição, cuja assembleia constituinte 
será eleita nos dias 10 e 11 de abril.

PROPOSTAS
Em meio ao clima marcado pela polari-

zação ideológica e pela beligerância verbal 
refletida nas redes digitais e na mídia, surgiu 
em julho de 2020 a proposta “Nossa mesa: 
diálogos para o Chile”, promovida pela 
Fundação Vozes Católicas e pela pastoral da 

Pontifícia Universidade Católica do Chile. 
A ideia era reunir especialistas de vá-

rias disciplinas que, a partir de suas áreas 
de especialização e de sua fé católica, fizes-
sem uma leitura desta realidade convulsa 
e propusessem ações para superar a crise 
e promover a construção de uma socie-
dade mais humana e fraterna. Assim, fo-
ram criados nove grupos de trabalho que, 
durante três meses, trataram, entre outras 
coisas, do papel do Estado, da vida econô-
mica e social, dos direitos humanos, da fa-
mília, da saúde e do meio ambiente.

“Dignidade humana, igualdade, po-
breza, inclusão, educação, mulheres são 
questões urgentes que desde 2 mil anos 
atrás fizeram parte do ensinamento de 
Cristo e continuam a nos desafiar hoje”, 
explicou María Soledad Herrera, presi-
dente da Vozes Católicas, no recente lan-
çamento do livro que reúne os frutos desta 

iniciativa, o volume em formato digital 
intitulado “Diálogos para o Chile: 60 desa-
fios para uma convivência nacional reno-
vada”.renovada”. O livro, em língua espa-
nhola, pode ser acessado no link a seguir:  
https://cutt.ly/LxWUQFz.

NAS PEGADAS DAS ENCíCLICAS
Iluminado por passagens da Doutrina 

Social da Igreja, o documento oferece re-
flexões e propostas concretas para o pro-
cesso de elaboração da nova Constituição, 
mas também convida todos os cidadãos a 
se comprometerem com um novo Chile. 

Em suas 150 páginas, o texto cita recor-
rentemente as encíclicas do Papa Francisco 
Fratelli tutti e Laudato si’, ecoando seu apelo 
permanente para promover uma cultura do 
encontro baseada na fraternidade e no desen-
volvimento humano integral renovada”. (JFF)

Fonte: Vatican News

Especialistas católicos apresentam propostas para o futuro

Um estudo financiado pela Faculda-
de de Artes e Cultura da Universidade 
Dar Al-Kalima e pela Missão Pontifícia 
em Jerusalém revelou o importante papel 
desempenhado pelas 296 instituições cris-
tãs existentes em Jerusalém Oriental, na 
Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

Segundo o estudo, as instituições cris-
tãs são responsáveis por oferecer trabalho 
e benefícios a centenas de milhares de pa-
lestinos, independentemente de suas afi-
liações políticas e religiosas.

INvESTImENTO Em SETORES vITAIS
Anualmente, as instituições cristãs 

gastam 416 milhões de dólares em seto-

res vitais, como assistência médica, servi-
ços sociais, formação profissional, entre 
outros. Exemplo desse investimento são 
os seis hospitais em Jerusalém, dos quais 
quatro são ligados a Igrejas, que atendem 
330 mil pessoas por ano.

Dentre as atividades oferecidas por estes 
hospitais estão hemodiálise, serviços on-
cológicos pediátricos, operações cardíacas 
complexas, serviços para a saúde materna, 
banco de sangue, oftalmologia e assistên-
cia específica para pessoas com deficiência.

Há, ainda, 93 estabelecimentos de en-
sino, entre escolas, universidades e centros 
de treinamento vocacional, 19 estruturas 
de saúde, 47 instituições de proteção so-

cial, 77 centros culturais e de promoção do 
turismo territorial, 38 centros de juventu-
de e do movimento escoteiro, um centro 
de proteção ambiental e 21 agências de 
fomento locais e internacionais. 

CRESCImENTO DO TRABALhO
Segundo o diretor regional da Missão 

Pontifícia, Joseph Hazboun, as instituições 
eclesiásticas cristãs estão ao lado do povo 
palestino há décadas, sem discriminações, 
especialmente nos campos da saúde, edu-
cação e na esfera social, e que, por tal mo-
tivo, a Missão Pontifícia se organizou para 
apoiá-los e ajudá-los. (JFF)

Fonte: Gaudium Press e Agência Fides

Instituições cristãs têm um importante papel na sociedade

Bispos condenam a decisão de legalizar a eutanásia
JOSÉ FERREIRA FILhO

osaopaulo@uol.com.br

CuLTuRA DA vIDA
Dom Luís disse que este é o momento 

para a Igreja Católica lembrar a socieda-
de espanhola de que “você não causará 
de boa vontade a morte de uma pessoa 

para aliviar o sofrimento dela, mas, pelo 
contrário, você cuidará, praticará a ter-
nura, a proximidade, a misericórdia e 
o encorajamento para aquelas pessoas 
que estão na reta final de sua existência, 

talvez em momentos de sofrimento, em 
que mais precisam de conforto, cuidado 
e esperança”.

ARGumENTOS 
Enquanto o projeto de lei estava 

sendo debatido, a Igreja Católica lutou 
contra a sua aprovação, dizendo que os 
cuidados paliativos não estavam sendo 
utilizados de forma adequada no país.

