
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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Cardeal Odilo Scherer Editorial Em toda a Arquidiocese Papa Francisco
Coragem, Deus não 
abandona a humanidade 
e Jesus não abandona a 
sua Igreja

Na Ressurreição de 
Cristo, recebemos a 
alegria da presença 
amorosa do Espírito Santo

Fiéis se unem 
virtualmente para 
celebrar a Paixão, Morte 
e Ressurreição de Jesus

‘Cristo nos chama 
de novo para segui-lo, 
sem nunca se cansar’
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Jesus ressuscitou
e está entre nós!

The Ascension (1801), de Benjamin 
West
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Vivemos mais uma Se-
mana Santa e Páscoa 
em meio à pandemia 
de COVID-19, com 

dezenas de milhares de novos 
doentes a cada dia e milhares de 
falecidos, vítimas do coronavírus. 
Mais de um ano após o início da 
pandemia, encontramo-nos no 
seu momento mais grave. Quem 
poderia ter imaginado isso?

As celebrações da “semana 
maior” do ano na Liturgia da 
Igreja tiveram de ser realiza-
das sem a participação presen-
cial de povo. Ainda bem que já 
aprendemos a lidar, minima-
mente, com as mídias sociais e, 
assim, as celebrações puderam 
ser transmitidas e muitas pes-
soas as acompanharam em suas 
casas. Não foi o ideal, nem o de-
sejável, mas foi o possível para 
que o povo não ficasse inteira-
mente privado de participar dos 
ritos e ações da Semana Santa e 
da Páscoa.

Não fomos os únicos e não 

estivemos sozinhos. Pelo Brasil 
afora, a maioria das regiões se 
encontra na mesma situação de 
São Paulo. E onde o povo podia 
frequentar as celebrações nas 
igrejas, as possibilidades também 
eram muito limitadas. Em Roma 
e no Vaticano, não foi diferente: 
também o Papa celebrou a Se-
mana Santa na Basílica de São 
Pedro e na grande Praça vazias, 
com a presença limitada a peque-
nos grupos. Ele, certamente, era 
o primeiro que teria desejado a 
participação de muita gente, mas 
priorizou-se a saúde e a vida do 
povo. E ele deu o exemplo, res-
peitando as restrições impostas 
pelas autoridades sanitárias lo-
cais e, acima de tudo, motivado 
pelo bom senso e a caridade.

Como ficará a Igreja se as 
coisas continuarem assim por 
muito tempo? Ninguém sabe até 
quando essa situação continua-
rá. Temos a esperança de que, à 
medida que a vacinação avança, a 
pandemia diminua seu impacto. 
A única solução contra a pande-
mia é a vacina. O ritmo da va-
cinação, porém, é lento, e leva a 

pensar que esse resultado ainda 
precisará de meses para chegar. 
Esperamos que surja, quanto an-
tes, um medicamento para curar 
quem já está infectado pelo vírus, 
o que ajudaria a reduzir a gravi-
dade da pandemia e o número de 
vítimas.

A Igreja e suas comunidades, 
enquanto isso, não podem ficar 
esperando que a onda passe e 
tudo volte ao seu normal para, 
somente então, retomar sua vida 
e suas atividades. O tempo da 
pandemia reduziu a quase nada 
os programas de vida ordinária 
da Igreja e nos desafia a repen-
sarmos nossos modos de traba-
lhar e os métodos da ação pas-
toral. A vida da Igreja não pode 
ser pensada apenas para “tempos 
normais”. As crises e dificuldades 
oferecem oportunidades e novas 
possibilidades; assim, precisamos 
nos abrir e ser criativos diante 
dos apelos dessa nova realidade, 
sem inércia e sem medo.

Nossa Igreja possui uma expe-
riência consolidada de dois milê-
nios no enfrentamento de crises 
e limitações no exercício de sua 

missão. Quando não foram vetos 
à liberdade religiosa, persegui-
ções e martírios, foram guerras, 
convulsões sociais, pandemias 
(pestes!), pobreza, graves crises 
internas, divisões e cismas lace-
rantes. Poucos foram os períodos 
da História em que ela teve abso-
luta paz e tranquilidade, porém 
sempre encontrou forças para se 
renovar e superar os momentos 
difíceis. Seria diferente neste mo-
mento da História, no qual nós 
somos desafiados como protago-
nistas?

Valem para nós as palavras do 
Senhor ressuscitado aos após-
tolos, desolados pela morte do 
Mestre, assustados diante do fu-
turo, incrédulos no encontro com 
o próprio Mestre, que se manifes-
tava vivo a eles e lhes falava: “Por 
que estais perturbados e por que 
essas dúvidas em vossos cora-
ções? Sou eu, não tenhais medo!” 
(cf. Lc 24,38). Acompanha-nos 
a certeza de não estarmos sozi-
nhos! Deus não abandona a hu-
manidade, e Jesus não abandona 
a sua Igreja, mas caminha conos-
co. Coragem, pois!

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Coragem! 
Por que tanto medo?
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Durante o programa “Diálogos de 
Fé” no Domingo de Páscoa, 4, trans-
mitido pela rádio 9 de Julho e pelas 
redes sociais, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano de 
São Paulo, afirmou que as medidas 
restritivas adotadas na Arquidiocese 
para conter o avanço da pandemia de 
COVID-19 continuarão em vigor en-
quanto a fase crítica de contágio per-
durar.

Respondendo a uma pergunta re-
ferente à decisão de caráter liminar 
(provisório) do ministro Kassio Nunes 
Marques, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), publicada no sábado, 3, que li-
berava a realização de missas e cultos 
religiosos em todo o Brasil, Dom Odilo 
ressaltou que as medidas adotadas pela 
Arquidiocese de São Paulo indepen-
dem de alguma decisão judicial.

“A nossa recomendação durante o 
tempo da crise aguda da pandemia, de 
celebrar sem a presença do povo nas 
igrejas, não vem de uma proibição. A 
nossa posição vem da preocupação pela 
situação da pandemia, que está muito 
grave, com muitos doentes e mortos”, 
explicou o Cardeal, reconhecendo, 
contudo, que qualquer proibição desse 
gênero fere um direito constitucional.

O Arcebispo acrescentou que a de-
cisão monocrática do ministro do STF 
não muda a recomendação para as pa-
róquias e comunidades da Arquidioce-

ENtREvIStA AO vAtICAN NEwS
Em 31 de março, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, 
concedeu entrevista ao Vatican News na qual falou sobre a vivência da Semana Santa em 
meio à pandemia, desejou que a vacinação da população ocorra de forma mais rápida e 
pediu que todos colaborem com as medidas recomendadas para evitar a propagação do 
vírus. “Grande parte da população está aderindo e, com o esforço de muitos, – e queira 
Deus, de mais e mais pessoas –, nós vamos conseguir superar esta pandemia o quanto 
antes, e no fim a esperança triunfará, a vida triunfará”. A íntegra de entrevista pode ser 
ouvida neste link: https://cutt.ly/ycODdwX.

Dom Odilo: missas com a presença do povo
permanecem suspensas na Arquidiocese de São Paulo
ARCEBISPO AFIRMOU qUE, ENqUANTO A SITUAçãO CRíTICA DA PANDEMIA PERDURAR, AS RESTRIçõES ADOTADAS CONTINUAM EM VIGOR

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

se, pois “a situação da pandemia ainda 
não mudou em São Paulo”.

IGREJAS AbERtAS
As atuais medidas foram publicadas 

por Dom Odilo no dia 12 de março, 
diante do agravamento da pandemia, 
com recordes de mortes, infecções e 
ocupação de leitos hospitalares. Na oca-
sião, o Arcebispo enfatizou que, com 
essas decisões, a Igreja em São Paulo 
adere mais uma vez “ao esforço coletivo 
para salvar vidas, preservar a saúde das 
pessoas e superar a pandemia”.

Desde então, as celebrações com a 
participação presencial do povo estão 
suspensas. No entanto, as igrejas devem 
permanecer abertas para a visitação e 
oração pessoal dos fiéis, assim como 
para o atendimento individual, seguin-
do os protocolos sanitários já recomen-
dados. Na carta enviada a toda a Ar-
quidiocese, o Cardeal Scherer também 
orientou que as missas continuassem 
sendo celebradas de maneira privada e 
transmitidas pelas mídias.

“Ninguém deve pagar com a pró-
pria vida o descuido ou a negação dos 
riscos da pandemia […]. Enquanto 
isso, esperamos que a vacinação chegue 
em breve a toda a população, de manei-
ra que, com o cumprimento do dever 
das autoridades públicas e a colabora-
ção da população, possamos ficar livres 
dos males presentes e voltar a uma vida 
serena”, afirmou Dom Odilo, na carta 
com as determinações.

Leia em: https://tinyurl.com/yero65xx 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Reprodução
MENSAGEM DE PÁSCOA



A Ressurreição e a alegria cristã
Editorial

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

Construir a fraternidade e o diá-
logo amoroso, culminando no teste-
munho da unidade na diversidade, 
foi o ponto central da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica (CFE) deste 
ano. Já na apresentação, seu texto-ba-
se enumera como um dos objetivos 
específicos: “Promover a conversão 
para a cultura do amor” (nº 3). Sur-
ge, então, o compromisso desde o 
âmbito ecumênico de promover a in-
culturação do Evangelho da paz e da 
misericórdia, daí sermos exortados 
ao “enraizamento no amor misericor-
dioso de Deus” pela fé em Jesus Cris-
to, como o caminho para a paz.

Esse é o espírito que anima o Do-
mingo da Divina Misericórdia, ins-
tituído por São João Paulo II no 2º 
Domingo da Páscoa. A exaltação da 
misericórdia de Deus no Domingo 
que encerra a oitava pascal confere 
a este um novo significado, que se 
amolda perfeitamente ao antigo con-
teúdo do Domingo in albis e se or-
dena ao progresso da Tradição apos-
tólica e à explicitação da Revelação, 
para tornar patente a unidade entre 
Páscoa e Misericórdia.

O Domingo da Misericórdia ex-
pressa, acima de tudo, a centralida-
de que vai ganhando a misericórdia 
na vida e na missão da Igreja, e o 
texto-base da Campanha da Frater-
nidade deste ano faz transparecer 

Campanha da Fraternidade, ecumenismo e misericórdia
tentia, 35): “Para que daí provenham, 
num dia não muito longínquo, fru-
tos abundantes, convido-vos a todos 
a dirigir-vos comigo ao Coração de 
Cristo, sinal eloquente da misericór-
dia divina, ‘propiciação pelos nossos 
pecados’, ‘nossa paz e reconciliação’ 
(Litanias do Sagrado Coração de 
Jesus; cf. 1Jo 2,2; Ef 2,14; Rm 3,25; 
5,11)”. Inspirado claramente nessa 
passagem, o Papa Francisco foi mais 
explícito (Gaudete et exsultate, 121): 
“Em suma, Cristo ‘é a nossa paz’ (Ef 
2,14) e veio ‘dirigir os nossos passos 
no caminho da paz’ (Lc 1,79)”. 

A “descoberta” dos sinais dos 
tempos à luz do Evangelho surge, 
assim, como a tarefa básica e de 
fundo, a fim de fazer avançar na his-
tória o profético “Ecumenismo da 
Fraternidade”.

Devemos nos orientar, neste mo-
mento, pelo princípio posto pelo Papa 
Francisco (exortação apostólica Evan-
gelii gaudium, 222-225): “O tempo é 
superior ao espaço”, isto é, deve haver 
mais empenho em gerar processos 
do que conquistar espaços. É nesse 
“intercâmbio de dons” que se cami-
nha rumo à unidade; para isso, como 
indica a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, é necessário “mergulhar” 
no Mistério de Cristo, em cuja mise-
ricórdia nos é dada a paz.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

esse influxo ao adotar a Carta aos 
Efésios como “a inspiração bíblica 
que iluminará nosso caminho de re-
flexão e ação” (nº 1), da qual tira o 
lema “Cristo é a nossa paz: do que 
era dividido fez uma unidade” (Ef 
2,14a). Só enraizada no Amor mi-
sericordioso, a comunidade cristã, 
como corpo de Cristo, poderá tes-
temunhar a unidade na diversidade 
como expressão da fraternidade e da 
paz. Isto não apenas coincide como 
ilumina a mensagem evangélica e 
pascal do Domingo da Misericórdia 
– e eventualmente contribui para a 
construção de um método.

Do mesmo modo que o Domin-
go da Misericórdia, a Campanha da 

Fraternidade, enraizada no mistério 
da misericórdia de Deus, que nos 
abre à “amorosidade”, busca a unida-
de na paz do Ressuscitado, donde o 
lema “Cristo é a nossa paz...”.

Há, ainda, um dado em comum e 
central a unir a CFE e o Domingo da 
Misericórdia: este também encontra 
sua fundamentação em Ef 2,14, que 
fornece o lema a partir do qual se 
desenvolve aquela. Isso se depreende 
do magistério de dois grandes pontí-
fices, como um evidente sinal da for-
ça da misericórdia que cria um elo 
entre eles. Com efeito, já em 1984, 
São João Paulo II lançava este belo 
e comovente apelo à penitência e à 
reconciliação (Reconciliatio et paeni-

MARCElO CyPRIANO MOttA

Opinião

Marcelo Cypriano Motta é advogado, 
contemplado com a Medalha “São Paulo 

Apóstolo” 2018, e atua na “Promoção da Cultura da 
Misericórdia”, no Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP.
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“O Senhor ressurgiu, 
Aleluia, Aleluia!”,  
cantamos exultantes  
no Domingo de Pás-

coa – e essas exortações ao júbilo nos 
acompanharão por todo o tempo 
pascal: o próprio Ressuscitado saúda 
as mulheres que foram ao sepulcro 
dizendo “Alegrai-vos!” (Mt 28,9). O 
contexto em que vivemos esta Páscoa 
de 2021, no entanto, poderia nos le-
var a questionar tanta alegria: quantas 
mortes nos tem causado esta doença 
que não acaba, quantas internações, 
quantas angústias e rixas, quantos 
empregos perdidos e comércios fali-
dos? Há ainda sentido em se alegrar?

Só conseguiremos responder a 
essa pergunta distinguindo bem dois 
tipos de alegria na vida humana: pri-
meiro, aquela alegria natural que nos 
provém da obtenção de um prazer 

desejado – a alegria de um sorvete no 
calor do verão, de um sofá aconche-
gante após um longo dia de trabalho, 
ou de um almoço de Páscoa após as 
penitências da Quaresma... Esta ale-
gria humana (laetitia), se fruída com 
moderação, é honesta e sadia – mas 
não satisfaz profundamente nosso 
coração, e traz mesmo a tristeza se 
buscada com desmesura.

A Ressurreição de Cristo, no en-
tanto, abre-nos as portas para ou-
tro tipo de alegria, sobrenatural e 
bem propriamente cristã: a alegria 
que recebemos desde já da presença 
amorosa do Espírito Santo em nos-
sa alma, e que nos permite entrever, 
pela fé, a eterna bem-aventurança do 
Céu. Para que esta alegria sublime 
(gaudium) seja plena em nós, diz-nos 
o Cristo que precisamos permane-
cer em Seu amor, guardando os seus 

mandamentos (cf. Jo 15,9-11). 
É significativo que estas palavras 

sobre a alegria plena tenham sido 
proferidas na véspera da Paixão: 
Cristo sabia que o lamento e o choro 
haveriam de acompanhar seus discí-
pulos nesta vida, mas anunciava-lhes 
que sua tristeza se transformaria em 
alegria – assim como a grávida sofre 
quando chega a hora do parto, mas 
depois já não se lembra da aflição, 
por causa da alegria de ter dado à luz, 
assim também as angústias desta vida 
terrena se converterão numa alegria 
que ninguém nos poderá tirar (cf. Jo 
16,20-22).

Contemplemos com atenção o 
próprio Tríduo Pascal e veremos ali 
o maior exemplo desta dinâmica de 
tristeza aparente e externa versus ale-
gria escondida e interna. Foi apenas 
na manhã de Domingo, no sepulcro 

vazio, que a glória do Ressuscitado 
se nos tornou manifesta: no entanto, 
a Sua vitória definitiva sobre a mor-
te ocorrera na Paixão, no momento 
em que tudo se consumou na Cruz 
(cf. Jo 19,30). Precisamente quando 
julgava ter triunfado sobre o Cristo é 
que satanás foi confundido: as portas 
da eternidade haviam sido definitiva-
mente abertas.

Assim também nossa vida, neste 
vale de lágrimas, pode exteriormen-
te parecer dramática e terrível como 
aquela tarde no Calvário. Se enxer-
garmos as coisas sob a luz da fé, no 
entanto, até mesmo os sofrimentos 
nos serão ocasião de vitória, de trans-
formarmos a dor em amor. E canta-
remos a vitória da Cruz, certos já de 
nossa ressurreição futura: Regina Co-
eli, Laetare, Alleluia! 
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Logo que o menino nasceu, seu 
corpo foi envolvido em panos 
e deitado numa manjedoura. O 
texto bíblico diz que Maria fez 

isso e acrescenta que não havia lugar 
para eles na sala. Assim que souberam, 
os magos vieram de longe e trouxeram 
presentes: ouro, incenso e mirra. 

Na cidade de Betânia, nos dias tensos 
de julgamento e condenação, uma mu-
lher se aproxima de Jesus levando um 
frasco de alabastro com perfume de mir-
ra muito caro e, derramando sobre a sua 
cabeça, perfuma todo o seu corpo. 

Na última ceia é Jesus que toca o cor-
po dos seus discípulos, lavando seus pés e 
ensinando que o mais valioso é dar a vida, 
passar a vida servindo os outros. E, nesse 
contexto, diz que vai continuar em nos-
so meio quando fazemos memória dessa 
ceia, pois: “Isto é o meu corpo, tomai e co-
mei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei”. 
Tão expressivo que a Igreja nos ensinou 

a cantar: “O cálice por nós abençoado é a 
nossa comunhão no sangue de Jesus”.

Forçado a caminhar carregando pe-
sada cruz, chicoteado diversas vezes, co-
roado com coroa repleta de espinhos, o 
corpo de Jesus vai sendo humilhado, tor-
turado, dilacerado até ser pregado numa 
cruz. A caminho do calvário, em meio à 
multidão, mulheres batem no peito e se 
lamentam diante do sofrimento de Jesus. 
E mais uma vez, mesmo em meio a tanta 
dor, a Igreja nos ensina a cantar: “Prova 
de amor maior não há que doar a vida 
pelo irmão”.

José de Arimateia e Nicodemos to-
mam o corpo de Jesus para o sepulta-
mento. Pegaram o corpo, enrolaram com 
lençóis e colocaram mais de 30 quilos de 
perfume de uma mistura feita de mirra e 
aloés. As mulheres que tinham vindo da 
Galileia observaram o lugar onde Jesus 
foi sepultado e, saindo dali, foram pre-
parar aromas e perfumes, e repousaram 
naquela noite.  

Antes do amanhecer do próximo dia, 
novamente as mulheres foram ao túmu-
lo levando aromas que tinham prepara-
do e se depararam com as pedras retira-
das e o túmulo vazio.  São João destaca 
a liderança de Maria Madalena, que sai 
correndo e vai avisar Pedro e João. Os 
dois saíram apressadamente para con-
ferir o que tinham ouvido. Diante do 
túmulo vazio, Madalena põe-se a chorar 

e, quando ouve e vê Jesus perguntando 
o motivo do choro, pensa estar diante 
do jardineiro. De fato, Madalena estava 
diante do jardineiro, aquele que resgatou 
o paraíso perdido. Jesus é o novo Adão 
que nos coloca novamente no paraíso, 
no centro do jardim. 

Os passos de Madalena são bem pa-
recidos com aqueles descritos no livro do 
Cântico dos Cânticos, no qual a jovem, a 
amada, sai à procura do noivo, daquele 
que ela ama; e quando o encontra, segu-
ra, não larga e quer levá-lo para a casa da 
mãe. O Evangelho, porém, nos diz que o 
noivo, o amado, vai para a casa do Pai. 
Madalena não precisa mais do perfume 
para afastar o mau cheiro nem do óleo 
medicinal para tratar as feridas, porque 
Jesus ressuscitou. 

E como numa bela ciranda, com to-
dos os homens e mulheres da terra, ce-
lebremos com toda a criação a vitória da 
vida sobre a morte, da luz sobre as tre-
vas. “Terra inteira grite de alegria, festeje 
e faça músicas... Aplauda o mar e tudo 
o que nele vive, o mundo inteiro e toda 
gente! As montanhas e os rios batam pal-
mas e exultem de alegria” (Salmo 97). E 
quem por primeiro se moveu foram as 
pedras, pois foi dito: “Se eles se calarem, 
as pedras gritarão”. “A pedra do sepulcro 
gritou e, com o seu grito, anunciou a to-
dos um novo caminho. Foi a criação a 
primeira a fazer ecoar o triunfo da vida 

sobre todas as realidades que procura-
ram silenciar e amordaçar a alegria do 
Evangelho. Foi a pedra do sepulcro a pri-
meira a pular e, à sua maneira, a entoar 
um cântico novo de louvor e entusiasmo, 
de júbilo e esperança, no qual todos nós 
somos convidados a participar” (Papa 
Francisco).

Então, vamos festejar, mas com os pés 
no chão bem ao estilo de Madalena, que 
não tem medo da escuridão e nunca se 
dá por derrotada, sai de madrugada e vai 
à luta, tornando-se fermento novo que 
anima e contagia a todos. Com um amor 
apressado, corre para dar a mais bela no-
tícia aos irmãos: Jesus ressuscitou.

Tudo começou numa noite estrela-
da, quando o corpo de um menino foi 
enrolado em faixas por sua mãe Maria. 
Outras mulheres também cuidaram dele 
ungindo-o e perfumando-o, mas foi chi-
coteado, dilacerado, maltratado e prega-
do na cruz. Novamente foi envolvido em 
faixas e colocado no sepulcro. E tudo se 
conclui com o testemunho de outra Ma-
ria, a Madalena, que contempla o Cristo 
sem faixas, livre, ressuscitado. Sua carne, 
seu corpo, agora se reveste de eternida-
de, é um novo dia, um dia que nunca há 
de se acabar porque Jesus ressuscitou. E, 
olhando para Jesus, o “Sol nascente que 
nos veio visitar”, podemos cantar: “O Sol 
nasceu, é novo dia, bendito seja Deus, 
quanta alegria”.

DOM JOSé 
bENEDItO 
CARDOSO

bISPO AUXIlIAR DA 
ARQUIDIOCESE NA 

REGIÃO lAPA

Espiritualidade
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia!

BELéM

[LAPA] Em 30 de março, na Paróquia São 
João Batista, na Vila Ipojuca, Setor Pastoral 
Lapa, aconteceu a missa em ação de gra-
ças pelos 13 anos de ordenação sacerdo-
tal do Padre Fabiano de Souza Pereira, Pá-
roco.                            (por Benigno Naveira)

[BELÉM] As celebrações do Tríduo Pascal, na 
Área Pastoral Nossa Senhora do Carmo, foram 
presididas por Dom Luiz Carlos Dias na comu-
nidade homônima, sendo transmitidas pelas 
redes sociais. A missa do Domingo da Páscoa 
da Ressurreição do Senhor foi presidida na 
Paróquia Santa Luzia e São Pio X pelo Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Belém. 
Concelebrou o Padre Reginaldo Donatoni, 
Pároco.                                (por Fernando Arthur)

[LAPA] Dom José Benedito Cardoso, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região Lapa, in-
formou à Pastoral da Comunicação (Pascom) 
regional as seguintes transferências de padres: 
em 23 de abril, Padre Antonio Roberto Pimen-
ta assumirá como Administrador Paroquial da 
Paróquia São Mateus, no Jardim Esmeralda, 
Setor Pastoral Rio Pequeno. No dia 24, Padre 
Elio Vigo assumirá como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Ida, Se-
tor Pastoral Leopoldina.      (por Benigno Naveira)

[IPIRANGA] Dom Ângelo Ademir Mezzari, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região Ipi-
ranga, presidiu as celebrações do Tríduo Pascal 
e do Domingo de Páscoa, entre os dias 1º e 4, 
na Área Pastoral São Domingos de Gusmão. 
Concelebrou o Padre Rodrigo Felipe, Pároco 
da Paróquia Santa Cristina.             (por Redação)
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Na abertura da Semana Santa, no 
Domingo de Ramos, 28 de março, 
Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Belém, pre-
sidiu missa na Paróquia São José, no 
Belém, concelebrada pelo Pároco, Pa-
dre Marcelo Maróstica, e pelo Vigário 
Paroquial, Padre Thiago Faccini. Não 
houve a participação presencial dos fi-
éis. A celebração foi transmitida pelas 
redes sociais da Paróquia e da Região. 

Dom Luiz Carlos, no começo da 
missa, comentou que na Semana San-
ta os cristãos fixam o olhar em Jesus e 
o seguem no caminho “que passa pela 
cruz, mas nos conduz à Ressurreição e 
à certeza da vitória sobre todos os ma-
les e a morte. Assim, ganhamos vida 
e vida eterna, e uma nova maneira de 
viver baseada no próprio Deus, no 
amor de Deus”. 

Na homilia, o Bispo comentou so-
bre aspectos peculiares da celebração 
do Domingo de Ramos, memorial da 
entrada do Senhor em Jerusalém, em 
meio ao povo. 

“Hoje, Jesus também entra na nos-

Dom luiz Carlos Dias: o caminho que 
passa pela cruz conduz à Ressurreição

FERNANDO ARthUR
COlAbORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

sa Jerusalém, consciente das nossas 
dificuldades, consciente dos perigos 
que apresenta a grande cidade. De 
uma maneira especial, vamos fazer 
referência a esta pandemia. Estamos 
aqui iniciando mais uma Semana 
Santa, com as portas fechadas, com 
algumas pessoas que ajudam na li-
turgia. Você, meu irmão de fé, dese-
joso de participar de uma celebração 
como esta, novamente precisa ficar 
em casa, e é uma forma também de 
cooperarmos diante deste momento 

em que todos nós precisamos dar as 
mãos e nos unir para combater esse 
inimigo invisível que tem feito gran-
des estragos ao nosso viver e inter-
rompido a nossa convivência. Exige 
um sofrimento, sim, grandes sofri-
mentos como esse, mas que isso não 
tire a nossa esperança, porque Jesus 
está aqui hoje, entrando nessa Jerusa-
lém, vem em nosso socorro e vem nos 
ajudar, e ainda vem nos mostrar que 
não estamos sozinhos, que contamos 
com Ele”, concluiu.

Dom Luiz Carlos Dias preside missa do Domingo de Ramos na Paróquia São José, no Belém

Luiz Ivanov
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Sé

BRASILÂNDIA

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

Em 30 de março, os acolhidos do Ar-
senal da Esperança receberam a 1ª dose da 
vacina contra a COVID-19, aplicada pelos 
profissionais da saúde do Consultório do 
Centro Médico do Arsenal da Esperança, 
na Mooca.

É uma vitória conquistada em par-
ceria com a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS) e a Secretaria Municipal da 

[BRASILÂNDIA] Os últimos dias fo-
ram de grande trabalho e empenho das 
equipes da Pastoral da Comunicação 
(Pascom), para adequar os equipamentos 
disponíveis nas paróquias e comunidades 
a fim de assegurar as transmissões das 
celebrações da Semana Santa e do Do-
mingo de Páscoa, sobretudo durante esse 
período em que as missas tiveram que 
acontecer sem a participação presencial 
da assembleia.                       (por Taíse Cortês)

[SÉ] Pelo segundo ano, em razão da atu-
al pandemia, os fiéis foram convidados 
a viver a Semana Santa em suas casas, 
acompanhando as celebrações on-line, 
permanecendo nos templos apenas a 
equipe para a transmissão, os celebran-
tes e ministros. Para facilitar o acesso 
virtual dos fiéis, na página da Região Sé 
no site da Arquidiocese de São Paulo  
(http://arquisp.org.br/regiaose), foram 
disponibilizados os banners de cada pa-
róquia com os horários das celebrações, 
bem como os links de acesso direto às 
suas redes sociais.

(por Centro de Pastoral da Região Sé)

[SÉ] As celebrações da Semana Santa e 
do Domingo de Páscoa foram transmi-
tidas on-line na Paróquia Nossa Senhora 
dos Remédios, Setor Aclimação. A do Do-
mingo de Ramos, 28 de março, ocorreu às 
10h, presidida pelo Padre Ronildo Vascon-
celos de Oliveira, da Congregação Benedi-
tina Valombrosana (OSB), atual Vigário da 
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, da 
Região Episcopal Lapa, tendo como acóli-
to o Diácono Permanente Jefferson André 
dos Santos.                    (por Pascom paroquial)

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios
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Acolhidos do Arsenal da Esperança são vacinados contra a COVID-19

CENtRO DE PAStORAl DA REGIÃO Sé quão precioso é receber a vacina neste 
contexto em que todos estão vulneráveis 
à doença.

“Continuamos fazendo a nossa parte, 
para dar a cada um dos acolhidos a opor-
tunidade de ficar e se sentir em casa e de 
se cuidar, contribuindo, assim, para a er-
radicação desta pandemia”, diz o Padre 
Simone Bernardi, um dos missionários 
do SERMIG – Fraternidade da Esperança, 
comunidade responsável pelo Arsenal da 
Esperança.

Para manter suas atividades, a insti-
tuição pede doações de alimentos não 
perecíveis, máscaras e luvas descartáveis 
(tamanhos G), papel interfolhado (reci-
clado, 2 dobras com mil), papel higiênico, 
desinfetante, água sanitária, sabão em pó, 
aparelho de barbear descartável, guarda-
napos (18cm x 22cm) e copos descartáveis 
(200ml e 300ml). 

As doações podem ser entregues na 
sede do Arsenal: Rua Doutor Almeida 
Lima, 900, Mooca (próximo à Estação Bres-
ser-Mooca do Metrô). Outras informações 
pelo telefone (11) 2292-0977 ou pelo e-mail:  
arsenaldaesperanca@sermig.org.br.

tAMbéM PODEM SER 
FEItAS DOAÇõES FINANCEIRAS, 
PElOS SEGUINtES CANAIS: 
PIX: CNPJ 62.459.409/0001-28
Transferência Bancária: Banco San-
tander – Agência: 0144 – Conta: 13-
003147-6 (Associação Assindes Ser-
mig) CNPJ: 62.459.409/0001-28.

Atendidos recebem explicações sobre a vacina da COVID-19

Toalhas doadas são colocadas junto aos nomes dos fiéis

Fotos de falecidos com a COVID-19 são colocadas em uma cruz

José Luiz Altieri Campos

Gisele Lima

Na Sexta-feira Santa, 2, na 
Paróquia São Luís Gonzaga, Se-
tor Pereira Barreto, foi composta 
uma grande cruz com fotos de 
falecidos vítimas do coronavírus, 
em uma ação que teve como lema 
“Na Cruz de Cristo, a Paixão dos 
que morreram nessa pandemia”.

Durante a Quaresma, os pa-
roquianos foram convidados a se 
lembrarem de seus entes queri-
dos falecidos em decorrência da 
COVID-19 e enviaram suas fotos. 

Padre Roberto Moura, Pá-
roco, destaca que essa iniciativa 
foi uma forma de homenagear 
tantas vítimas: “Com a certeza de 
que o sofrimento e a morte têm o 

valor de colaboração na obra de 
Redenção do mundo, assim ce-
lebramos: ‘A Páscoa de Cristo na 
Páscoa da gente, a Páscoa da gen-
te na Páscoa de Cristo’ (CNBB, 
Doc.43, nº 300)”.  

A proposta é que essa cruz se 
torne um marco histórico e com-
ponha um espaço na paróquia 
que será batizado como “Capela 
Memorial da Ressurreição”, no 
qual os fiéis poderão homenage-
ar seus falecidos com a fixação de 
suas fotos.

A cruz foi apresentada à co-
munidade na celebração da Sex-
ta-feira Santa e lidos os nomes 
dos irmãos e irmãs falecidos e 
em memória de todos os mais de 
300 mil brasileiros que já morre-
ram durante a atual pandemia.

[BRASILÂNDIA] O Domingo de Páscoa, 
4, e os 51 anos da Comunidade Cristo Res-
suscitado, pertencente à Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, na Vila Souza, Setor São 
José Operário, foram celebrados com missa 
presidida pelo Padre Aldenor Alves de Lima  
(Padre Aldo), que destacou o trabalho da 
comunidade em função dos mais pobres e 
vulneráveis, em projetos como a farmácia 
comunitária, com mais de 30 anos de ati-
vidade; o projeto Coração Amigo, fundado 
pelas Irmãs de Padre Mazza para crianças e 
jovens em situação de vulnerabilidade so-
cial; o MOVA - Educação de Jovens e Adul-
tos; e o núcleo do Alcóolicos Anônimos 
(AA). “Continuem sendo testemunhas da 
ressurreição nesta parte do Reino de Deus a 
nós confiada”, exortou o Sacerdote. 

(por Luccas Sant’Ana)

Saúde (SMS), após um 
ano em que o Arsenal 
da Esperança fez o má-
ximo para proteger seus 
acolhidos, centenas de 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

No dia anterior à 
imunização, foi rea-
lizado um encontro 
de sensibilização para 
os acolhidos sobre a 
atividade, bem como 
a conscientização do 

Durante o período quaresmal deste 
ano, a Paróquia Nossa Senhora das Gra-
ças, na Vila Carolina, Setor Freguesia do 

organizadores da iniciativa mais de 600 
nomes de paroquianos e seus familiares. 

Na Vigília Pascal, as tolhas e os no-
mes recebidos foram colocados nos ban-
cos da Paróquia, representando os fiéis e 
o gesto de solidariedade.

Ressuscitado, durante a qual foram ar-
recadados aproximadamente 250 quilos 
de alimentos não perecíveis e produtos 
de higiene e de limpeza. Todas as ações 
foram acompanhadas e dirigidas pelo 
Padre Reinaldo Torres, Pároco.