Em nota divulgada em setembro do 
ano passado, os bispos argumentaram 
que a defesa do “direito à eutanásia” é 
uma visão reducionista da pessoa huma-
na e que apresenta uma liberdade des-
vinculada de responsabilidade.

“Por um lado, a dimensão social do 
ser humano é negada, quando se diz ‘Mi-
nha vida é minha e só eu posso tirá-la’, e, 
por outro lado, é solicitado que outra pes-
soa – ou seja, a sociedade organizada – 
legitime a decisão”, escreveram os bispos.

Fonte: Crux Now

Conferência Episcopal Espanhola

Divulgação
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Antigamente, as pessoas compreen-
diam o diagnóstico de câncer como uma 
“sentença de morte”, porque pouco se 
conhecia da doença e, consequentemen-
te, não havia tratamentos tão eficazes 
como atualmente.

Na última década, houve uma sig-
nificativa evolução, tanto no diagnós-
tico quanto no tratamento de doenças 
oncológicas. Os avanços científicos e 
tecnológicos, unidos à conscientização 
da investigação precoce, possibilitam ao 
paciente uma melhor recuperação e qua-
lidade de vida.

PROGRESSO DA mEDICINA
Alexandre Palladino, oncologista, 

chefe da Oncologia Clínica do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), pontuou al-
guns dos avanços no tratamento do cân-
cer no Brasil e no mundo.

“As novas técnicas cirúrgicas 
avançadas, com equipamentos de pon-
ta, cirurgias robóticas minimamente 
invasivas e acessíveis aos pacientes 
no sistema privado e no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), a quimioterapia 
e a radioterapia com novas tecnolo-
gias e tratamentos mais precisos para 
cada tipo de câncer, o tratamento sis-
têmico com novos medicamentos, te-
rapias-alvo usadas de acordo com as 
características moleculares, o avanço 
da genética aplicada ao tratamento 
do câncer proporcionam efetividade 
na intervenção”, disse, enfatizando 
que no campo diagnóstico a identifi-

cação de tumores em estágio inicial 
permite a detecção de lesões cada vez 
menores, e, assim, a doença deixa de 
ser uma sentença e traz uma nova es-
perança, tanto para os pacientes e fa-

miliares quanto para os profissionais 
da Saúde.

Em um passado recente, o diagnósti-
co do câncer só ocorria quando o tumor 
já estava desenvolvido no órgão. Agora, 

  Cirurgia robótica – minimamente 
invasiva, é feita com o auxílio da tec-
nologia e traz maior eficiência, cortes 
menores, menos dor e desconforto no 
pós-operatório, diminui tanto a perda 
de sangue durante a cirurgia quanto a 
possibilidade de hemorragias após sua 
realização, possibilita um retorno mais 
rápido às atividades normais da vida. 
  Imunoterapia – estimula o organis-
mo a detectar as células cancerosas 
e a atacá-las com medicamentos que 

inibem a progressão da doença. Au-
xilia o próprio sistema imunológico a 
identificar e combater o câncer. 
  Genética molecular – o sequencia-
mento gênico permite identificar mu-
tações, a predisposição da doença em 
indivíduos e rastrear membros da fa-
mília para o diagnóstico precoce.
  Terapia-alvo – Visa a destruição dos 
genes, proteínas ou do ambiente teci-
dual específico do tumor que contri-
buem para seu crescimento e sobrevida.

  CAR T-cell – nova forma de terapia 
na qual os linfócitos T (células de de-
fesa) dos pacientes são modificados 
em laboratório para combater e elimi-
nar as células tumorais. 
  Quimioterapia – utiliza medica-
mentos para destruir as células do-
entes que formam o tumor. Estes 
medicamentos se misturam com o 
sangue e são levados a todas as par-
tes do corpo, destruindo as células 
doentes e impedindo, também, que 

elas se espalhem pelo corpo. 
  Radioterapia – uso de radiações io-
nizantes, que são um tipo de energia 
para destruir ou impedir que as célu-
las do tumor aumentem. 
  Ultrassom, tomografia computa-
dorizada, ressonância magnética 
– métodos que detectam o câncer 
em suas características estruturais 
e anatômicas, como dimensão, 
densidade, forma e tecido acometido 
pela doença.

ATuAIS POSSIBILIDADES DE TRATAmENTOS

Novos tratamentos dão mais 
esperança a pacientes com câncer
ALIADAS AO CULTIVO 
DA ESPIRITUALIDADE, 
TéCNICAS AJUDAM 
NO ENFRENTAMENTO 
DA DOENçA E 
PROPORCIONAM 
MAIS qUALIDADE DE 
VIDA A PACIENTES 
ONCOLóGICOS; 
DIAGNóSTICO PRECOCE 
AINDA é FUNDAMENTAL

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAuLO

em muitos casos, é possível remover 
apenas a parte afetada, mantendo o ór-
gão para maior longevidade do portador. 

“Assim, os avanços permitem de-
terminar a identidade do tumor, possi-
bilitam planejar o tratamento de forma 
individualizada e, também, mais locali-
zada, com uma recuperação mais rápida, 
menos dolorosa e menos complicações”, 
acrescentou.

PREvENÇÃO
Existem dois tipos de prevenção: a 

primária, que implica uma qualidade 
de vida saudável (habituar-se a uma ali-
mentação balanceada, evitar bebidas al-
coólicas e qualquer produto derivado do 
tabaco, manter uma rotina de exercícios 
físicos) e a secundária, pela qual se bus-
ca identificar a doença em seu estágio 
inicial por meio do check-up.