GISElE lIMA E ClEbER ASSUMPÇÃO
COlAbORAÇÃO ESPECIAl PARA A REGIÃO

Ó, engajou-se para ações concretas de 
solidariedade.

Houve a arrecadação de quase duas 
centenas de toalhas de banho e de rosto 
que serão destinadas à Pastoral do Povo 
da Rua, sob a coordenação do Padre Júlio 
Lancellotti. 

Outra ação possibilitou a aproxima-
ção das pessoas que acompanham, mes-
mo que de forma on-line, as missas e ati-
vidades da Paróquia. Foram enviados aos 

‘Na Cruz de Cristo, a Paixão dos que morreram nessa pandemia’
tAíSE CORtêS

COlAbORADORA DE COMUNICAÇÃO 
NA REGIÃO

Paróquia Nossa Senhora das Graças testemunha a solidariedade
Também foram arrecada-

das pouco mais de uma cen-
tena de caixas de bombons 
para complementar as cestas 
básicas distribuídas às famí-
lias assistidas pela Paróquia e 
Conferência Vicentina.

Por fim, no Domingo 
de Páscoa, houve a Carreata 
Solidária pelas ruas do bair-
ro, com a imagem do Cristo 

Pascom da Paróquia São Luís Gonzaga
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LAPA

Comportamento

Fé e Cidadania

SIMONE RIbEIRO CAbRAl FUzARO

Eis que voltamos atrás com as aulas 
presenciais, que tanto bem fazem aos 
nossos pequenos!

Diante dessa realidade, gostaria de 
convidar vocês a uma reflexão funda-
mental sobre como manter a saúde 
emocional das crianças. Em primeiro 
lugar, precisamos ter em mente como 
funcionam nossos pequenos. Até os 6 
anos, as crianças ainda não se encon-
tram na idade da razão, o que significa 
dizer que muito pouco conseguem ela-
borar racionalmente de tudo o que per-
cebem e escutam. O aprendizado e a 
formação do conhecimento nessa faixa 
etária se dão pelas percepções sensíveis: 
o que experimentam, vivenciam, sen-
tem e percebem informa muito mais 
do que o que ouvem em termos de ex-
plicações racionais. 

Embora depois dos 2 anos já fa-
lem e, aparentemente, muito bem, as 
relações que estabelecem ainda são 
muito pautadas na imaginação, com 
pouca compreensão da causalidade e 
sem a capacidade de acompanhar o 
raciocínio lógico dos adultos, como 
muitas vezes os pais imaginam. Eles 
tudo percebem somente sob seu pon-
to de vista (por causa do egocentrismo 
que domina essa etapa), ainda não 
conseguem conceber a reversibilidade 
das operações, encontram-se “enga-
tinhando” em suas possibilidades de 
compreensão do mundo. Evidente-
mente, essas capacidades vão aumen-
tando com a idade, de modo que uma 
criança de 5 ou 6 anos já consegue per-
ceber melhor o ponto de vista de outra 
pessoa do que uma criança menor de 

4 anos. Ainda assim, não há uso da ra-
zão para elaborações mais complexas. 

Partindo dessa compreensão, va-
mos pensar o que significa para esses 
pequenos esse mundo de informações 
e mudanças que estamos vivendo no 
último ano. A rotina deles foi completa-
mente mexida, estão vivendo em casa a 
maior parte do tempo, com pouco con-
tato com outras pessoas, amiguinhos, 
familiares mais distantes, alguns estão 
privados do contato com os avós (algo 
tão importante nessa etapa da vida). O 
pior: vivendo um clima de ansiedade 
generalizada. A escola, que oferece uma 
possibilidade de organização da rotina 
e convívio, parou novamente. 

O medo do “tal” vírus toma conta 
dos adultos e deixa o ambiente da casa 
tenso, sem mesmo que se perceba isso 
com clareza. As crianças mais velhas, 
dos 7 aos 11 anos, já conseguem uma 
compreensão mais racional do assunto, 
nem por isso menos angustiante. Sen-
tem-se inseguras e tolhidas de muitas 
atividades que nessa faixa etária são 
muito importantes para o seu bom de-
senvolvimento.

Não esconder os sofrimentos dos 
pequenos e ajudá-los a suportar as frus-
trações e dificuldades que a vida real 
oferece é, sem dúvida, papel dos pais. 
Porém, oferecer um ambiente saudável 
e um clima equilibrado para o convívio 
é fundamental até mesmo para isso. 

Sendo assim, sugiro aos pais algu-
mas ações que protejam as crianças 
dessa situação de ansiedade em massa 
que estamos vivendo:
•  Evitem telejornais e programas que 

tratem do assunto enquanto as crian-
ças estão no ambiente;

•  Não as assustem quanto a sair na rua: 
não tratem o assunto como se o fato 
de sair trouxesse um perigo iminente 
de pegar o vírus – elas podem inter-
nalizar e generalizar essa informação. 
Esse perigo não é real: lembrem-se de 
que é preciso contato com as pessoas 
infectadaas e suas secreções para o 
contágio. 

•  Levem as crianças a lugares abertos 
para brincar e passear, ao menos duas 
vezes por semana (elas precisam de 
espaço, de contato com a natureza e 
com outras crianças).

•  Guardem seus medos e ansiedades 
para vocês, adultos. Para as crianças, 
os pais são o porto seguro – é assus-
tador para elas verem essas referên-
cias tão importantes completamente 
amedrontadas. Não conseguirão lidar 
com isso de modo positivo. 

•  Inventem brincadeiras com objetos 
– caixas, potes, papéis –, evitando ao 
máximo os eletrônicos, uma vez que 
as crianças já estão submetidas a eles 
para atividades escolares. Os eletrôni-
cos também estimulam o imediatis-
mo, a ansiedade e a agitação. 

•  Para os alfabetizados, estimulem a 
leitura – leiam juntos um livro inte-
ressante, conversem a respeito. Brin-
quem com jogos de tabuleiro, envol-
vam-nos em tarefas da casa.

Lembrem-se: cuidar da saúde emo-
cional é tão importante como cuidar da 
saúde corporal. Aliás, pessoas emocio-
nalmente equilibradas costumam ter 
um sistema imunológico muito mais 
eficaz, acreditem.

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é  
fonoaudióloga e educadora. Mantém o site:  

www.simonefuzaro.com.br. Instagram: @sifuzaro.

Cuidar da saúde emocional 
dos filhos em tempos de pandemia

Dom José preside o tríduo Pascal e a 
Páscoa na Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz

Os fiéis da Paróquia Nossa Senho-
ra Rainha da Paz, Setor Pastoral Le-
opoldina, acompanharam, de modo 
on-line, as celebrações do Tríduo Pas-
cal, entre os dias 1º e 3, presididas por 
Dom José Benedito Cardoso, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Lapa.

Na Quinta-feira Santa, dia 1º, 
Dom José presidiu a Missa da Ceia do 
Senhor, concelebrada pelo Padre An-
tonio Roberto Pimenta, com a parti-
cipação do Diácono Antonio Geraldo 
de Souza. 

Na homilia, o Bispo recordou que 
Jesus lavou os pés dos discípulos e os 
enxugou com a toalha que trazia na 
cintura. “Jesus pediu aos seus discí-

pulos que, seguindo seu exemplo, 
deveriam lavar os pés uns dos outros, 
fazendo como Ele fez.” O celebrante 
lembrou que devemos seguir o exem-
plo de Jesus em nossas vidas, em nada 
ser diferente do Mestre. 

Na Sexta-feira Santa, Dom José 
presidiu o ato litúrgico da Paixão do 
Senhor. No Sábado Santo, devido às 
atuais restrições decorrentes da pan-
demia de COVID-19, não houve a 
bênção do fogo na Vigília Pascal. A 
procissão de entrada foi com o Círio 
Pascal aceso. Em seguida, foram pro-
clamadas as leituras do dia, houve a 
renovação das promessas do Batismo 
e a liturgia eucarística.

No domingo, 4, Dom José Bene-
dito presidiu a missa do Domingo da 
Páscoa da Ressurreição do Senhor 
também nesta Paróquia.

bENIGNO NAVEIRA
COlAbORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Benigno Naveira

Dom José e o Padre Antonio Roberto 

PADRE AlFREDO JOSé GONÇAlVES, CS

O palco de guerra se repete com inusitada 
frequência. Em 22 de março, uma escola pri-
mária na cidade do Rio de Janeiro (RJ) se viu 
envolvida num tiroteio. A cena da professora 
orientando as crianças de 4 a 7 anos foi filma-
da. Comoveu e viralizou pelas redes sociais. 
“Vamos, todos no chão, sentados e encostados 
na parede”, dizia ela, tentando defendê-las do 
risco das balas perdidas. E continuava: “Aqui, 
um pouco mais longe uns dos outros”, tentan-
do protegê-las do coronavírus.

Entre o medo do vírus e o das balas, a 
professora e as crianças faziam malabarismos 
para sobreviver numa terra conflagrada. Con-
flagrada pela pobreza, miséria e descaso; pela 
pandemia, que só no Brasil já ceifou a vida de 
mais de 300 mil pessoas; pela negligência do 
poder público frente a tamanha tragédia; pelo 
descompasso entre as medidas tomadas pelos 
poderes federal, estadual e municipal.

Referimo-nos a crianças inocentes. Sem 
dúvida, meninos e meninas cheios de energia 
e entusiasmo, mas sobre cujas ternura e fragi-
lidade devemos erguer o edifício do futuro. O 
que esperar deles e delas em meio a um cená-
rio quase diariamente marcado pelo som de 
balas e pela proximidade sombria da morte? 
E quanto aos profissionais da educação, ou 
aqueles da saúde, como manter a calma e uma 
postura íntegra, rodeados que estão de tantos 
riscos e de tantos conflitos?

Nesse contexto de violência e enfermida-
de tragicamente combinadas, agravado pelo 
colapso do sistema de saúde público e priva-
do, em que se encontram de forma especial as 
grandes metrópoles, as vítimas são sempre os 
grupos mais vulneráveis e indefesos. Idosos, 
crianças e mulheres, por um lado, imigrantes, 
desempregados e subempregados, por outro. 
É aí que a vida se encontra mais ameaçada. É aí 
que a fome e a morte batem à porta de maneira 
conjunta e macabra.

Porém, se é aí que a vida se encontra mais 
ameaçada, é também para esses grupos que se 
volta o olhar compassivo e misericordioso de 
Jesus e do Deus que Ele nos revela nos relatos 
evangélicos. Mesmo invisível e aparentemente 
distante, o Pai jamais abandonou seu Filho, de 
modo especial no momento central e trágico 
da cruz. E está igualmente junto àqueles que 
hoje padecem crucificados pela pandemia ou 
pela violência urbana. O tempo da Quaresma, 
por exemplo, neste ano de 2021, foi vivenciado 
e enriquecido pela temática do diálogo e do 
compromisso, com a reflexão e ação ao redor 
da Campanha da Fraternidade Ecumênica.

Podemos concluir que, se é nesses grupos 
que se concentra preferencialmente o coração 
do Pai e do Filho, movidos pelo amor do Es-
pírito Santo –, a Doutrina Social da Igreja, ao 
longo do tempo, também tem priorizado a de-
fesa e o direito à dignidade humana, particu-
larmente onde ela se encontra mais esquecida 
e aviltada. É o que demonstram, de um lado, 
as palavras interpeladoras do Papa Francisco 
e, de outro, as ações solidárias desenvolvidas 
neste momento pela imensa rede das pastorais 
sociais e movimentos, bem como de tantas co-
munidades, paróquias e dioceses.

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

Vírus, balas 
e crianças
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[SANTANA] No Domingo da Páscoa 
da Ressurreição do Senhor, foi ofertado 
na Basílica Sant’Ana um café da manhã 
para moradores em situação de rua e ou-
tras pessoas em vulnerabilidade social. A 

distribuição da refeição foi feita por paro-
quianos, com trabalhos coordenados pelo 
Padre José Roberto Abreu de Mattos, Rei-
tor e Pároco.

(por Redação)

Faceboock da Basílica Sant’Ana

[IPIRANGA] Paroquianos da Paróquia 
Nossa Senhora das Dores, Setor Pastoral 
Ipiranga, juntamente com seu Pároco, Frei 
Fábio Luiz Ribeiro, realizaram no sábado, 
3, uma ação de doação de panetones na 
comunidade de Heliópolis, na zona Sul da 
cidade.               (por Pascom da Região Ipiranga)

Frei Fábio Luiz Ribeiro

Diante do aumento do número de ca-
sos, internações e mortes por COVID-19 
em São Paulo, a Arquidiocese suspendeu 
temporariamente, no início de março, as 
celebrações com a participação presen-
cial de fiéis, visando à prevenção do con-
tágio com o coronavírus. 

As medidas restritivas nas igrejas fo-
ram reforçadas na carta do Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, 
em 21 de março, e por ele reafirmadas no 
programa “Diálogos de Fé”, no Domingo 
de Páscoa, 4 (leia mais na página 3). 

Durante a Semana Santa deste ano, 
assim como ocorreu em 2020, os fiéis 
não puderam ir aos templos para parti-
cipar das celebrações da Paixão, Morte 
e Ressurreição de Jesus. No entanto, de 
suas casas, eles acompanharam as trans-
missões on-line. 

Foi assim na casa do analista de RH 
Deli Júnior, 34, que acompanhou as ce-
lebrações na companhia do filho Yuri, 
de 9 anos, e da esposa Mayra, grávida há 
4 meses. “Colocamos um ramo na por-
ta do apartamento, assistimos às missas 
on-line e rezamos o Santo Terço”, conta o 
morador do bairro de Pirituba, na zona 
Noroeste. 

“A Páscoa é o momento mais impor-
tante para nós, no qual Cristo vence a 
morte e ressuscita para nos abrir o céu. 
É triste não estar comungando o corpo 
de Cristo, mas somos esperançosos no 
amor de Deus por nós”, complementou o 
paroquiano da Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima, na Região Brasi-
lândia.

‘Só ElE PODE NOS DAR AS MÃOS’
Também moradora de Pirituba, a 

professora Rosângela de Oliveira Silva, 
48, acompanhou on-line as celebrações 
da Semana Santa, ao lado do esposo, dos 
dois filhos – Vinicius e Carolina – e dos 
três netos. 

Ela começou a se preparar para a Pás-
coa com um retiro quaresmal. “A expe-
riência com Deus é sempre maravilhosa. 
Nesta caminhada de 40 dias com a igreja, 

De suas casas, famílias celebram o mistério
da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo

IRA ROMÃO
osaopaulo@uol.com.br

refletimos o quanto Ele nos ama, cuida 
de tudo com carinho e que em certos 
momentos só Ele pode nos dar as mãos”, 
pontua Rosângela.

Foi um momento ainda mais especial 
para ela e o filho, que estão em isolamen-
to social mais rígido, após terem sido in-
fectados com o coronavírus. “A Semana 
Santa nos fortaleceu para suportar este 
momento e nos fez dar mais valor à vida, 
entender o sofrimento do próximo como 
se fosse nosso e que a cruz não é vazia. 
Cristo morreu para nos dar a vida eterna”, 
reforça a professora.

Paroquiana da Paróquia São Luís Gon-
zaga, também na Região Brasilândia, ela 
destaca que um dos instantes mais mar-
cantes das transmissões ocorreu na cele-
bração da Sexta-feira Santa, quando foi 
apresentada uma cruz revestida de fotos 
de parentes dos fiéis que morreram víti-
mas da COVID-19. Uma das fotos era de 
seu tio, morto aos 80 anos. “Essa cruz foi 
uma linda homenagem [aos nossos entes]. 
O sofrimento de cada um que fez sua Pás-
coa, assim como Jesus, nosso Salvador.” 

DE PAIS PARA FIlhOS
A secretária Vanessa Pito, 41, e o 

engenheiro civil Christian Pito, 44, são 

pais de Luiza, 9 anos, e Catarina, 6. O 
casal atua na Paróquia Santa Teresinha, 
na Região Santana, como ministros ex-
traordinários da Sagrada Comunhão, 
coordena a Pastoral Familiar paroquial 
e os dois são membros da Pastoral da 
Comunicação.

Como no ano passado, a família fez 
orações diárias e acompanhou as trans-
missões on-line de toda a Semana Santa. 
“Separamos ramos de oliveira e palmei-
ras para colocar no portão e na porta de 
casa, inclusive, durante a celebração”, re-
lata Vanessa.

Na Sexta-feira Santa jejuaram, como 
detalha a secretária: “As crianças fizeram 
uma refeição mais leve e iniciamos nossa 
preparação às 13h45 com um momento 
de oração com Cristo. Faríamos essa vigí-
lia se estivéssemos na igreja com os gru-
pos de jovens e da Pastoral Familiar. Às 
15h, participamos da Paixão do Senhor”.

No Sábado Santo, eles participaram 
presencialmente da Vigília Pascal, auxi-
liando na Liturgia e na transmissão on-li-
ne. “Proclamei duas leituras e o Christian 
auxiliou na transmissão pelo YouTube. 
As meninas ficaram em casa com meus 
pais, com quem assistiram à missa”, deta-
lha Vanessa. 