Marcelo Corassa, oncologista clínico 
do A.C. Camargo Cancer Center, desta-
cou que o diagnóstico precoce amplia 
as chances de cura. “Ele é fundamen-
tal para evitar maiores complicações, 

Cirurgia robótica é menos invasiva que as técnicas anteriores e possibilita que pacientes oncológicos se recuperem mais rapidamente

Tecnologia auxilia no diagnóstico precoce do câncer e permite maior eficácia dos tratamentos

Inca/Arquivo

National Cancer Institute
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impede que o tumor se espalhe e atinja 
outros órgãos”, disse, salientando que 
a metástase é um estágio avançado do 
tumor que infere mais inconveniências 
ao tratamento.

Corassa afirmou que existem estra-
tégias de diagnóstico efetivas para vá-
rios tipos de tumores e são chamadas 
de “‘rastreamento’, um meio de prover 
exames para pacientes assintomáticos”, 
disse, pontuando a importância de in-
cluir na agenda o compromisso com os 
exames de rotina sem esperar a chegada 
de sintomas.

Para Haila Bockis Mutti, oncolo-
gista clínica do São Camilo IBCC – 
Oncologia, a prevenção é a melhor via 
e os avanços possibilitam um alento 
para novos horizontes: “Medidas pre-
ventivas são o caminho para a dimi-
nuição dos índices da doença. Os exa-
mes específicos são solicitados a fim 
de se descobrir o estágio da doença. 
Dependendo do agravamento, quanto 
antes se iniciar o tratamento, melhor 
será o resultado e possibilidades de 
cura”.

vIvE-SE mAIS E mELhOR
Os avanços da Medicina e as medi-

das preventivas trazem uma nova pers-
pectiva no enfrentamento do câncer e 
um novo alento diante das estatísticas 
sobre a progressão da doença. Dados do 
Inca apontam um crescimento de 625 
mil novos casos para cada ano do triênio 
2020-2022.

No campo diagnóstico, a identifi-
cação precoce da presença de tumores 
no organismo, aliada às novas técnicas, 
possibilita aos indivíduos uma maior 
sobrevida, melhor qualidade de vida e 
índices de cura consideráveis. 

O câncer de próstata, o segundo que 
mais atinge os homens, se diagnosticado 
em sua fase inicial, tem chance de cura 
que varia de 70% a 90%. No caso do 
câncer de colo de útero, esse índice pode 
chegar de 80% a 90%.

Em caso de estágio avançado, a abor-
dagem múltipla do tratamento, associa-
da às diversas modalidades terapêuticas, 
costuma gerar melhores resultados de 

háBITOS QuE AJuDAm  
NA PREvENÇÃO DO CâNCER

  Realizar exames preventivos
  Alimentar-se saudavelmente
  Praticar exercícios físicos
  Não fumar 
  Manter o peso corporal adequado 
  Não ingerir bebidas alcoólicas
  Evitar alimentos processados
  Não se expor a agentes 
cancerígenos

eficácia, amenizando dores, efeitos cola-
terais e proporcionando mais tempo de 
vida ao indivíduo.

“Tanto para o prognóstico quan-
to para o rastreamento e tratamento, as 
novas técnicas terapêuticas revolucio-
naram o exercício da oncologia”, disse 
Palladino. 

NOvO SENTIDO PARA A vIDA
Nos homens, o câncer colorretal é o 

terceiro mais frequente. Trata-se de uma 
doença silenciosa que, geralmente, se 
manifesta no estágio avançado. Os sin-
tomas mais frequentes são a presença de 
sangue nas evacuações, cólicas e incha-
ço abdominal, fadiga, perda de peso e 
anemia crônica.

Sebastião Inácio Ferlian, 68, aposen-
tado, é o primeiro da família a enfrentar 
um câncer colorretal, um diagnóstico 
que o surpreendeu, pois sempre manteve 
uma rotina saudável e fazia os exames 
preventivos.

“Em 2015, vivi uma reviravolta, um 
grande susto, pois ninguém espera ouvir 
do médico esse resultado. Foi em uma 
colonoscopia que se identificou os cistos 
cancerígenos”, disse.

Após o tratamento no Hospital de 
Amor, em Barretos (SP), ele está curado 
e continua o acompanhamento médico. 
“Fiquei perplexo porque fazia exames 
de rotina. Identificar o nódulo no início 
me ajudou a não ter complicações”, dis-
se, destacando, ainda, a importância do 
autocuidado.

SEGuNDA ChANCE
Nas mulheres, o câncer de colo de 

útero é o terceiro tumor maligno mais 
comum e o quarto maior causador de 
óbitos no Brasil.

Natalie Nanine, 40, é jornalista. Aos 
34 anos, recebeu o diagnóstico deste tipo 
de câncer. “Estava no melhor momento 
da minha carreira e da vida pessoal. Lui-
za, minha filha, tinha acabado de com-
pletar 2 aninhos. Ao receber a notícia 
do meu ginecologista, chorei muito e, 
ao mesmo tempo, surgiu uma força in-
terior que me fez forte para prosseguir”, 
afirmou.

Natalie recordou ainda que, no 
seu caso, a análise patológica indicou 
um câncer não causado por HPV, em 
grau avançado e prestes a se espalhar 
na corrente sanguínea. “Se tivesse 
demorado mais 15 dias, tinha dado me-
tástase”, disse.

“Quando descobri o câncer, fazia dez 
meses que eu tinha realizado o exame 
preventivo e estava tudo certo. Sim, ele 
cresceu, em silenciosos dez meses, o ta-
manho de um limão, para fora do colo 
do ú tero. Fiz a cirurgia e 30 sessões de 
radioterapia”, recordou.

ESPIRITuALIDADE
Para o Padre Paulo Aniceto Rodri-

gues, 55, religioso da Ordem dos Minis-
tros dos Enfermos (Camilianos) e Cape-
lão no São Camilo – IBCC Oncologia, é 
imensurável o papel da fé e da espiritua-
lidade dos pacientes.

“Quando cultivamos a espiritu-
alidade, melhoramos o bem-estar e, 
consequentemente, as respostas fisio-
lógicas. É uma transformação física, 
mental e social. E, independentemen-
te da religião, cultivar a espiritualida-
de interfere no intangível, ou seja, nas 
emoções”, disse.

Carlos Eduardo Paiva, oncologista 
clínico, PhD, pesquisador e vice-coor-
denador do Programa de Pós-Gradua-
ção Acadêmico do Hospital de Amor, 
destacou que, diante do diagnóstico 
inicial, durante tratamentos invasivos, 
no diagnóstico de recidivas e cuidados 
paliativos, a espiritualidade é uma das 
formas mais comuns de enfrentar esses 
momentos.

“Em estudo que realizamos no Hos-
pital de Amor com amostra de mais de 
mil participantes, identificamos que 
mais de 99,6% dos pacientes usam a es-
piritualidade e a religiosidade para su-
porte durante o tratamento do câncer, 
e 98,3% dos profissionais da Saúde que 
cuidam dos pacientes concordam que o 
suporte religioso e espiritual é necessário 

SANTO EzEQuIEL mORENO

Natalie recuperou-se de um tumor de colo de útero após uma cirurgia e sessões de radioterapia
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nesta etapa da vida”, comentou.
Natalie disse que foi um 

momento de reaproximação 
de Deus. “Fez-me ter a certeza 
de que eu nunca estive só, Ele 
sempre esteve comigo! A fé foi 
toda a minha sustentação! Ali-
ás, continua sendo!”, contou.

INTERCESSORES
O SÃO PAULO apresen-

ta dois santos que viveram a 
experiência do câncer, ambos 
religiosos e considerados inter-
cessores dos pacientes oncoló-
gicos.

Nasceu em 1848, em Alfaro, Espa-
nha. É descendente de família humilde e 
profundamente católica. Religioso e mis-
sionário dos Agostinianos Recoletos, em 
1905, foi diagnosticado com um câncer 
agressivo no nariz.

Sua fama de santidade espalhou-se 
rapidamente e muitas curas, especial-
mente de câncer, foram atribuídas à sua 
intercessão.

Foi beatificado em 1975, por São 
Paulo VI e, em 1992, canonizado por São 
João Paulo II. Sua festa litúrgica é cele-
brada em 19 de agosto.

SÃO PEREGRINO LAzIOSI

São Peregrino nasceu em 1265, na 
cidade de Forli, norte da Itália. Aos 30 
anos, ingressou na Ordem dos Servos de 
Maria. Por três décadas, cumpriu uma 
dura penitência: ficava sempre em pé, 
nunca se sentava. Aos 60 anos, devido 
a isso, tinha uma doença cancerosa na 
perna direita, causada por varizes.

Amputar a perna era a opção. Na noite 
anterior à cirurgia, prostrou-se diante do 
Crucificado, e, em êxtase, viu Jesus descer 
da cruz, tocar sua ferida e foi curado.

Foi canonizado, em 1726, pelo Papa 
Bento XII, e sua festa é celebrada em 4 
de maio.

Em São Paulo, no bairro do Ipiranga, 
na Paróquia Nossa Senhora das Dores, 
há uma relíquia do manto de São Pere-
grino Laziosi para veneração dos fiéis.

“São Peregrino é modelo de santi-
dade, testemunho de fé e conversão que 
move os pacientes oncológicos a dirigir a 
ele seu olhar, clamando pela cura de suas 
enfermidades”, disse o Frei Fábio Luiz 
Ribeiro, da Ordem dos Servos de Maria, 
Pároco. No dia 4 de cada mês, são presi-
didas três missas com pedidos especiais 
pela intercessão do Santo.

Reprodução

Reprodução
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A água é “um dom insubstituível 
de Deus” e não pode ser tratada como 
um produto, disse o Papa Francis-
co no domingo, 21, após a oração do 
Angelus. Na véspera do Dia Mundial 
da Água, ele afirmou que, para os que 
creem em Deus, “a água não é uma 
mercadoria, mas um símbolo univer-
sal e fonte de vida e de saúde”.

Acrescentou o Papa: “São numero-
sos os irmãos que têm acesso a pouca 
água, e talvez até poluída!”. Por isso, 
“é necessário garantir água potável e 
serviços higiênicos a todos”. Francisco 
também agradeceu àqueles que traba-
lham no acesso à água potável e sua dis-
tribuição a todos.