No Domingo de Páscoa, o casal e 
os filhos, em casa, acenderam o círio 
pascal familiar.  “Fazemos questão que 
nossas filhas estejam sempre conosco 
durante as missas e nos momentos de 
louvar e agradecer o sacrifício de amor 
de Jesus para conosco”, afirmou a mãe.

PERtO APESAR DE lONGE
A professora de Educação Infantil Fa-

biana Pereira, 41, participa regularmen-
te de duas paróquias, ambas na Região 
Santana: a Santa Teresinha, com atuação 
na Pastoral Familiar e no Encontro de 
Jovens; e a Santa Luzia, na Pastoral de 
Eventos.

Ela está sempre na companhia dos 
filhos, Davi, 8, e Felipe, 5, e do esposo, 
Marcelo, que é ministro extraordinário 
da Sagrada Comunhão e auxilia no mi-
nistério de música das duas paróquias, 
atividades que realizou presencialmente 
nesta Semana Santa.

“Sinto muito, inclusive pelas crianças, 
por não podermos participar com ele 
[Marcelo]. Assistimos às missas on-line, 
mas não estar lá e não receber a Euca-
ristia dói muito. Dói ver o templo vazio”, 
desabafa Fabiana. 

“Mesmo em casa, colocamos nosso 
ramo na porta, simbolizando a entrada 
de Jesus em Jerusalém, e montamos um 
altar da Santa Ceia. No Sábado Santo, 
acendemos o mini círio que ganhamos, 
quando o padre, durante a Vigília Pascal, 
acendeu o Círio Pascal na igreja”, relata a 
professora.

A família também se reuniu por 
chamada de vídeo com amigos das 
duas paróquias na Quinta-feira Santa. 
“Cantamos, rezamos, lemos a Bíblia e 
houve até testemunhos de fé”, prosse-
gue Fabiana. “Temos de manter nos-
sa fé viva e buscar animar nossos ir-
mãos, porque não tem sido fácil para 
ninguém. Precisamos procurar estar 
perto, mesmo estando longe. Que a 
renovação aconteça todos os dias em 
nossas vidas”, finaliza.

Na casa de Rosângela 
de Oliveira foi 
organizado um espaço 
para orações; família 
de Deli Junior reza 
unida; e na Paróquia 
São José do Maranhão, 
na Região Belém, é 
realizada a carreata 
com a imagem do 
Cristo Ressuscitado

Arquivo pessoal Facebook da Paróquia São José do Maranhão
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Em vigor desde setembro de 2020, a 
Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) – regulamenta o uso, 
proteção e transferência de dados pesso-
ais no Brasil, a fim de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privaci-
dade dos cidadãos. 

“A Lei Geral de Proteção de Dados 

Com a lGPD, o que muda na coleta e gestão
de dados das instituições religiosas?
ATé AGOSTO DESTE 
ANO, INSTITUIçõES 
TERãO DE PROMOVER 
ADAPTAçõES PARA SE 
ADEqUAR à LEI GERAL 
DE PROTEçãO DE DADOS

DANIEl GOMES
osaopaulo@uol.com.br

“É preciso assegurar que os dados 
não cheguem a outros lugares se o seu 
titular assim não quiser. Desse modo, 
deve haver um cuidado maior para 
avaliar se os dados que a instituição 
está coletando são mesmo necessários, 
pois um dos fundamentos da LGPD é 
o princípio da minimização, ou seja, 
requerer o mínimo de dados para exe-
cutar algo”, detalha a especialista em 
Direito Digital. 

Durante uma formação sobre o 
tema, voltada aos bispos, em setembro 
de 2020, o advogado Hugo José Sarubbi 
Cysneiros Oliveira, assessor jurídico-ci-
vil da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), ressaltou que um dos 
princípios da LGPD é a prevenção, a fim 
de que se evite a ocorrência de danos no 

informações pessoais e cada forma de 
arquivamento precisarão ser documen-
tados. É um trabalho que demanda o en-
volvimento de todos: agentes, coordena-
dores, representantes de todas as esferas 
da instituição.” 

3 PASSOS FUNDAMENtAIS
Lara Garcia orienta que a primeira 

coisa a ser feita pelas Igrejas é revisar 
todos os dados que possuam sobre as 
pessoas, a fim de saber quais deles são 
efetivamente necessários e quais podem 
ser descartados.

“O primeiro passo para se adequar 
à LGPD é levantar todos os dados que 
a Igreja tem sobre seus titulares. Depois, 
olhar cada um dos dados e enquadrá-los 
em uma das dez bases legais, para veri-

guém, ainda que seja para ocasiões pon-
tuais, como, por exemplo, menção dos 
nomes dos dizimistas do mês em uma 
missa. 

“Se nesse programa de privacidade 
estiver muito claro para todos os que 
procuram a paróquia que a qualquer 
momento pode ser divulgado o nome 
de algum fiel, em razão de um pedido 
de uma instância maior – a Diocese – ou 
mesmo para uma homenagem, será pos-
sível fazê-lo, porque os fiéis já estarão sa-
bendo previamente dessa possibilidade. 
Isso reforça por que é preciso que se faça 
a readequação na gestão dos dados: ma-
peá-los, enquadrá-los nas bases legais e 
montar o programa de governança e pri-
vacidade de dados. Do contrário, se uma 
instituição quiser, por exemplo, home-

tem duas vertentes: a 
proteção do titular de 
dados, ou seja, a pessoa 
de quem se fala; e a pro-
teção das instituições 
que lidam com os da-
dos, para que estejam 
seguras sobre como 
podem tratá-los. A lei 
estabelece critérios do 
que é permitido fazer 
e apresenta bases legais 
tanto para os dados 
pessoais quanto para 
os dados pessoais sen-
síveis”, explicou ao O 
SÃO PAULO a advo-
gada Lara Rocha Gar-
cia, mestra em Direito 
Político e Econômico e 
especialista em Direito 
Digital. 

Até agosto des-
te ano, as instituições 
precisam adequar suas 
políticas de gestão de 
dados pessoais de ma-
neira a enquadrá-los em uma das dez 
bases legais apresentadas pela lei: Con-
sentimento do Titular; Legítimo Interes-
se; Obrigação Legal; Cumprimento de 
Políticas Públicas; Órgãos de Pesquisa; 
Execução de Contratos; Exercício de Di-
reitos; Proteção à Vida; Tutela da Saúde; 
e Proteção ao Crédito. 

De modo simplificado, as bases legais 
são as justificativas pelas quais as insti-
tuições podem ou devem ter acesso aos 
dados de alguém, a fim de bem executar 
suas funções. 

GEStÃO DE DADOS PElAS 
INStItUIÇõES RElIGIOSAS

Entre os dados pessoais considerados 
sensíveis pela LGPD estão os referentes 
às convicções religiosas ou filosóficas de 
alguém, razão que, por si só, já justifica-
ria um maior cuidado das instituições 
religiosas com os dados que possuam 
sobre os fiéis. Além disso, até mesmo o 
uso de informações elementares, como o 
nome e o RG, deve respeitar os princí-
pios de finalidade e transparência. 

tratamento das informações. Ele orien-
tou que as dioceses adotem uma política 
de proteção de dados pessoais. “Antes 
de se tomar quaisquer atitudes, precisa 
existir uma política, e ela significa rotina, 
critérios, prazos”, salientou.

NO DIA A DIA
Em um encontro virtual, em feve-

reiro, com padres e leigos coordenado-
res das pastorais, organismos e serviços 
eclesiais do Regional Sul 1 da CNBB, a 
advogada Mariana Palmeira, professora 
da PUC-Rio, sintetizou o que precisa 
mudar nos expedientes da gestão de da-
dos nas Igrejas a partir da LGPD:

“Trata-se de entender que todas as 
atividades desenvolvidas – que de algu-
ma forma passam por dados pessoais 
da população assistida pelas pastorais –, 
precisarão de um novo protocolo para 
que continuem a ser prestadas. A partir 
dessa sensibilização, vem o mapeamen-
to do caminho que os dados percorrem 
no âmbito de cada atividade. Cada ficha 
ou cadastro preenchido, cada envio de 

ficar em qual hipótese legal se permite 
usar esse dado. Caso não se consiga en-
quadrar um dado em algumas das bases 
que permitam usá-lo, é preciso obter o 
consentimento do titular. O terceiro pas-
so é adaptar os instrumentos jurídicos: 
por exemplo, ajustar a ficha de inscrição 
da Catequese ou um termo de doação do 
dízimo”, detalhou a especialista.

Entretanto, quando o dado a ser cole-
tado é elementar para que se realize uma 
atividade, como, por exemplo, saber o 
nome completo e o endereço de alguém 
para matriculá-lo em uma turma de Ca-
tequese, ter um termo de consentimento 
para estes dados não é necessário.  

PROGRAMA DE PRIVACIDADE 
DE PROtEÇÃO DADOS

Lara Garcia ressalta que o melhor a 
ser feito é a instituição religiosa ter um 
programa de privacidade para a prote-
ção de dados, com cláusulas e regras que 
sejam do conhecimento de todos, o que 
ajudará a evitar problemas futuros com a 
eventual divulgação dos dados sobre al-

nagear alguém, terá 
que procurar a pessoa, 
perguntar se ela quer, 
se isso poderá ser fei-
to em público, enfim, 
obter o consentimen-
to, por escrito, para 
fazê-lo. Assim, tudo 
sempre dependerá de 
qual é o programa de 
privacidade para a 
proteção de dados; e 
nas situações não pre-
vistas neste programa 
será preciso consultar 
o titular dos dados.” 

NA ARQUIDIOCESE 
DE APARECIDA

Um exemplo de 
política de privaci-
dade para a proteção 
de dados pode ser 
encontrado no portal 
da Arquidiocese de  
Aparecida. A partir da 
home page, o usuário 

pode acessar o link para o documento 
“Política de Privacidade – Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD”. 

Um dos itens do documento detalha 
que, “para acesso e uso das funcionali-
dades e conteúdo exclusivos dos portais 
eletrônicos da Controladora [a Arqui-
diocese de Aparecida], o Usuário de-
clara o seu Consentimento para coleta, 
armazenamento e compartilhamento de 
seus dados pessoais para os fins a que se 
destinam”. 

O documento apresenta as maneiras 
pelas quais os dados poderão ser utiliza-
dos – “O consentimento que o Usuário 
fornece para as finalidades de uso dos 
dados é coletado de forma individual, 
clara, específica e legítima e não serão 
vendidas ou alugadas pela Controlado-
ra” – e dá a garantia de que, “por meio 
do canal específico e exclusivo, o usuá-
rio poderá alterar suas concessões de 
consentimento para tratamento de seus 
dados, conceder novas permissões ou re-
tirar as permissões atuais”. 
(Com informações da CNBB e do Regional Sul 1 da CNBB)

Pixabay/StockSnap
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“Jesus não está mais no túmulo, não 
está mais entre os mortos. Ele vive en-
tre nós.” Com essa afirmação, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metro-
politano de São Paulo, iniciou a missa da 
Solenidade da Páscoa da Ressurreição do 
Senhor, na manhã do domingo, 4.

A Eucaristia foi celebrada na cripta da 
Catedral da Sé, sem a participação dos fi-
éis, porém com transmissão pela rádio 9 
de Julho e pelas mídias digitais, em con-
formidade com as medidas adotadas na 
Arquidiocese de São Paulo para conter o 
avanço da pandemia de COVID-19, que 
vive sua fase mais crítica, com número 
elevado de casos, ocupação de leitos hos-
pitalares e mortes.

De igual modo, as celebrações do Trí-
duo da Paixão, Morte e Ressurreição do 
Senhor aconteceram sem a participação 
do povo, como no ano passado. 

Na homilia, Dom Odilo destacou 
que a Páscoa deste ano novamente é 
celebrada no contexto de “sofrimento, 
angústia e confusão”. Recordando os re-
latos dos evangelhos sobre a Ressurrei-
ção, o Cardeal convidou todos a imagi-
narem como foi a primeira Páscoa dos 
cristãos. “Certamente, foram dias cer-
cados de angústia, tristeza, incerteza e 
confusão, mas também de alegria. En-
quanto isso, as primeiras manifestações 
de Jesus ressuscitado. A notícia logo se 
espalhou”, disse.

“Essa história continua, não parou 
desde então. Há quem negue, há quem 
queira provas, como São Tomé, há os 
que aceitam o testemunho dos apósto-
los, há os que creem e experimentam 
a alegria da Ressurreição”, continuou 
o Arcebispo, enfatizando: “A Ressur-
reição de Jesus e o que a Igreja afirma 
sobre ela é, sobretudo, objeto da fé, do 
testemunho. É esse testemunho que 
hoje somos convidados a acolher nova-
mente”, afirmou.

Dom Odilo prepara o Círio durante a Vigília Pascal, dia 3

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

A anúncio da Ressurreição de Jesus aconteceu na 
noite do Sábado Santo, 3, na solene Vigília Pascal, pre-
sidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, no altar prin-
cipal da Catedral da Sé, novamente sem a presença dos 
fiéis e transmitida pelo rádio e pela internet. 

Considerada a “mãe de todas as vigílias”, essa cele-
bração anuncia a Ressurreição de Jesus. Na Igreja pri-
mitiva, tal celebração acontecia durante toda a noite, 
preparando os fiéis para o alvorecer do Domingo da 
Ressurreição do Senhor.  

Também por causa da emergência sanitária, a li-
turgia da missa foi simplificada, seguindo as orienta-
ções da Santa Sé para essa circunstância. Por isso, não 
houve a bênção do fogo novo, como de costume, mas 
o Círio Pascal, sinal do Ressuscitado, foi aceso e apre-
sentado solenemente com o refrão: “A luz de Cristo”.

Ao contrário das habituais sete leituras do Antigo 
Testamento, seguidas de salmos e orações, que recor-
dam a história da salvação do povo de Deus, este ano 
foram proclamadas apenas três.

Em seguida, foi entoado o hino de louvor “Glória a 
Deus nas alturas”, e proclamada uma leitura do Novo 

Testamento. Omitida durante toda a Quaresma, a acla-
mação “Aleluia” foi cantada solenemente para anunciar 
o Evangelho da Ressurreição de Jesus.

A Vigília Pascal também é marcada pela liturgia ba-
tismal, com a bênção da água batismal, na qual é mer-
gulhado o Círio Pascal, em sinal do próprio Cristo que 
santifica as águas por seu batismo. Em seguida, os fiéis 
renovam as promessas do próprio Batismo.

A MORtE FOI VENCIDA
Na homilia, Dom Odilo enfatizou que, nessa noi-

te, os cristãos proclamam mais uma vez: “Cristo está 
vivo, caminha conosco e sustenta a nossa esperança. 
Ele não nos deixa desfalecer, ainda que sejam grandes 
as dificuldades que enfrentamos”. Em seguida, lem-
brou que “a morte foi vencida e não tem mais poder 
sobre Jesus”. 

Dirigindo-se a todas as pessoas angustiadas por estes 
tempos difíceis, o Cardeal exortou: “Não percamos a fé, 
não percamos a esperança. Vamos superar esta crise. Por 
isso, cuidemos bem uns dos outros, para, assim, atraves-
sarmos este tempo sem perder mais ninguém”. (FG)

‘Nesta noite, proclamamos novamente: Cristo está vivo e caminha conosco’

‘O Senhor ressuscitou e está no meio de nós!’
FERNANDO GERONAzzO

osaopaulo@uol.com.br

A hUMANIDADE ENtRA 
NA VIDA EtERNA

Dom Odilo acentuou que a primeira 
grande afirmação da fé da Igreja contida 
no Mistério Pascal é que Jesus ressusci-
tado introduz na história humana a vida 
eterna. “Sabemos disso pelo testemunho 
dos apóstolos. Eles estiveram com o Se-
nhor”, acrescentou o Cardeal, recordan-
do o testemunho de São Pedro relatado 
na primeira leitura: “Deus o ressuscitou 
no terceiro dia, concedendo-lhe mani-
festar-se não a todo o povo, mas às tes-
temunhas que Deus havia escolhido: a 
nós, que comemos e bebemos com Jesus, 
depois que ressuscitou dos mortos” (At 
10,40-41).

“‘Jesus nos mandou pregar’, diz o 
apóstolo e, então, vem a nova palavra, 
que interpreta, finalmente, quem é Jesus: 
‘Deus o constituiu Juiz dos vivos e dos 
mortos’. Significa que Ele irá nos julgar 
se aceitamos, se cremos, se acolhemos o 
seu Evangelho”, sublinhou o Arcebispo, 

acrescentando as últimas palavras do 
discurso de Pedro: “Todo aquele que crê 
em Jesus recebe, em seu nome, o perdão 
dos pecados”.

CONVItE à REFlEXÃO
“Queridos irmãos e irmãs, nós esta-

mos celebrando a Páscoa, como fazemos 
todos os anos. Mas a pergunta é: O que 
nos traz de novo a Páscoa deste ano? O 
que levamos de novo para a nossa vida, 
celebrando a Páscoa neste contexto em 
que nós nos encontramos?”, convidou 
Dom Odilo à reflexão.