O tema do Dia Mundial da Água 
deste ano é “Valorizar a água”. Em 
discurso para a diretoria-geral da Or-
ganização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) em nome do Papa, na se-
gunda-feira, 22, o Cardeal Pietro Pa-
rolin declarou que nem sempre a água 
vem sendo tratada “com o esmero e a 
atenção que merece”.

No aniversário de cinco anos de sua 
exortação apostólica pós-sinodal Amoris 
laetitia, o Papa Francisco instituiu um 
ano dedicado à família e convidou a Igre-
ja a buscar “uma nova abordagem pas-
toral diante da realidade familiar”, con-
forme mensagem a participantes de um 
evento sobre o tema, na sexta-feira, 19. 
Ele disse que propõe à Pastoral Familiar 
“a franqueza do anúncio do Evangelho e 
a ternura do acompanhamento”.

“A intenção principal do documento 
é aquela de comunicar, em um tempo e 
em uma cultura profundamente muda-
dos, que hoje é necessário um novo olhar 
sobre a família por parte da Igreja: não 
basta repetir o valor e a importância da 
doutrina se não nos tornamos guardiões 
da beleza da família, e se não cuidamos 
com compaixão das suas fragilidades e 
de suas feridas”, afirmou o Papa.

A Palavra do Evangelho, completou, 
“é sempre nova” e pode tomar forma em 
qualquer cultura. “É uma Palavra exigen-
te, que quer libertar as relações humanas 
das escravidões que frequentemente as 
deturpam e as tornam instáveis: a dita-
dura das emoções, a exaltação do provi-
sório que desencoraja os empenhos para 
toda a vida, o predomínio do individua-
lismo, o medo do futuro”, disse.

Novamente, “a Igreja repete aos espo-
sos cristãos o valor do Matrimônio como 
projeto de Deus, como fruto de sua gra-
ça e como chamado a viver com totali-
dade, fidelidade e gratuidade”, escreveu 
Francisco. “Este é o caminho para que as 
relações, ainda que por meio de um ca-
minho marcado por fracassos, quedas e 
mudanças, se abram à plenitude da ale-
gria e da realização humana e se tornem 
fermento de fraternidade e amor na so-
ciedade.” (FD)

Papa abre o ano 
Amoris laetitia 
para a família

Após a oração do Angelus, o Papa 
Francisco recordou as vítimas das máfias 
em todo o mundo. “Elas estão se aprovei-
tando da pandemia e enriquecendo com 
a corrupção”, declarou, no domingo, 21. 
“Essas estruturas de pecado, estruturas 
mafiosas, contrárias ao Evangelho de 

Cristo, trocam a fé pela idolatria. Hoje, 
fazemos memória de todas as vítimas e 
renovamos nosso empenho contra as 
máfias”, acrescentou o Santo Padre.

Na Itália, país fortemente marcado 
pelo crime organizado, comemorou- 
-se no domingo a “Jornada da memó-

ria e do empenho em recordação das 
vítimas inocentes das máfias”. O Papa 
Francisco citou seus predecessores, 
São João Paulo II, que denunciou a 
“cultura de morte” das máfias, e Bento 
XVI, que as condenou como “estradas 
de morte”. (FD)

memória pelas vítimas das máfias

Francisco: ‘A água não é uma 
mercadoria, mas fonte de vida e saúde’

FILIPE DOmINGuES
ESPECIAL PARA O SÃO PAuLO

vALORIzAR A áGuA
Em vez de falar do consumo da 

água, é preciso adotar uma nova lin-
guagem, referindo-se ao “uso sensato” 
da água, defende o Cardeal. “Se vive-
mos com sobriedade e a colocamos no 
centro de nossos critérios de solidarie-
dade, empregaremos a água racional-
mente, e poderemos compartilhá-la 
com os que mais necessitam”, disse.

“Desperdiçar [a água], desdenhar 
dela ou contaminá-la tem sido um erro 
que continua se repetindo também em 
nossos dias”, completou o Cardeal Pa-
rolin. “O Santo Padre nos recorda de 

que a água é um direito humano básico, 
fundamental e universal, condição para 
o exercício dos demais direitos huma-
nos”, completou o Secretário de Estado 
do Vaticano.

Por meio de um trabalho educati-
vo, é possível promover uma mudan-
ça dos estilos de vida, avalia, “buscar 
a bondade, a verdade, a beleza e a co-
munhão com os demais seres humanos 
por causa do bem comum”. Essa visão 
de mundo deve orientar as práticas de 
consumo, de economia e investimento 
da sociedade, com a colaboração do se-
tor público e da iniciativa privada.

No Angelus, no dia 21, Pontífice ressaltou que a água é um ‘dom insubstituível de Deus’

Vatican Media/Arquivo
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BEChARA vENTuRA

O Domingo de Ramos dá início à nossa “Se-
mana Maior”. Cristo entra em Jerusalém como 
Rei sobre um jumento, tal como fizera Salo-
mão (cf. 1Rs 1,33). Depois de uma breve acla-
mação, porém, o Senhor passa pela dolorosa 
Paixão. Este Domingo reúne em si o júbilo dos 
que, estendendo panos e ramos, exultam “Ho-
sana!” (“Salva-nos”, Mc 11,9) e o furor daque-
les que entoam “Crucifica-o!” (Mc 15,13). No 
mundo, jamais faltará um pequeno rebanho 
que o ame. Contudo, assim como na parábola, 
“os seus cidadãos o odeiam e dizem: ‘Não que-
remos que este reine sobre nós!’” (cf. Lc 19,14). 

A marca desta celebração é a humildade de 
Cristo! Ele sabe ser aplaudido e rejeitado, com   
consciência de que isso não altera a verdade 
sobre Si diante do Pai. A milícia celeste encon-
tra-se a seu dispor (cf. Mt 26,53), contudo Ele 
monta um jumento emprestado, pois “o teu Rei 
vem a ti, justo e vitorioso; humilde, montado 
sobre um jumento” (Zc 9,9). Ele é Deus com o 
Pai, mas “tornando-se igual aos homens, hu-
milhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente 
até a morte, e morte de cruz” (Fl 2,7-8). 

A humildade do Senhor vai ainda além: an-
tes de se entregar nas mãos dos judeus, entre-
ga-se como Pão da Vida nas mãos de homens 
limitados. Volta-se para os apóstolos, após 
anunciar que seria traído, e diz: “Tomai, isto é o 
meu corpo” (Mc 14,22). Aceitou um alto preço 
para ficar conosco e renovar perpetuamente o 
seu Sacrifício. Na Eucaristia, Jesus se esvazia ao 
máximo: nela, nem sua divindade e sequer sua 
humanidade são reconhecíveis pelos sentidos! 
A humilhação de Cristo na Paixão, de certo 
modo, se prolonga pela história, no desleixo, 
na irreverência e na indignidade com que infe-
lizmente, não raro, o Santíssimo Sacramento é 
distribuído, recebido e conservado. 

Pilatos se admirava, pois Jesus não se de-
fendeu durante a Paixão (cf. Mc 15,5); nós de-
veríamos nos espantar pois Ele, silencioso, não 
se levanta contra os sacrilégios, as indiferenças 
e a incredulidade com que frequentemente é 
tratado na Eucaristia. Cumpre-nos, portanto, 
adorar este admirável Sacramento que encer-
ra em si o mistério da Paixão; receber a Hóstia 
consagrada – que é Jesus – sempre em esta-
do de graça; e procurar reparar, com piedade 
e zelo, as ofensas que Lhe são feitas, pois, “ao 
nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na 
terra e abaixo da terra” (Fl 2,10).

Hoje, dizemos ao Pai: “Para dar aos ho-
mens um exemplo de humildade, quisestes 
que o nosso Salvador se fizesse homem e mor-
resse na cruz; concedei-nos aprender o ensina-
mento da sua Paixão e ressuscitar com ele em 
sua glória”. Não existe caminho para a salvação 
a não ser a humildade de Jesus Cristo, que se 
rebaixou para nos elevar. Precisamos amar e 
imitar essa virtude do Redentor: “Aprendei de 
mim que sou manso e humilde de coração” 
(Mt 11,29). 

A humildade é instrumento do amor, pois 
nos permite nos entregar; ter paciência em 
meio a dores e injustiças; e compreender os 
defeitos e pecados alheios. Que Cristo, humil-
de e manso, faça o nosso coração semelhante 
ao seu!

DOMINGO DE RAMOS 
DA PAIxãO DO SENHOR
28 DE MARçO DE 2021

Domingo de Ramos

Com a proximidade da celebração da Páscoa, tanto a 
dos católicos quanto a dos judeus (para estes, chamada de 
Pessach), um grupo de mais de 30 líderes religiosos judeus 
e católicos da América Latina, composto de rabinos, arce-
bispos, bispos e padres – entre eles, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo de São Paulo –, se reuniu virtualmente, 
no dia 16, para participar de uma conferência do Congres-
so Judaico Latino-Americano. 

Tendo como tema “Da ceia do Pessach à Eucaristia”, o 
objetivo do evento foi refletir, de maneira informal, acerca 
do entrelaçamento singular que tais festividades conferem 
a ambas as tradições religiosas, e, assim, estreitar os laços 
e a convivência, estimulando o diálogo entre judeus e ca-
tólicos.

ABERTuRA
O Congresso foi aberto com uma mensagem em vídeo, 

gravada previamente, do Cardeal Kurt Koch, Presidente 
da Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo 
do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos 
Cristãos, por meio da qual manifestou seu apoio e alegria 
à iniciativa.  

Em seguida, houve uma breve explanação, pelo Rabino 
Marcelo Polakoff, sobre o significado do pão e do vinho na 
ceia do Pessach, na perspectiva judaica, e, logo depois, pelo 
Padre Rafael Velazco, a respeito do sentido da hóstia e do 
vinho na Eucaristia, na ótica católica.

DINâmICA
No momento seguinte, os participantes do Congresso 

foram divididos em seis grupos, previamente estabeleci-
dos, e cada um deles, composto de cinco integrantes, foi 
colocado em salas virtuais distintas. Os grupos tinham que 

‘Da ceia do Pessach à Eucaristia’: 
evento une judeus e católicos 
para um diálogo de fé

JOSÉ FERREIRA FILhO
osaopaulo@uol.com.br

debater a respeito daquilo que consideravam importante 
sobre o assunto, e um representante de cada um deles de-
veria sintetizar as principais ideias e apresentá-las poste-
riormente, em dois minutos, quando todos os participan-
tes estivessem novamente presentes na sala principal.