“Certamente, esta Páscoa nos convi-
da a nos colocarmos seriamente diante 
da nossa vida e nos perguntarmos: ‘Afi-
nal, o que estou fazendo aqui? Para onde 
vou? Do jeito que eu vivo, posso me 
apresentar diante de Jesus, que um dia 
me julgará?’”, acrescentou o Purpurado.

O Cardeal Scherer enfatizou que a atu-
al pandemia chama a atenção para a preca-
riedade da vida, enquanto o Mistério Pas-

cal convida todos a olharem para Aquele 
que ressuscitou e vive na eternidade.

AO lADO DOS QUE SOFREM
O Arcebispo desejou que esta Pás-

coa também traga alegria, esperança e 
conforto a todos aqueles que sofrem, sa-
bendo que sua vida não está fadada sim-
plesmente a cair no vazio, mas alcançará 
a eternidade em Cristo. “Coragem! Lu-
temos por tudo de bom e de bonito que 
Deus nos concede experimentar já nesta 
existência”, exortou.

“Coloquemo-nos ao lado dos que 
sofrem, que passam privações e ajude-
mo-los a carregar o fardo da sua dor, da 
sua cruz, mas, também, não deixemos 
de lhes dar uma palavra de esperança, 
apontando o horizonte luminoso que 
há diante de todos nós. Olhando a mi-
sericórdia de Deus que se manifestou em 
Cristo ressuscitado, todos nós podemos 
participar um dia da sua vida gloriosa”, 
completou Dom Odilo.

Cardeal Odilo Scherer, Arcebispo Metropolitano, preside, na cripta da Catedral da Sé, a missa da Páscoa da Ressurreição do Senhor, dia 4
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O Tríduo Pascal foi aberto na noi-
te da Quinta-feira Santa, dia 1º, com a 
Missa da Ceia do Senhor, presidida pelo 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, no altar 
principal da Catedral da Sé, sem a parti-
cipação de fiéis. 

Essa celebração recorda a instituição 
da Eucaristia e do sacerdócio católico. 
Assim como no ano passado, por cau-
sa da pandemia, não houve o rito do  
lava-pés, que lembra o gesto de Jesus 
com os apóstolos na Última Ceia.

SACERDóCIO
O Cardeal iniciou a homilia dirigin-

do-se aos sacerdotes, recordando que, 
em situações normais, seria celebrada na 
manhã da Quinta-feira Santa a Missa do 
Crisma, na qual os padres renovam suas 
promessas sacerdotais diante do Arce-
bispo. Essa celebração, porém, teve de 
ser adiada.

“Somos ministros do sacerdócio de 
Cristo, isto é, seus servidores”, afirmou 
Dom Odilo, ressaltando que “cada ges-

to sacerdotal, os sacramentos, a prega-
ção da Palavra, o serviço da caridade e 
da animação da esperança, a defesa dos 
mais fragilizados e vulneráveis, deve ser 
realizado em nome de Jesus Cristo, pois 
é Dele que recebemos esse dom”.

‘EM MEMóRIA DE MIM’
Referindo-se à instituição da Euca-

ristia, o Arcebispo fixou sua reflexão 
nas palavras de Jesus: “Fazei isto em 

memória de mim”. Ele sublinhou que 
não se trata apenas de uma mera lem-
brança, mas significa “ter parte com Je-
sus no seu corpo doado e no seu sangue 
derramado”.

“O que fazemos toda vez que celebra-
mos a Eucaristia é mais que um simples 
rito, é um sacramento. Devemos nos co-
locar misticamente na Última Ceia, ao 
redor da mesa do Senhor, do altar… De-
vemos nos colocar ao pé da cruz, como 

estiveram Maria, São João, as santas mu-
lheres, recebendo o fruto da vida doada 
de Jesus. Assim fazendo, a Eucaristia 
terá para nós o mesmo valor e o mesmo 
efeito que teve a morte de Jesus na cruz”, 
afirmou.

O Cardeal reforçou que os cristãos 
também são chamados a fazer, em me-
mória de Jesus, aquilo que Ele fez além 
da ceia. “Pregamos a sua Palavra, anun-
ciamos a sua Ressurreição até que Ele ve-
nha, testemunhamos a caridade median-
te gestos concretos, praticamos as obras 
de misericórdia”, completou. 

“A Igreja vive da memória de Jesus 
Cristo e, se esquecermos isso, ela se tor-
na autorreferencial, começa a produzir 
seu próprio Evangelho, sua própria nar-
rativa, como sempre nos tem alertado o 
Papa Francisco”, enfatizou o Purpurado.

Por fim, Dom Odilo convidou todos 
a vivenciarem o Mistério Pascal em famí-
lia, manifestando a fé e a esperança, ape-
sar das atuais limitações. “Que o Senhor 
nos conceda a graça da perseverança, do 
amor verdadeiro, da fé profunda e da 
esperança,  apesar de toda essa situação 
que nos abate neste momento”, concluiu.

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

‘Celebrar a Eucaristia é ter parte com Jesus 
no seu corpo doado e no seu sangue derramado’

Cristo vive o extremo do sofrimento humano para resgatar nossa dignidade
DANIEl GOMES

osaopaulo@uol.com.br

Dom Odilo Pedro Scherer preside a ação litúrgica da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa

Dom Odilo e concelebrantes na capela do Santíssimo na Catedral da Sé, na Quinta-feira Santa

Fotos: Luciney Martins/O SÃO PAULO

O relógio apontava 15h. Em silêncio, 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebis-
po Metropolitano, e os Padres Luiz Edu-
ardo Pinheiro Baronto e José Ferreira 
Filho aproximam-se do altar da cripta da 
Catedral da Sé, desnudado, e prostram-se 
em atitude silenciosa de oração.

Na mesma hora, esse rito se repetiu 
em outras igrejas da Arquidiocese, mar-
cando o início da ação litúrgica da Sex-
ta-feira da Paixão do Senhor, que, assim 
como em 2020, aconteceu sem a partici-
pação presencial dos fiéis nos templos, 
em razão das medidas preventivas con-
tra o coronavírus. De suas casas, porém, 
todos puderam acompanhar este mo-
mento – transmitido pelas mídias sociais 
da Arquidiocese e pela rádio 9 de Julho 
– e reconhecer o grande sacrifício que 
Cristo fez por toda a humanidade. 

O JUStO ACEItA CARREGAR 
A CUlPA DA hUMANIDADE

Após a liturgia da Palavra, em que o 
Evangelho segundo São João (Jo 18,1-
19,42) relata em detalhes a Paixão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Dom Odilo 
proferiu a homilia. Ele destacou que os 
primeiros cristãos que testemunharam 
as perseguições e injustas condenações 
que culminaram na morte de Jesus na 
cruz não se ocuparam em tentar punir os 
autores de tais atos, pois, prontamente, 
receberam do Ressuscitado a missão de 
anunciar o Evangelho e testemunhar a fé. 

Dom Odilo recordou que Jesus sabia 
de tudo o que iria lhe acontecer e aceitou, 
conscientemente, o caminho da Paixão. 

“Jesus teve medo do sofrimento, po-

rém, para escapar dele teria de renegar 
tudo o que Ele era, fez e significava para 
a humanidade. Ele era o sinal da mão es-
tendida, da misericórdia, do perdão, da 
compaixão pela humanidade, pelos peca-
dores, também por aqueles que o crucifi-
caram”, afirmou. “Jesus quis ir até o fundo 
do poço da experiência humana da dor, 
do sofrimento, para resgatar a nossa dig-

nidade e estender a mão também a todos 
aqueles que fazem os outros sofrerem, 
para lhes oferecer a compreensão de que 
este não é o caminho”, complementou.

‘SENhOR, PERDOA-ME’
O Arcebispo recordou, ainda, que o 

drama da Paixão de Jesus apresenta tanto o 
mistério da maldade humana, que não tem 

limites, quanto o mistério da misericórdia 
de Deus, que é ainda maior que aquele. 

“Nós todos somos convidados a olhar 
para a cruz de Cristo e pedir: ‘Senhor, 
perdoa também a mim. Foi por mim que 
morreste na cruz. Eu pecador, coloco-me 
diante de ti e digo, Senhor, perdoa-me, 
tenha misericórdia de mim, concede-me 
a possibilidade de vida nova, de mudar 
de vida, de me converter’”, disse. 

ORAÇÃO UNIVERSAl E ADORAÇÃO 
DA SANtA CRUz

Após a homilia, a ação litúrgica teve 
sequência com a oração universal pela 
Santa Igreja, pelo Papa, por todas as or-
dens e categorias de fiéis, pelos catecú-
menos, pela unidade dos cristãos, pelos 
judeus (aos quais o Senhor Deus falou 
em primeiro lugar), pelos que não creem 
no Cristo (a fim de que possam ingressar 
no caminho da salvação), pelos que não 
creem em Deus (para que possam che-
gar ao Deus verdadeiro), pelos poderes 
públicos e por todos os que sofrem pro-
vações. 

Neste ano, diante da pandemia de 
COVID-19, também se rezou para que 
Deus volte seu olhar misericordioso a 
todos os agentes de saúde, aos familiares 
que sofrem com a perda de seus entes 
queridos e a todos os que faleceram em 
razão desta doença. 

A adoração da Santa Cruz foi realiza-
da em seguida. Após ser desnudada pelo 
Arcebispo, a cruz com o Cristo crucifica-
do foi colocada sobre o altar e todos os 
que estavam na cripta se ajoelharam para 
adorá-la. Em razão da atual pandemia, o 
tradicional beijo na cruz foi, excepcio-
nalmente, suprimido do rito da ação li-
túrgica.
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Ao lado do jejum e da oração, a es-
mola é uma das práticas penitenciais re-
comendadas pela Igreja não apenas no 
tempo quaresmal, mas ao longo de toda 
a vida cristã.

São Leão Magno, em um de seus ser-
mões, no século V, afirma: “A estes san-
tos e razoáveis jejuns, nada virá juntar-se 
com maior proveito do que as esmolas. 
Sob o nome de obras de misericórdia, 
incluem-se muitas e louváveis ações de 
bondade”.

Em uma catequese de 2016, no con-
texto do Jubileu Extraordinário da Mise-
ricórdia, o Papa Francisco recordou que 
o termo grego do qual deriva a palavra 
“esmola” (eleemosyne: “piedade, mercê”) 
também é compreendido como “miseri-
córdia”. 

“A esmola é um gesto de sincera so-
licitude a quem se aproxima de nós e 
nos pede ajuda; esta ajuda não deve ser 
prestada com alarde para sermos louva-
dos pelos outros, mas no segredo onde 
só Deus vê e compreende o valor do ato 
realizado”, acrescentou o Pontífice.

tEStEMUNhO DE CARIDADE
A esmola, portanto, é uma manifesta-

ção concreta das obras de misericórdia, 
isto é,  as ações caritativas pelas quais o 
cristão socorre o próximo em suas ne-
cessidades corporais e espirituais. “Den-
tre esses gestos de misericórdia, a esmola 
dada aos pobres é um dos principais tes-
temunhos da caridade fraterna. E tam-
bém uma prática de justiça que agrada 
a Deus”, destaca o Catecismo da Igreja 
Católica, §2462.

O próprio Jesus exortou seus discí-
pulos a essa prática, quando diz: “Quem 
tiver duas túnicas, as reparta com aquele 
que não tem; quem tiver o que comer, faça 
o mesmo” (Lc 3,11). “Dai o que tendes 
em esmola, e tudo ficará puro para vós” 
(Lc 11,41). Outros textos do Novo Tes-
tamento também a recomendam, como, 
por exemplo: “Se um irmão ou uma irmã 
não tiverem o que vestir e lhes faltar o ne-
cessário para a subsistência de cada dia, e 
alguém dentre vós lhes disser ‘Ide em paz, 
aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o 

Esmola: manifestação concreta da
misericórdia de Deus para com o próximo

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

necessário para manutenção, que provei-
to haverá nisso?’” (Tg 2,15-16).

OlhAR PARA A PESSOA
Muitas vezes, sobretudo na realidade 

dos grandes centros urbanos, as pessoas 
têm receio de dar esmola àqueles que as 
pedem nas ruas. Alguns questionam se o 
donativo será destinado para a satisfação 
de uma necessidade lícita ou, no caso das 
crianças, se estará alimentando algum 
sistema de exploração ou corrupção de 
menores.

Nesse sentido, muitas pessoas pre-
ferem ajudar iniciativas de caridade or-
ganizadas, muitas delas realizadas pela 
Igreja, por meio de instituições, associa-
ções e pastorais que promovem a soli-
dariedade para com os mais pobres. No 
entanto, não se pode perder de vista que 
a esmola não é apenas um ato de “res-
ponsabilidade social” praticado por um 
cidadão, mas o comprometimento com a 
vida do outro, que, para o cristão, é iden-
tificado como próximo, como irmão.

Sobre esse aspecto, o Papa também 
enfatizou que a esmola não deve ser 
identificada apenas como “a oferta de 
uma moedinha, dada às pressas para nos 
livrarmos de um pedinte”, mas, ao con-
trário, consiste em olhar para a pessoa e 

se deter a falar com ela, “para entender 
verdadeiramente o que ela necessita”.

REPARtIR
Em uma catequese de 1979, São João 

Paulo II reconheceu que a palavra “es-
mola” é vista por muitos como algo pejo-
rativo e humilhante. “Esta palavra parece 
supor um sistema social em que reina 
a injustiça, a desigual distribuição dos 
bens, um sistema que deveria ser muda-
do com reformas adequadas”, refletiu o 
Pontífice polonês, que acrescentou:

“Podemos não estar de acordo com 
quem dá a esmola, pelo modo como a 
dá. Podemos também não concordar 
com quem estende a mão pedindo es-
mola, se não se esforça por ganhar a vida 
por si mesmo. Podemos não aprovar a 
sociedade, o sistema social, em que haja 
necessidade de esmola. Todavia, o fato 
mesmo de prestar auxílio a quem pre-
cisa, o fato de repartir com os outros os 
próprios bens, deve merecer respeito.”

Para que a esmola seja de fato uma 
expressão da caridade de Cristo com o 
próximo, porém, a Igreja recorda que 
ela não pode ser uma prática meramente 
exterior, mas deve ser alicerçada Naquele 
que é a fonte da misericórdia. Sobre esse 
aspecto, São Pedro Crisólogo, no século 
IV, dizia que “o que a oração pede, o je-
jum alcança e a misericórdia recebe”.

AMOR AO PRóXIMO
A prática da esmola vai além da ofer-

ta material. “Se realmente nada podemos 
dar, mostremo-nos, pelo menos, afáveis 
para com os pobres. Deus premia o co-
ração quando não há algo para dar. Nin-
guém diga: ‘Não tenho nada; a caridade 
não é só pão’”, afirmou Santo Agostinho.

Já São João Maria Vianney ressaltou 
que “a esmola não consiste somente em 
dar de comer a quem tem fome e em ves-
tir o que está nu; mas são todos os favo-
res que se prestam ao próximo, seja para 

o corpo, seja para a alma”, quando feitos 
“com espírito de caridade”.

O cristão não pode perder de vista 
que o critério da caridade deve ser sem-
pre o bem absoluto, a salvação eterna do 
necessitado. Nesse sentido, a caridade 
nunca deve ser feita para agradar o outro 
custe o que custar, mas para fazer o bem 
ao outro.

Por essa razão, muitos optam por, em 
vez de dar esmola diretamente às pessoas 
que pedem nas ruas, ajudar instituições e 
obras que promovem a caridade de ma-
neira organizada na sociedade.

CONtRA A AVAREzA
O ato de “abrir as mãos” ao dar es-

molas é considerado um remédio eficaz 
contra o vício da avareza. Quanto mais 
apegado alguém for ao dinheiro, tanto 
mais deve fazer o exercício de “dar” boas 
e generosas esmolas.

Segundo São João Crisóstomo, quem 
dá esmola, como convém, aprende a 
desprezar as riquezas. “Quem aprende 
a desprezar as riquezas arranca a raiz de 
todos os males. Desse modo, não tanto 
faz o bem quanto recebe, não somente 
em consideração do proveito e recom-
pensa da esmola, mas, também, porque 
sua alma se torna sábia, elevada e rica”, 
continuou.

FRUtOS
A esmola atrai a bênção de Deus e 

produz frutos abundantes. São Cipriano 
dizia que a esmola é “escudo da esperan-
ça, suporte da fé, remédio do pecado; está 
ao alcance de quem quiser praticá-la, e é 
tão grande como fácil; constitui a coroa 
da paz sem risco algum de perseguição; 
é o verdadeiro e o maior dom de Deus; é 
necessária aos fracos e cumula de glória 
os fortes. Por meio dela, o cristão recebe 
a graça espiritual, ganha méritos diante 
de Cristo juiz e passa a ter a Deus como 
seu devedor”.