PRINCIPAIS IDEIAS
Diante do que cada grupo apresentou aos demais, po-

de-se fazer a seguir um apanhado da riqueza do que foi a 
troca de ideias entre judeus e católicos.

As festividades das duas tradições religiosas têm em co-
mum o fato de serem comunitárias e representarem uma 
partilha. No caso do pão e do vinho, trata-se de elementos 
rituais que não são produzidos sozinhos, isto é, ninguém 
os produz somente para si mesmo, além do fato de sua ela-
boração ser pensada no conjunto, ou seja, destinada aos 
demais, sendo a prova disso o fato de que é preciso sentar- 
-se ao redor de uma mesa, na sinagoga ou na igreja, para 
compartilhá-los.  

Em ambas as religiões, há quatro palavras-chave: liber-
dade, memória, pão e vinho. Liberdade porque o Pessach  
e a Páscoa cristã se baseiam na ideia da libertação do ho-
mem, do povo da escravidão, do pecado e da morte, e, 
portanto, é preciso lembrar-se da escravidão do passado 
para apreciar a liberdade, bem como da realidade do mal 
e do pecado que é preciso conhecer para combater. Assim, 
o tema da memória se faz presente e a questão passa a ser 
a capacidade de a geração atual transmitir às gerações fu-
turas a memória do que foi vivido, desde a libertação do 
Egito até todas as ações de Deus ao longo da história, fato 
que se refere igualmente ao que se entende por memória 
em relação à Eucaristia e suas implicações na vida futura, 
em Deus. 

mEmóRIA E SALvAÇÃO
O simbolismo que existe nas práticas religiosas de ju-

deus e católicos deve despertar e motivar a 
ideia de que o rito só tem sentido se for ca-
paz de transmitir um valor. Neste caso, o va-
lor que se transmite nos dois ritos é, definiti-
vamente, a ajuda ao ser humano, no espírito 
de serviço, tão bem demonstrado por Jesus 
ao lavar os pés dos seus discípulos como ser-
vidor de Deus. 

Ambas as religiões não fazem memó-
ria de uma ideia, de uma doutrina, mas de 
uma história, de uma experiência, que foi 
transformada pela ação de Deus, demons-
trada tanto na libertação do Egito como na 
libertação do pecado e da morte por meio 
de Cristo. Isso faz com que todos se sintam 
comprometidos a responder a esta fidelida-
de de Deus, que é uma fidelidade histórica, à 
qual só se pode responder com ações. 

Portanto, o rito não pode ser algo vazio, 
mas deve levar a um compromisso. É preci-
so, pois, recordar, visto que a lembrança de 
uma memória é fazer presente um mistério 
de salvação. Por isso, ao celebrar este dom e 
esta Páscoa, faz-se um memorial, uma bên-
ção e um sacrifício. Memorial porque se tra-
ta de um sacramento, um signo vivo. Bên-
ção porque é um dom de Deus, de uma nova 
vida. E sacrifício, oferecido por todos os ho-
mens e que há de unir toda a humanidade. 
Por isso é que se insiste que o Papa Francis-
co, com sua ideia de Igreja em saída, que vai 
ao encontro, para comunicar vida, servir e 
ajudar, é a concretização do rito celebrado.



20 | Geral | 24 a 30 de março de 2021 |  
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

www.osaopaulo.org.br
No site do jornal O SÃO PAULO, você 
acessa conteúdos atualizados sobre 
a Igreja e a sociedade em São Paulo, 
no Brasil e no mundo. A seguir, algu-
mas notícias e artigos publicados re-
centemente.

Moçambique sofre com o 
aumento de casos de COVID-19, 
cólera e ataques terroristas
https://cutt.ly/MxcUnt4

O Currículo também se orienta pelas 
diretrizes da Congregação para a Educa-
ção Católica, organismo do Vaticano que 
acompanha as instituições católicas de 
ensino; do Código de Direito Canônico, 
documento que reúne as leis da Igreja; e 
das orientações pastorais da Arquidioce-
se de São Paulo, em sintonia com a Co-
missão Episcopal para o Ensino Religio-
so da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB).

 
REFERêNCIA

Ao explicar a composição do Cur-
rículo, Dom Carlos recordou que a 
BNCC é uma base que oferece habi-
lidades e competências sobre as quais 
devem ser construídos os currículos 
e o detalhamento dos programas de 
aula. “Evidentemente, cada escola 
deverá construir o seu currículo, le-
vando em conta o seu próprio projeto 
pedagógico e a sua missão específica”, 
ressaltou, lembrando que, no caso das 
escolas católicas, o Currículo expressa 
os seus valores e a sua missão.

 
ESTRuTuRA

O Currículo relaciona a unidade 
temática indicada pela BNCC ao ano 
correspondente, as habilidades do Cur-
rículo Paulista, a competência específica, 
o objeto de conhecimento e o conteúdo 
programático.

O subsídio também oferece propos-
tas de materiais e estratégias didáticas, 
formação de professores e a participa-
ção das famílias. Em todas as séries, 
são indicados laboratórios de vivência 
de virtudes e vivência religiosa. “Essas 
atividades visam a contribuir para que 
o aluno adquira as competências ne-
cessárias para o seu desenvolvimento 
integral, conforme defende a BNCC”, 
explicou Dom Carlos.

Embora a LDB não faça referência 
ao Ensino Religioso no Ensino Médio, 
diz que esta etapa da educação tem 

Arquidiocese lança currículo 
de Ensino Religioso para 
escolas católicas

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

como objetivos “a consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental, 
possibilitando o prosseguimento dos 
estudos” e “o aprimoramento do edu-
cando como pessoa humana, incluin-
do a formação ética”.

Por isso, no final do Currículo ela-
borado pela Arquidiocese foi incluído 
um temário para as três séries do Ensino 
Médio, com temas complementares vol-
tados para os estudantes dessa etapa da 
educação.

 
ESPAÇOS DE EvANGELIzAÇÃO

O Cardeal Scherer ressaltou que as 
instituições católicas de ensino são es-
paços e instrumentos ligados à missão 
evangelizadora a partir da sua finalidade 
específica na sociedade. “Claro que a es-
cola não é uma paróquia ou um seminá-
rio. Por ela, porém, a Igreja está presente 
no mundo da educação. É um serviço à 
sociedade e, ao mesmo tempo, um espa-
ço de formação cristã, de evangelização, 
por meio de uma proposta educativa”, 
afirmou.

Nesse sentido, o Cardeal reforçou 
que a promoção do Ensino Religioso 
confessional é parte integrante da escola 
católica. “Uma escola católica que não 
tem Ensino Religioso perde uma parte 
importante da sua identidade”, disse.

O Arcebispo convidou os integrantes 
das instituições de ensino a colaborarem 
no aperfeiçoamento dessa proposta cur-
ricular. “Que nossas escolas possam, de 
fato, ter uma base comum curricular do 
ponto de vista do Ensino Religioso cató-
lico”, acrescentou.

 
CONQuISTA

Márcia Cristina Camargo de Souza, 
coordenadora pedagógica e educadora 
no Colégio Santa Catarina de Sena, elo-
giou a iniciativa do Vicariato da Edu-
cação. Ela afirmou ao O SÃO PAULO 
que o novo Currículo é uma “conquista 

Cardeal Odilo Scherer, ao lado de Dom Carlos Lema e Padre Vandro, fala sobre o ‘Currículo de Ensino Religioso para a Escola Católica’

muito esperada”. “É um material que nos ofe-
rece uma base para realizar um trabalho con-
creto, que amplifica aquilo que o ser humano 
já tem naturalmente dentro de si, mas que 
precisa ser reabastecido diariamente”, disse.

“Por meio da educação de qualidade já ca-
racterística das escolas católicas, baseada na 
formação cristã que visa à ampliação da ética 
e do amor ao próximo, seremos agentes reais 
na transformação do ambiente que habitamos, 
podendo, sim, levar progresso pelo mundo 
todo”, completou a educadora.

 
INFORmAÇõES

O Currículo de Ensino Religioso para a Es-
cola Católica pode ser solicitado pelo e-mail:  
vicariatoeducacaouniversidade@gmail.com.

Leia a reportagem completa em:  
https://tinyurl.com/yg42y7e8.

O Vicariato Episcopal para a Educa-
ção e a Universidade da Arquidiocese de 
São Paulo apresentou, no dia 17, o “Cur-
rículo de Ensino Religioso para a Escola 
Católica”. O material foi elaborado para 
atender a uma proposta dos dirigentes 
de instituições de ensino confessionais 
católicas localizadas na Arquidiocese de 
São Paulo.

A apresentação do subsídio foi feita 
em uma videoconferência com a parti-
cipação do Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano de São Paulo; 
Dom Carlos Lema Garcia, Bispo Au-
xiliar de São Paulo e Vigário Episcopal 
para a Educação e a Universidade; e o 
Padre Vandro Pisaneschi, Coordenador 
do mesmo Vicariato.

O Currículo é fruto de um intenso 
trabalho por parte de uma equipe de 
pedagogos, professores e teólogos. O ma-
terial oferece uma base de habilidades e 
competências sobre as quais devem ser 
construídos o conteúdo e o detalhamen-
to dos programas de aula.

Dom Carlos Lema Garcia explicou 
que a publicação atende a uma solicita-
ção dos representantes das escolas cató-
licas da Arquidiocese de São Paulo, feita 
durante uma das assembleias do sínodo 
arquidiocesano de São Paulo, realizada 
em outubro de 2019.

 
FuNDAmENTOS

O material está fundamentado na 
proposta da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), do Ministério da 
Educação, e o respectivo Currículo Pau-
lista, elaborado pela Secretaria Estadual 
da Educação; no acórdão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de 27 de setem-
bro de 2017, sobre o julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
4439; além da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB).

Fragmentos bíblicos 
encontrados em Israel são a 
mais importante descoberta dos 
últimos 60 anos
https://cutt.ly/4xcUExW

Na linha de frente, Igreja pede 
fim da violência em Mianmar
https://cutt.ly/vxcUFdp

CRB realiza momento orante 
pelo Brasil
https://cutt.ly/JxcULra

Dom Odilo: ‘Quanta caridade 
podemos e precisamos fazer por 
meio das obras de misericórdia’
https://cutt.ly/hxcUB8T

Casa de Oração do Povo da Rua 
amplia ações de solidariedade 
na pandemia
https://cutt.ly/RxcU9vg

Covas anuncia mudanças em 
feriados e no rodízio de veículos 
para conter avanço da COVID-19
https://cutt.ly/qxcU6w1

Congregação das Irmãs de São José da  Aparição
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