Dentre os gestos de misericórdia, ‘a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna’, aponta o Catecismo

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Um manifesto organizado pela Acade-
mia de Líderes Católicos da América Lati-
na – uma fundação que se dedica a formar 
católicos para que desenvolvam sua voca-
ção à política à luz da Doutrina Social da 
Igreja – defende que haja uma ampla vaci-
nação dos povos em todo o mundo, com 

COVID-19: líderes católicos apresentam 
manifesto por ampla vacinação global
SIGNATÁRIOS LISTAM 
IMPACTOS SANITÁRIOS 
E ECONôMICOS DA 
PANDEMIA E DEFENDEM 
qUE PRINCIPAIS 
POTêNCIAS MUNDIAIS 
VIABILIzEM AS VACINAS 
CONTRA O CORONAVíRUS 
PARA TODAS AS PESSOAS

DANIEl GOMES
osaopaulo@uol.com.br

internacionais de vacinas; 50% dos ingre-
dientes das vacinas são exportados pelos 
Estados Unidos e pela União Europeia”.

O 4º parágrafo alerta que caso não haja 
priorização na vacinação para os mais 
vulneráveis – “excluídos das aldeias, popu-
lações ou assentamentos humanos de mi-
séria, migrantes, refugiados, aqueles que 
dependem do trabalho informal, os ido-
sos sozinhos, os indígenas, os portadores 
de deficiência e muitas mulheres” –, estes 
que morrerão “na porta dos hospitais, na 
rua ou em casa”.

Na sequência, o manifesto ressalta, no 
5º parágrafo, que “a vacinação universal 
não é uma caridade, mas a consequên-
cia de um direito humano fundamental, 
como é o direito à saúde, por meio de 
ações preventivas por excelência; e é tam-
bém um dever de justiça, justificado por 

milhões do 1,7 bilhão de habitantes dos 
países pobres e 20% dos habitantes em 
países de baixa e média renda; no en-
tanto, já nos primeiros meses de 2021, 
a produção de vacinas sofreu atrasos. 
Portanto, uma produção adequada e 
sustentável da vacina em todo o mundo 
é urgentemente necessária, a um preço 
justo e acessível para todos os países, 
incluindo os de menor renda; uma dis-
tribuição simultânea e coordenada da 
vacina para reduzir, no menor tempo 
possível, a circulação do vírus, evitan-
do focos de resistência e variantes mais 
letais e resistentes ao tratamento”.

A suspensão transitória dos direitos 
relacionados às patentes e à liberdade de 
produção de vacinas é apontada no 8º 
parágrafo com uma medida necessária 
e viável para este momento: “Os acordos 
da Organização Mundial do Comércio 

boração e estabelecer os mecanismos, para 
que a complexa logística de aplicação das 
vacinas seja efetivada, para compartilhar 
conhecimento sobre a bondade e utilidade 
das vacinas e para uma campanha consis-
tente de conscientização na mídia”, escre-
vem os signatários.

O 11º parágrafo é iniciado fazendo-se 
menção à passagem bíblica do paralítico 
de Betesda (Jo 5,1-18), para se afirmar 
que “os mais pobres e vulneráveis já não 
podem mais esperar: se não morrerem da 
doença, morrem de fome, morrem por fe-
char seus negócios, morre sua dignidade. 
Os efeitos da exclusão não são apenas sa-
nitários ou econômicos – que são os mais 
visíveis, mas também são de perda de au-
toestima e esperança. Estes últimos são os 
traumas mais difíceis de curar”.

No 12º parágrafo, há um grande apelo 

COVID-19; e nos demais são apontados 
caminhos para fazê-lo em benefício de 
toda a humanidade.

RAzõES PARA A DEFESA 
DA AMPlA VACINAÇÃO

No 1º parágrafo é ressaltado que “a vida 
humana é o principal bem do qual outros 
bens, incluindo o lucro, são derivados, e é 
por isso que a vacina, como qualquer ou-
tra estrutura de saúde que represente uma 
solução eficaz para essa pandemia, torna-
se um bem comum global”.

Na sequência, recorda-se o consenso 
mundial de que a vacinação “é a única me-
dida que pode alcançar resultados contun-
dentes e sustentáveis para reverter a situa-
ção atual, e avançar na geração de emprego 
e na mitigação de riscos de uma convulsão 
social”, afirma-se no texto, apontando-se, 
ainda, que será preciso vacinar de 3,2 a 4,1 
bilhões de pessoas para alcançar a imuni-
dade de grupo globalmente.

No 3º parágrafo, é lembrado que os  
países ricos, com 15% da população global, 
contrataram 60% da produção mundial de 
vacinas, e que 13 países produtores de va-
cinas e seus componentes “estabeleceram 
limites explícitos e ocultos nas transações 

todos os critérios (sanitário, econômico, 
financeiro, social e político). As vacinas 
são um bem público internacional, que 
deve ser acessível a todos, especialmente 
aos mais pobres. Portanto, mais que um 
serviço público, a vacinação universal é 
uma exigência evangélica, humanitária e 
solidária, bem como uma questão de se-
gurança nacional, uma vez que as maiores 
ameaças ao futuro da vida serão, sem dú-
vida, as sanitárias”.

Já no 6º parágrafo, é ressaltado que, 
“enquanto o vírus continuar nas áreas 
mais pobres do planeta, periodicamente 
encontrará maneiras de retornar às áreas 
mais ricas também”.

OPERACIONAlIzAÇÃO
Uma vez expostas as motivações para 

que ocorra a ampla vacinação contra a 
COVID-19, os signatários listam medidas 
eficazes para fazê-la.

No 7º parágrafo, é pedido que se au-
mentem os recursos disponíveis para a 
aquisição de vacinas por meio do Me-
canismo de Acesso Global às Vacinas  
COVID-19, o chamado programa  
COVAX, uma vez que, com os montan-
tes atuais, “se conseguiria vacinar 500 

(OMC) para a gestão e proteção dos di-
reitos de propriedade intelectual (TRIPS) 
permitem, em um período de excepcio-
nalidade e, portanto, de uma pandemia, a 
suspensão da patente, com a possibilidade 
de os Estados produzirem diretamente os 
medicamentos, além do acesso a tecnolo-
gias complexas, também amparadas por 
patentes, essenciais para a produção da 
vacina (RNA e cápsula lipídica)”.

No 9º parágrafo, é pedido que ocorram 
acordos entre empresas farmacêuticas 
e fabricantes em países de baixa e média 
renda, para que se ponha fim “às limita-
ções de exportação estabelecidas pelos pa-
íses que fabricam vacinas ou componentes 
para elas, bem como equipamentos e me-
dicamentos para seu tratamento”.

A promoção da pesquisa científica e 
da inovação tecnológica é ressaltada no 
10º parágrafo. “Como cristãos, somos 
chamados a promover, apoiar e executar 
a vacinação em massa de forma integral. 
O apoio financeiro de organismos mul-
tilaterais e outras fontes de cooperação 
internacional deve ser procurado para 
garantir a disponibilidade oportuna de 
vacinas para todos. Também é necessário 
promover um verdadeiro espírito de cola-

à solidariedade: “Como fez Cristo, nosso 
Redentor, com o paralítico de Betesda, é 
preciso olhar para o outro cara a cara e 
transformá-lo, recuperando sua esperan-
ça de tempos melhores, com saúde, com 
trabalho e com dignidade. A transforma-
ção tem que começar com cada um de 
nós, como líderes e como filhos de Deus. 
É necessário, em primeiro lugar, que cada 
um de nós tome a vacina da solidarieda-
de, para que possamos alcançar, em nível 
global, a ‘imunização de grupo’ contra o 
isolamento, a pobreza e a morte. Deve-
mos ser vacinados contra o vírus da in-
diferença, do egoísmo, da idolatria de po-
der e dinheiro, de mentalidades do ‘todos 
contra todos’ ou do ‘salve-se quem puder’. 
Cada líder em seu nível de responsabili-
dade (em instituições multilaterais, igre-
jas, governos, empresas, organizações da 
sociedade civil, indivíduos) deve trans-
formar o processo de vacinação universal 
em um processo de recuperação da espe-
rança”.

Por fim, ainda neste parágrafo, é lem-
brado que “a vacina é essencial, mas insufi-
ciente para resolver todos os nossos males. 
Nossa esperança encontra-se no Cristo 
ressuscitado, que carregou na Cruz todos 
os sofrimentos e misérias humanas, mas 
foi vitorioso sobre o pecado e a morte”.

Divulgação
atenção especial às popula-
ções mais pobres.

O “Manifesto pela Vaci-
nação Universal Solidária” – 
que pode ser acessado neste 
link: https://cutt.ly/9cE9F5i 
– tem entre os signatá-
rios dirigentes católicos da 
América Latina e da Europa 
que já foram chefes de Esta-
do ou atuaram em organi-
zações internacionais.

O documento, datado 
de 19 de março, é compos-
to de 12 parágrafos, sendo 
que nos seis primeiros se 
apresentam argumentos 
sobre a necessidade de uma 
ampla vacinação contra a  
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Com o avanço da pandemia de  
COVID-19 e a adoção de medidas mais 
restritivas para evitar a proliferação do 
coronavírus, aumentaram as dificulda-
des para que as famílias de baixa renda 
garantam o mínimo para a sua subsis-
tência, uma vez que estão mais escassas 
as oportunidades de obtenção de renda 
com trabalhos esporádicos ou informais 
(leia mais nas páginas 16 e 17). 

Em todo o mundo, a Igreja estende as 
mãos aos mais pobres e o faz a partir da 
solidariedade dos fiéis, que entregam do-
ações a serem repassadas aos mais vul-
neráveis. No entanto, em São Paulo, em 
virtude das restrições para a realização 
das missas com a participação presen-
cial, tem havido queda na quantidade de 
itens doados, ao mesmo tempo em que 
aumenta a procura daqueles que mais 
precisam de ajuda neste momento.

PREOCUPAÇÃO RECORRENtE
Essa realidade foi mencionada pelo 

Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo, no progra-
ma “Encontro com o Pastor”, da rádio 9 
de Julho, em 29 de março. 

“Nossas igrejas são procuradas pelos 
pobres para receber ajuda, como comi-

‘Não esqueçamos os pobres que há entre nós’
ARCEBISPO DE SãO PAULO 
TEM FEITO RECORRENTES 
PEDIDOS PARA qUE 
SEJAM MANTIDAS NESTA 
PANDEMIA AS AçõES 
CARITATIVAS NAS IGREJAS 
DA ARqUIDIOCESE, EM 
FAVOR DAqUELES qUE 
MAIS PRECISAM

DANIEl GOMES
osaopaulo@uol.com.br

da, roupas, calçados, remédios etc. No 
entanto, as igrejas estão vazias, está en-
trando muito pouco em dinheiro e qua-
se nada em doações de alimentos. Meu 
apelo é este: vamos socorrer os pobres, 
vamos continuar a doar, agora, sobretu-
do, doações de alimentos não perecíveis 
nas paróquias, comunidades, pastorais, 
comunidades religiosas e novas comuni-
dades. Doe alimentos nestes lugares e os 
pobres os receberão. Ajude a socorrê-los. 
Que ninguém passe fome por nossa cau-
sa”, pediu o Arcebispo.

Dom Odilo reforçou este pedido du-
rante a ação litúrgica da Sexta-feira da 
Paixão do Senhor, no dia 2, na cripta da 
Catedral da Sé: “Nesta Páscoa, nos pró-
ximos dias, meses, doe alimentos não 
perecíveis. Leve na sua paróquia, na obra 
social mais próxima, entidades que pres-
tam serviço aos pobres. Ajude a matar a 
fome de Jesus que hoje passa fome”. 

Na carta em que anunciou a suspen-
são temporária das celebrações com a 

participação presencial dos fiéis, em 21 de 
março, Dom Odilo já havia pedido que 
as comunidades paroquiais mantivessem 
a solidariedade com todas as pessoas, em 
especial os doentes, pobres e aflitos.

“Vivamos este tempo em comunhão 
com todos e lembremo-nos daqueles 
que sofrem ainda mais que nós. Sobre-
tudo, não esqueçamos os pobres que há 
entre nós. Motivemos o povo para que 
continue a oferecer sua ajuda, sobretudo 
com gêneros alimentícios não perecíveis 
e produtos de higiene, para ajuda aos po-
bres”, escreveu o Arcebispo na ocasião.

ONDE DOAR, QUANDO 
E QUAIS ItENS?

Essas são perguntas recorrentes entre 
aqueles que se sensibilizam com a reali-
dade dos mais pobres, querem colaborar 
de alguma forma, mas, como não têm vín-
culos permanentes com uma comunidade 
paroquial, não sabem bem como fazê-lo.  

A partir desse diagnóstico, a Arqui-

diocese de São Paulo criou, em 2020, a 
plataforma “Animando a Esperança”, por 
meio da qual qualquer pessoa pode con-
sultar um mapa interativo com os locais 
onde é possível fazer doações e quais são 
as principais necessidades nestes chama-
dos Pontos de Esperança. (acesse no link 
a seguir: https://cutt.ly/kcIYbxf).

Há mais de 440 cadastrados, incluin-
do paróquias, novas comunidades, colé-
gios católicos e outros organismos liga-
dos à Igreja em São Paulo. Na plataforma, 
há os canais de contato de cada Ponto de 
Esperança, de modo que aqueles que de-
sejam fazer doações podem, por exem-
plo, agendar um horário adequado para 
tal ou obter informações sobre como re-
alizar depósitos bancários, caso seja esta 
a sua opção de ajuda.

Na plataforma também é possível 
encontrar o resultado das ações cari-
tativas da Arquidiocese de São Paulo 
entre março e julho de 2020, que re-
sultaram na doação de mais de 220 mil 
cestas básicas; cerca de 183 mil kits de 
higiene; 1,4 milhão de refeições; 537 
mil peças de roupas e mais de 225 mil 
máscaras.

CARIDADE: MISSÃO 
DE tODO CRIStÃO

Mais do que um gesto de bondade, 
ter uma atitude caritativa com o próxi-
mo, como a doação de alimentos a quem 
mais precisa, é dever do cristão. “Pela 
caridade, amamos a Deus sobre todas 
as coisas e a nosso próximo como a nós 
mesmos por amor a Deus. Ela é o ‘vín-
culo da perfeição’ (Cl 3,14) e a forma de 
todas as virtudes”, como consta no §1844  
do Catecismo da Igreja Católica (CIC). 
“A caridade assegura e purifica nossa ca-
pacidade humana de amar, elevando-a 
à feição sobrenatural do amor divino” 
(CIC, §1827).

Fraternidade O Caminho

Consagrada da Fraternidade O Caminho distribui alimentos a pessoas em situação de rua em SP
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Assim me escreveu o Helder: “Pa-
dre, eu não sou cristão. Vi estudos de 
judeus sobre Jesus, justificando por 
que eles não creem Nele. Tem alguma 
profecia sobre Jesus nos sete livros não 
aceitos como divinos pelos judeus? Por 
que os católicos não guardam o sábado 
e as festas judaicas? Por que Jesus tinha 
que ser sacrificado?”.

Meu amigo Helder, são tantas as 
perguntas que você me faz, perguntas 
que surgiram depois de um longo es-
tudo que você fez do Judaísmo. Não é 
hora também de você mergulhar fun-
do no Cristianismo? 

Por que não usa o mesmo empenho 
utilizado para se aprofundar no Juda-

ísmo para conhecer agora o Cristia-
nismo, lendo, por exemplo, o Catecis-
mo da Igreja Católica? Se nossa Igreja 
Católica Apostólica Romana produziu 
tantos santos, tantos homens sábios, se 
a Teologia dela é tão profunda, por que 
não conhecer esta doutrina? 

Eu não sei se você não é cristão por 
não ter nascido numa família cristã 
ou se não é cristão por ter abandona-
do a fé católica. Então, meu amigo, se 
você está nesta busca de Deus e não 
é cristão por pertencer a uma igre-
ja não cristã, pesquise, vá fundo nas 
verdades da fé cristã. E, se você não é 
cristão por ter abandonado a fé cristã, 
seu lugar está vazio na mesa comum 
da comunidade cristã. Volte à sua fé 
e se surpreenda com as maravilhas da 
Teologia católica. 

Eu quero dizer a você também, 
meu amigo, que em nenhum momen-
to a doutrina cristã contraria a Sagrada 
Escritura. Os livros proféticos todos 
falam do Messias. Os profetas todos 
chegam a descrever que Ele nascerá 
de uma virgem, que Ele será levado à 
morte como um cordeiro ao matadou-
ro. 

O Antigo Testamento, meu amigo, 
nos fala de tudo o que Deus fez para 
preparar a vinda do seu Filho Jesus 
Cristo. E o Novo Testamento nos fala 
da concretização do plano de Deus, 
com a vinda de Cristo, sua pregação do 
Reino, sua entrega total de amor por 
nós na cruz e sua Ressurreição glorio-
sa. Tenho muito orgulho desta fé que 
foi bebida na Escritura, e não criação 
de alguma cabeça vazia.

Você Pergunta
Diante das dúvidas, conheça o Catecismo da Igreja Católica

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

A Faculdade de Teologia Nossa 
Senhora da Assunção da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo  
(PUC-SP) e a Faculdade de Direito 
Canônico São Paulo Apóstolo, da Ar-
quidiocese de São Paulo, promovem 
um curso de extensão cultural sobre 
a administração dos bens da Igreja.

Totalmente na modalidade on-li-
ne, o curso oferecerá aprofundamen-
to histórico, pastoral e jurídico sobre 
a administração dos bens eclesiásti-
cos, com destaque para a realidade 
das paróquias.

As aulas acontecerão durante o 
mês de maio, às terças-feiras, às 20h, 
nos dias 4, 11, 18 e 25 (veja ao lado a 
programação completa).

A formação é voltada a seminaris-
tas, diáconos, ecônomos diocesanos, 
párocos, administradores paroquiais, 
vigários paroquiais, membros dos 
conselhos de assuntos econômicos 
diocesanos e paroquiais.

O investimento para a realização 
completa do curso é de R$ 20,00. As 
inscrições podem ser feitas pelo site 
www.facdcsp.com.br, e informações 
adicionais podem ser obtidas pelo te-
lefone (11) 2062-2236 ou pelo e-mail  
secretaria@facdcsp.com.br.

04/05  Abertura, com o Cardeal Odilo Pe-
dro Scherer, Arcebispo de São Paulo 
e Grão-Chanceler da Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora da Assun-
ção da PUC-SP e da Faculdade de Di-
reito Canônico São Paulo Apóstolo.

  Na sequência, será abordado o tema: 
“O que são os bens culturais da Igre-
ja”, pelo Padre Ney de Souza, Doutor 
em História Eclesiástica pela Ponti-
fícia Universidade Gregoriana, em 
Roma, e Pós-Doutor em Teologia 
pela PUC-Rio. Atualmente, é Profes-
sor da Faculdade de Teologia Nossa 
Senhora da Assunção da  PUC-SP.

11/05  Tema: “A finalidade dos bens da 
Igreja”, apresentado pelo Padre An-
tônio Lisboa Lustosa, Mestre em 
Teologia Prática pela Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora da Assun-
ção, e Doutor em Ciências da Reli-
gião pela Universidade Metodista de 
São Paulo. Atualmente, é Professor 
da Faculdade de Teologia Nossa Se-
nhora da Assunção da PUC-SP.

18/05  Tema: “Aspectos canônicos da ad-
ministração dos bens paroquiais”, 
ministrado pelo Padre Everton Fer-
nandes Moraes, Doutor em Direito 
Canônico pela Faculdade de Direi-
to Canônico São Paulo Apóstolo. 
Atualmente, é Diretor da referida 
Faculdade, Chanceler da Cúria Me-
tropolitana de São Paulo e Promotor 
de Justiça do Tribunal Eclesiástico 
Interdiocesano de São Paulo.

25/05  Tema: “As implicações civis na ad-
ministração dos bens da Igreja”, mi-
nistrado por:

  Padre José Rodolpho Perazzolo, gra-
duado em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP) e em Teologia 
pela Faculdade de Teologia Nossa 
Senhora da Assunção. Pós-graduado 
em Administração, Master of Busi-
ness Administration (MBA) em Ges-
tão pela Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA/USP), especialista 
em Direito Empresarial pela Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie. Atu-
almente, é Secretário Executivo da 
Fundação São Paulo e Procurador da 
Mitra Arquidiocesana de São Paulo.

  Padre João Júlio Farias Junior, gra-
duado em Teologia pela Faculda-
de de Teologia Nossa Senhora da 
Assunção e Mestre em Sociologia 
pela Universidade de Louvain, na 
Bélgica. Atualmente, é Secretário 
Executivo da Fundação São Paulo e 
Procurador da Mitra Arquidiocesa-
na de São Paulo.

  Padre Zacarias José de Carvalho 
Paiva, licenciado em Filosofia e 
História pelo Centro Universitário 
Assunção (Unifai), Bacharel em Te-
ologia pela PUC-SP, especialista em 
Bioética pelo Centro Universitário 
São Camilo. Atualmente, é Pároco 
e Reitor do Santuário Arquidioce-
sano Nossa Senhora Aparecida, no 
Ipiranga, Coordenador da Cúria 
Metropolitana de São Paulo e Pro-
curador da Mitra Arquidiocesana 
de São Paulo.

PROGRAMAÇÃO DAS AUlASArquidiocese promove curso
on-line sobre administração 
dos bens da Igreja
FORMAçãO SERÁ 
REALIzADA DURANTE 
O MêS DE MAIO, àS 
TERçAS-FEIRAS, àS 20H

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Divulgação
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Não é preciso ser especialista em eco-
nomia para perceber que ir ao mercado 
e encher o carrinho com compras para o 
mês está sendo uma tarefa cada vez mais 
difícil para os brasileiros. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), em fevereiro, 
a inflação no País, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) foi de 0,86%, o maior resultado 
para o segundo mês do ano desde 2016. E 
o IPCA acumulado nos últimos 12 meses 
foi de 5,20%, valor que está 1,11% acima 
do índice observado anteriormente neste 
mesmo intervalo de tempo.  

O grupo de “Alimentos e Bebidas” su-
biu 0,27%, o que mostra uma desacelera-
ção comparada ao mês de janeiro, quan-
do o aumento foi de 1,02%. Apesar disso, 
alguns itens continuam com preços em 
alta, como a cebola, que subiu 15,59%, e 
as carnes, que haviam apresentado queda 
de 0,08% em janeiro, mas subiram 1,72% 
em fevereiro.

INFlAÇÃO bAtENDO à PORtA
Os altos preços dos alimentos, inclu-

sive dos básicos, têm diminuído o poder 
de compra das pessoas, principalmente 
da população mais pobre, que se vê cada 
dia mais distante dos mercados. 

Realidade que a costureira autôno-
ma Maria Lucineide Souza, 46, conhece 
bem. Moradora do Jardim do Russo, em 
Perus, zona Noroeste da capital paulista, 
ela e o marido, que é pedreiro, têm feito 
malabarismos para conseguir alimentar 
a família composta de seis pessoas: o ca-
sal, três filhos e uma neta. 

Ao longo do dia, o segundo neto do 
casal, de 3 anos, também se junta à famí-
lia para as refeições. 

“Não temos como ir ao mercado fa-
zer R$ 200,00 de compras [para o mês]. 
É complicado. É só compra picada. On-
tem, por exemplo, meu marido trouxe 
arroz, mas está faltando café”, relata Lu-
cineide, como prefere ser chamada. “É 
muito difícil mesmo. A gente paga uma 
conta de luz ou de água, quando já está 
chegando outra.” 

A costureira costumava prestar servi-
ços para fábricas de confecção de roupas, 
mas estas estão fechadas devido à pande-
mia. Por isso, ela tem buscado alternati-
vas para completar o orçamento familiar, 
como a costura de máscaras e bordados 
para venda. No momento, as outras fon-
tes de renda são a do esposo e de uma 
das filhas, de 24 anos, que é manicure. 

Mesmo com os esforços, está difícil 
equilibrar o orçamento familiar. “A gente 
compra o básico. Ontem, meu gás aca-

bou e eu não tinha dinheiro. Então, hoje 
pela manhã, fui à lotérica ver se tinha 
sido liberado o auxílio emergencial. Mas 
para mim não caiu nada. Tive que passar 
na casa da minha irmã e pedir [dinheiro] 
emprestado”, conta.

ADAPtAÇõES NA ROtINA
Enquanto conversava com a repor-

tagem do O SÃO PAULO, a moradora 
de Perus preparava partes de um frango 
que teria que render para algumas refei-
ções da família. “É para o almoço e o jan-
tar de hoje, além das marmitas do meu 
marido e da minha filha. Se sobrar um 
molhinho, nós comemos no almoço de 
amanhã.” 

Ela também falou sobre a dificulda-
de de conseguir levar diversidade ali-
mentar à mesa da família. “Não temos 
muita opção. É arroz e pronto. Outras 
coisas, como bife, carne [vermelha] não 
temos como comprar. Disso aqui [fran-
go], vai para o ovo ou para a salada para 
inteirar.” 

Para reduzir custos e evitar desperdí-
cios em casa, a costureira adota algumas 
estratégias. “A água que uso para lavar a 
roupa, jogo na descarga. E também para 
lavar a escada. Não jogo água fora”, afir-
ma. “Aproveito tudo. Até a casca do aba-
caxi. Está ali dentro da geladeira. Lavei e 
deixei para bater um suco para a gente 
beber com limão.” 

Quando se trata de compras, promo-

ção é a palavra-chave para ela, e, por isso, 
faz pesquisas de preços nos mercados do 
bairro. “Esses dias, postaram em um gru-
po [de rede social] de Perus, que o arroz 
estava R$ 19,90. Não fui comprar porque 
no dia não tinha dinheiro. Mas fico atenta. 
Vou atrás e se tiver o dinheiro, compro.” 

Já para conseguir comprar frutas e 
legumes, Lucineide compartilha que o 
segredo é ir à feira livre quando ela está 
perto do horário de terminar. “Se você 
vai de manhã com R$ 50,00 você não 
traz nada, pois tudo custa R$ 6,00 R$ 
10,00. Já no fim da feira, dá para encon-
trar coisas de até R$ 2,00.”

A SItUAÇÃO SE REPEtE 
Com a chegada da pandemia, agrava-

ram-se os problemas financeiros que já 
acompanhavam Alberto Fernandes, 62, 
e a esposa Maria Moura, 56, conhecida 
como Eliene, nome pelo qual o avô ma-
terno a chamava. 

O casal mora na Vila Palmares, no 
bairro Morro Doce, cerca de 10km de 
Perus. 

Em 2015, Fernandes, que atuava 
como segurança, foi diagnosticado com 
alguns problemas cardíacos e de circula-
ção sanguínea que o impediram de con-
tinuar trabalhando. 

Na ida ao mercado, trazer a lista completa
de alimentos tornou-se um privilégio
FAMíLIAS RELATAM 
DIFICULDADES EM 
GARANTIR ALIMENTAçãO 
DIÁRIA EM SEUS LARES

IRA ROMÃO
osapaulo@uol.com.br

Maria Lucineide, moradora da periferia de SP, prepara a refeição da família: ‘Não temos como ir ao mercado fazer R$ 200,00 de compras’

Alberto Fernandes e Maria Moura: ‘Faz sete meses que fomos fazer uma compra básica’ 

Fotos: Ira Romão/O SÃO PAULO



www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br   | 7 a 13 de abril de 2021 | reportagem | 17

Desde então, o casal e a filha ca-
çula, hoje com 17 anos, passaram a 
ter como única renda o auxílio-do-
ença de Alberto. Em 2019, porém, 
ele perdeu o benefício. Sem renda no 
início da pandemia, a família vendeu 
os móveis para pagar o aluguel em 
atraso e foi morar, em dois cômodos, 
com a filha mais velha do casal e o 
único neto, de 7 anos.

O Bolsa Família no valor de R$ 
180,00 tem ajudado a completar a 
renda mensal, já que a filha mais ve-
lha é a única que está trabalhando. 
“Ela ganha um salário mínimo. Te-
mos que pagar o aluguel, luz e água. 
Resumindo, quase não sobra pra ali-
mentação”, relata Fernandes. 

Ele conta também que amigos e 
vizinhos têm sido solidários, parti-
lhando alimentos. “Nossa filha do 
meio, que mora em Pirituba, aju-
da também de alguma forma. Te-
nho conseguido uma cesta básica 
no CRAS [Centro de Referência da 
Assistência Social] e peço ajuda es-
poradicamente para alguém. Dessa 
maneira, mantemos o básico.”

“Faz sete meses que fomos fazer 
uma compra básica. Compramos ar-
roz, feijão, café, açúcar e uma mistu-
ra”, recorda.

Hoje em dia, a família substitui 
os alimentos que vão acabando na 
medida em que consegue doações 
ou compra fiado no comércio do 
bairro. “Com o último pagamento 
do Bolsa Família que recebi, paguei 
o que devia no comércio aqui pró-
ximo. Paguei o que já havia consu-
mido. Não sobrou mais nada”, narra 
Fernandes.

“Se precisar comprar alguma 
coisa agora, terei que pegar fiado no-
vamente até quando a pessoa tiver a 
boa vontade de me vender. Se ela pa-
rar, não tenho como comprar. Quer 
dizer, o poder aquisitivo [de compra] 
não tenho”, acrescenta. 

Fernandes faz tratamento do 
coração no Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas. Para tratar os 
demais problemas de saúde, precisa 
se deslocar para outras regiões da 
cidade, algo que tem sido cada vez 
mais complicado desde que a gra-
tuidade no transporte coletivo para 
idosos na faixa entre 60 e 65 anos 
foi extinta pela Lei nº 17.542/20 da 
Prefeitura de São Paulo e pelo de-
creto 65.414/20 do Governo Esta-
dual.

“Foi agendado um exame para 
mim no Tucuruvi. Não fui porque 
não tive condições [financeiras]”, de-
sabafa o segurança.

Apesar de toda a dificuldade, 
ele e a família continuam firmes na 
fé, agradecidos às pessoas que os 
têm ajudado e com o pensamento 
positivo de que tudo melhorará. 
“Acredito que essa pandemia ser-
viu para alguma coisa. Para aquele 
que tem consciência dos poderes 
de Deus, serve para ensinar a gente 
a valorizar uma amizade, pai, mãe, 
irmãos e filhos, pois estávamos 
afastados Dele. Era cada um por 
si. Temos que parar com isso e nos 
unir”, finaliza.

Para Vinícius Bastos, doutorando em 
Economia Política Mundial pela Univer-
sidade Federal do ABC (UFABC), uma 
das principais explicações para os altos 
preços dos alimentos foi “a decisão de 
praticamente extinguir os estoques regu-
ladores da Conab [Companhia Nacional 
de Abastecimento] desde o governo Te-
mer”. Ele explica que, “sem esses esto-
ques reguladores, a margem de manobra 
do governo de influenciar os preços in-
ternos dos alimentos é mínima”.

O pesquisador aponta como segunda 
explicação para esses preços elevados o 
aumento da demanda no mundo intei-
ro. “A desconfiança sobre o futuro faz as 
pessoas estocarem comida. Temos que 
lembrar que os alimentos são, em geral, 
o que chamamos de commodities. São 
mercadorias de pouca diferenciação e 
que podem ser levadas a qualquer lugar 
do mundo para serem vendidas. O ar-
roz é arroz no mundo inteiro, então, se 
o mundo todo quiser consumir mais ar-
roz, o preço no mundo inteiro sobe.”

Bastos afirma que, para conter a in-

fluência dos preços internacionais, é 
preciso controlar as exportações. Assim, 
haveria mais alimentos para serem ven-
didos nos mercados, o que empurraria 
os preços para baixo. “O Vietnã fez isso, 
controlou as exportações de arroz du-
rante a pandemia para manter baixo o 
preço nos mercados locais.” 

Para ele, a alta do dólar também tem 
influenciado os preços dos alimentos. 
“Quando o dólar sobe, tanto o que im-
portamos quanto o que exportamos fica 
mais caro. Vamos supor que o produtor 
nacional de arroz venda um saco de ar-
roz por 1 dólar no mercado internacio-
nal, quando o dólar está valendo R$ 4,00. 
Para valer a pena vender para os brasilei-
ros, ele cobra R$ 4,00. No entanto, se o 
dólar subir para R$ 5,00, por que ele vai 
continuar vendendo arroz por R$ 4,00 
no Brasil se ele pode vender por R$ 5,00 
para os estrangeiros?”, exemplifica. 

Sobre o impacto do IPCA de 5,2% 
acumulado no ano (leia mais na página 
16), o doutorando esclareceu que, além 
da “perda do poder de compra” que todo 

mundo já percebeu, o Banco Central vai 
elevar as taxas de juros para tentar dimi-
nuir a inflação.

“Já elevou um pouco e tem previsão 
de aumentar mais. A elevação da taxa 
de juros aumenta os rendimentos finan-
ceiros. Isso desincentiva o investimento 
produtivo, porque é mais seguro deixar 
o dinheiro nos juros pagos pelo governo 
do que abrir, por exemplo, uma fábrica”, 
discorre Bastos.

Apesar do atual cenário, ele acredita 
que a inflação de agora deve começar a 
cair à medida que o mundo for se recu-
perando da pandemia, e também com o 
aumento da taxa de juros. 

“A alta dos preços costuma incentivar 
o aumento da produção. Se tiver mais 
alimentos no mundo todo, a tendência é 
esse preço cair. E a taxa de juros mais alta 
reduz o consumo, porque aumenta o de-
semprego e porque quem tem dinheiro 
vai preferir poupar a consumir. Com um 
consumo geral menor, os preços tendem 
a se segurar, mas o custo social disso é 
alto”, conclui. (IR)

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano de São Paulo, 
tem pedido com frequência para que 
sejam mantidas, durante a pandemia de  
COVID-19, as ações solidárias nas igre-
jas da Arquidiocese em benefício dos 
mais necessitados. 

“Vamos socorrer os pobres, vamos 
continuar a doar, agora, sobretudo doa-
ções de alimentos não perecíveis nas paró-
quias, comunidades, pastorais, comunida-
des religiosas e novas comunidades. Doe 
alimentos nestes lugares e os pobres os 
receberão. Ajude a socorrê-los. Que nin-
guém passe fome por nossa causa”, pediu o 
Arcebispo (leia mais na página 14). 

Desde o começo da pandemia, a Igre-
ja tem buscado atender os mais necessi-
tados. No centro de São Paulo, por exem-
plo, no ano passado a Tenda do Serviço 
Franciscano de Solidariedade (Sefras) 
distribuiu mais de meio milhão de re-
feições à população em situação de rua, 
desempregados, imigrantes e refugiados.

Recentemente, a Paróquia Nossa Se-
nhora da Expectação, na Freguesia do Ó, 

na zona Noroeste de São Paulo, arreca-
dou mais de R$ 4 mil em dinheiro, que 
foram revertidos em cestas básicas que 
serão doadas às famílias assistidas pela 
Paróquia. 

Em 2020, a Arquidiocese de São Paulo 

criou a plataforma Animando a Esperan-
ça (https://animandoaesperanca.com),  
onde é possível saber detalhes sobre 
como e onde fazer doações em paró-
quias e outras organizações da Arqui-
diocese. (IR)

Segundo o IBGE, em fevereiro, alguns alimentos subiram de preço, como as carnes, 1,72% em relação a janeiro. Alta do dólar é uma das razões

Fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Região Belém, distribuem refeições na Sé

Atenção da Igreja em São Paulo com quem mais precisa

Por que os alimentos estão tão caros?

Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Conceição
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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.

Plasma de homens recuperados 
da COVID-19 ajudará no 
tratamento de novos infectados
https://cutt.ly/1cPZnYX

IBGE: Brasil tem número recorde 
de 14,3 milhões 
de desempregados
https://cutt.ly/DcPZerC

Estudo aponta que 
19,1 milhões de pessoas 
passam fome no País
https://cutt.ly/McPLUGm

Sobram contas a pagar 
e falta dinheiro, o que fazer?
https://cutt.ly/0cPLLPw

Igreja renova apelo por ajuda 
aos cristãos da Terra Santa
https://cutt.ly/hcPZjcW

Vaticano publica livro 
com orientações pastorais 
sobre as pessoas deslocadas 
pela crise climática
https://cutt.ly/lcPZi0p

Papa na Missa do Crisma: 
‘A força da vitória de Cristo 
nos liberta do maligno’
https://cutt.ly/rcPL077

Agência Brasil

“Ligue para 5 pessoas que neces-
sitam - #ring5”, para ajudar a superar 
a solidão e as necessidades de pessoas 
isoladas ou solitárias, é a campanha 
lançada pela Caritas Noruega. Um ano 
após o início da pandemia, o medo do 
contágio e o confinamento forçado têm 
levado muitas pessoas à tristeza e ao de-
sespero, mas acima de tudo a perder a 
alegria de viver.

“Vou reservar um tempo para ligar 
para pelo menos 5 pessoas que acho 
que podem ter necessidades sociais não 

atendidas e vou me alegrar em falar 
com elas”, disse Dom Bernt Eidsvig, Bis-
po da Diocese de Oslo, em uma mensa-
gem em vídeo, para lançar a iniciativa 
da Caritas Noruega como antídoto para 
a solidão.

ORIGEM
A campanha nasceu a partir dos da-

dos de um estudo do Instituto Nacional 
de Saúde Pública, realizado no outo-
no de 2020, sobre qualidade de vida e 
saúde mental durante a pandemia. As 

respostas confirmaram o que se presu-
mia muito tempo atrás: muitas pessoas 
lutam contra a solidão e uma em cada 
quatro responde que não está feliz com 
a vida. Solteiros, estudantes e migrantes 
estão entre os mais afetados.

MIGRANtES
“Ligue para 5 pessoas que necessi-

tam, agora durante as festividades da 
Páscoa”, foi o apelo da secretária-geral 
da Caritas Noruega, Martha Skrette-

Sírios desejam que Francisco visite o país
JOSé FERREIRA FIlhO

osaopaulo@uol.com.br

Vários altos representantes da Igreja 
na Síria, incluindo o embaixador do Va-
ticano no país, elogiaram a visita do Papa 
Francisco ao Iraque no início de março, 
dizendo que sua presença enviou uma 
mensagem de esperança a toda a região.

Ao falar durante uma conferência 
virtual de imprensa em razão do 10º 
aniversário do início da guerra no país, 
o Cardeal Mario Zenari, Núncio Apos-
tólico na Síria, disse: “A viagem do Papa 
ao Iraque foi muito encorajadora, não 
somente para todo o povo da Síria, mas 
para os povos do Oriente Médio em ge-
ral”.

“Muitos cristãos acompanharam [a 
visita] pela TV, especialmente pela liba-
nesa, e alguns também cruzaram a fron-
teira [para ver Francisco de perto]”, disse 
ele, acrescentando que pelo menos dois 
bispos, vários padres e um grupo de jo-
vens cruzaram a fronteira com o Iraque 
para participar de algumas atividades 
papais.

MARCO hIStóRICO
O Papa Francisco realizou o sonho 

de vários de seus antecessores ao visitar o 
Iraque, marcando a primeira ocasião em 

que um pontífice pôs os pés no país. Du-
rante a visita histórica de três dias, Fran-
cisco fez paradas em Bagdá, Erbil, Mos-
sul, Qaraqosh, Najaf e na Planície de Ur.

Dados os anos de guerra, persegui-
ção violenta e dificuldades econômicas 
que os cristãos e outras denominações 
no Iraque têm enfrentado, nas últimas 
décadas, e devido à posição estratégica 
que esta nação possui no Oriente Médio, 
a viagem foi seguida de perto por líderes 
políticos em todo o mundo, incluindo o 
presidente dos Estados Unidos, Joe Bi-
den, e, principalmente, pelos países vizi-
nhos da região.

“Além da população cristã da Síria, 
o entusiasmo pela presença de Francis-
co se espalhou por todos os setores da 
população do país”, disse Dom Mario 
Zenari, observando que, desde a viagem 
do Papa, na qualidade de embaixador do 
Vaticano na Síria, ele recebeu diplomatas 
de todo o mundo, que demonstraram 
imenso interesse pela visita.

Tanto diplomatas cristãos quanto 
não cristãos “elogiaram muito esta visita 
ao Iraque, e alguns deles perguntaram: 
‘Quando o Papa virá à Síria?’”.

REFlEXOS POSItIVOS
“Devo assegurar que a Síria está 

longe, longe de ser esquecida pelo Papa 

Francisco. A Síria permanece em seu co-
ração, e posso interpretá-lo dizendo que, 
assim que as circunstâncias permitirem, 
certamente a visitará”, disse Dom Mario 
Zenari.

O Cardeal lembrou também a visita 
de São João Paulo II à Síria, em 2001, na 
qual o Papa ganhou as manchetes por se 
tornar o primeiro Pontífice a compare-
cer à Grande Mesquita Umayyad, em 
Damasco.

Uma relíquia de São João Batista 
está alojada neste templo e foi venerada 
por São João Paulo II durante sua visi-
ta. Dom Mario Zenari disse que muitas 
vezes ele mesmo visita a relíquia e que, 
sempre que o faz, vê outras pessoas, in-
cluindo muçulmanos, parando para orar 
ali. 

Da mesma forma, Dom Jean-Abdo 
Arbach, Arcebispo Melquita de Homs, 
disse que a visita do Papa ao Iraque foi 
muito importante e deixou uma impres-
são para os sírios, muito além da comu-
nidade cristã.

“Muitos muçulmanos apreciaram a 
humildade de Sua Santidade e seu amor 
para com os iraquianos e todas as pesso-
as. Foi muito importante. Foi uma men-
sagem de paz e de esperança para toda a 
região”, afirmou.

Fonte: Crux Now

Iniciativa da Caritas ajuda a 
combater a solidão durante a pandemia

EPIDEMIA
Mais de um ano se passou desde que 

a pandemia de COVID-19 surgiu, e as 
autoridades tiveram que implementar 
medidas rigorosas de controle para evi-
tar contágios. “Todos nós temos medo. 
Muitos foram infectados, vários ficaram 
gravemente doentes e aproximadamente 
660 pessoas perderam a vida na Norue-
ga”, explica o Bispo de Oslo, ao constatar 
que se trata de “uma prova de resistência”.

O Prelado norueguês expressou que 
a maior preocupação é que as pessoas 
fiquem “letárgicas”, melancólicas, ou que 
evitem seguir as regras necessárias para o 
controle da doença, porque as restrições 
levam à solidão. O convite do Bispo a se 
conectar com as pessoas que estão solitá-
rias é uma maneira de tornar suas vidas 
melhores.  (JFF)

Fonte: Vatican News

berg, que, juntamente com Dom Bernt, re-
corda que não é necessário ser especialista, 
que é possível ajudar com atenção e carida-
de. Em particular, a agente da Caritas se refe-
re à solidão dos migrantes, porque, embora a 
pandemia tenha deixado sua marca na vida 
de todos, os migrantes a sentiram com mais 
força.

“Muitos dos que atendemos na Caritas 
não têm uma rede afetiva ou familiar na No-
ruega, falam mal o norueguês e têm maior 
probabilidade de perder o emprego ou ter 
problemas financeiros. Isso os torna mais 
vulneráveis agora. Estamos em contato com 
muitos que nos dizem que estão lutando 
mentalmente e se sentem sozinhos. Muitas 
pessoas também sentem falta de suas famí-
lias que moram em seus países de origem, 
especialmente aquelas que têm filhos fora da 
Noruega e não podem viajar para visitá-los”,  
explica Martha.

Marta Skretteberg, secretária-geral da Caritas Noruega, com o cartaz da ação #ring5

Caritas da Noruega
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO bEChARA VENtURA

O Domingo na Oitava de Páscoa é tradi-
cionalmente ligado aos neófitos, os cristãos que 
receberam o Batismo na Vigília Pascal. É cha-
mado de Domingo in albis depositis (“com alvas 
depostas”) pois, antigamente, depois de usarem 
as vestes brancas recebidas no Batismo durante 
toda a oitava de Páscoa, os neófitos as abando-
navam neste dia. 

Iluminados e purificados por Cristo, esses 
irmãos mais novos na fé começam uma vida 
nova, revestidos da graça santificante que as 
túnicas brancas simbolizam. E a Igreja, que nos 
gera para a fé, dirige-lhes a seguinte antífona: 
“Como crianças recém-nascidas, desejai o puro 
leite espiritual para crescerdes na salvação” 
(1Pd 2,2). A condição para se alcançar a salva-
ção é se reconhecer como pequenino diante de 
Deus-Pai e da Mãe-Igreja, desejando com so-
freguidão infantil o alimento da boa doutrina 
e da graça. Sem simplicidade de criança, é im-
possível crer; é impossível ter esperança; é im-
possível perdoar e esquecer as ofensas sofridas. 

Aqui está um paradoxo da fé! Para se tor-
nar grande e maduro, o homem deve ter um 
coração de criança: “Se não vos converterdes 
e vos tornardes como as criancinhas, não en-
trareis no Reino dos Céus” (Mt 18,3). A in-
credulidade de Tomé, descrita no Evangelho 
de hoje, é no fundo uma falta de simplicidade 
– de infância – espiritual. O Senhor repreen-
de-o: “Não sejas incrédulo, mas fiel. Felizes 
os que creram sem terem visto” (Jo 20,27.29). 
Como uma criança que acredita e confia na 
palavra de seu Pai, assim o cristão se coloca 
diante da revelação divina, do ensinamento 
da Igreja e, até mesmo, dos acontecimentos 
do mundo. Sabe que, por meio de sua Provi-
dência, Deus, como um Pai, cerca de carinho 
e proteção os seus filhinhos. E, diante daquilo 
que não pode compreender e solucionar,  ape-
nas diz: “Eu não sei, mas meu Pai sabe”. 

Neste domingo, Jesus mostra suas chagas 
aos apóstolos, deseja-lhes a paz, sopra sobre 
eles e institui o Sacramento da Confissão: 
“Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem 
perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoa-
dos; àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão 
retidos” (Jo 20,22s). Por isso, João Paulo II o 
chamou “Domingo da Misericórdia”. Ora, a 
paz está ao alcance apenas de quem tem alma 
simples, sem complicações e sem soberba. E 
o perdão divino é somente para aqueles que, 
como uma criança, reconhecem e confessam 
os seus pecados e erros; para os que não têm 
medo de segurar firme nas mãos chagadas de 
Jesus e de se estreitar no seu peito aberto. 

Nos últimos decênios, alguns abandona-
ram a piedade e a fé católica tradicional sob o 
pretexto de buscarem uma “fé madura”. Dei-
xando de lado a boa teologia, o Terço, a oração 
de joelhos, as orações em família, as novenas, 
imagens e procissões, reduziram a vida cristã 
a um humanismo árido. Esqueceram-se de 
que a misericórdia é para os pequenos. E de 
que Cristo disse: “Eu te louvo, o Pai, Senhor 
do Céu e da terra, pois escondestes estas coi-
sas dos sábios e entendidos e as revelastes às 
criancinhas” (Mt 11,25).

2º DOMINGO DE PÁSCOA
11 DE ABRIL DE 2021

‘Crianças 
recém-nascidas’

de origem grega, na qual uma pessoa 
aclama: “Cristo ressuscitou! Aleluia!”, 
e a outra responde: “Verdadeiramente 
ressuscitou! Aleluia!”.

 
lEItURAS E SíMbOlOS

Os Evangelhos dessa semana es-
tão centrados nos relatos das apari-
ções de Jesus Ressuscitado e nas ex-
periências que os apóstolos tiveram 
com Ele. Nesse período, assim como 
em todo o Tempo Pascal, a primeira 
leitura, normalmente tirada do Anti-
go Testamento, é substituída por um 
trecho dos Atos dos Apóstolos, que 
narra a experiência da Igreja nascen-
te após a Ressurreição.

O Círio Pascal, a grande vela que 
simboliza o Ressuscitado, acesa na 
Vigília Pascal, também é aceso nas 
celebrações da Oitava da Páscoa e do 
Tempo Pascal, sendo apagado apenas 
ao fim da Solenidade de Pentecostes.

A segunda-feira da Oitava da Pás-
coa, isto é, o primeiro dia após a Res-
surreição, é também conhecida como a 
“Segunda-feira do Anjo”, em alusão ao 
anjo que, no sepulcro vazio, anunciou às 
mulheres que Jesus havia ressuscitado.

 
ORIGEM

As celebrações das oitavas têm sua 

origem na tradição judaica do Antigo 
Testamento, em que as festas e sole-
nidades eram comemoradas por uma 
semana, como era o caso da Festa das 
Tendas (cf. Lv 23,33-44) ou a Festa da 
Dedicação (cf. 2Cr 7,9 e 1Mac 4,59).

Um primeiro significado do adje-
tivo latino octavus ou octava se refere 
ao domingo, que, nos tempos da Pa-
trística, isto é, dos primeiros grandes 
teólogos da Igreja, era chamado de 
“dia primeiro” ou “dia oitavo”. Desse 
modo, “oitava” pode indicar tanto o 
oitavo dia depois da festa quanto toda 
a semana.

Na tradição católica, costumavam 
ser celebradas as oitavas das grandes 
solenidades. Páscoa e Pentecostes ti-
nham oitavas de “privilégio especial”, 
durante as quais não poderia se ce-
lebrada nenhuma outra festa. Natal, 
Epifania e Corpus Christi tinham oi-
tavas “privilegiadas”, durante as quais 
eram permitidas as celebrações de 
festas de grande importância. Tam-
bém existiam as oitavas comuns, de 
solenidades como as da Imaculada 
Conceição, São José e Todos os San-
tos. As mais antigas eram as festas de 
São Pedro e São Paulo, São Louren-
ço e Santa Inês. Eram comemoradas, 
ainda, as oitavas das dedicações das 

que propagou essa devoção.
Ao instituir essa comemoração, 

o Papa atendia a um pedido do pró-
prio Jesus, que, em 1931, manifestou 
a Santa Faustina, por meio de uma re-
velação mística particular, o desejo de 
que no primeiro domingo depois da 
Páscoa fosse celebrada a festa dedica-
da à Divina Misericórdia.

 
RAINhA DO CéU

Durante todo o Tempo Pascal, os 
católicos entoam a Antífona Mariana 
do Regina Caeli ou Regina Coeli (Rai-
nha do Céu), que remonta, provavel-
mente, ao período entre os séculos X 
e XI e associa o mistério da encarna-
ção do Senhor com o evento pascal. 
Nesse período, essa oração substitui o 
tradicional Angelus, que costuma ser 
recitado ao meio-dia e às 18h. Leia, a 
seguir essa oração:

Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia!
Porque Aquele que merecestes trazer 
em vosso seio. Aleluia!
Ressuscitou como disse. Aleluia!
Rogai por nós a Deus. Aleluia!
Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. 
Aleluia!
Porque o Senhor ressuscitou, 
verdadeiramente. Aleluia!

Oitava da Páscoa: um 
dia maior para celebrar 
a Ressurreição do Senhor

FERNANDO GERONAzzO
osaopaulo@uol.com.br

Após celebrar o Domingo de 
Páscoa, a Igreja continua a come-
morar a Ressurreição do Senhor 
no Tempo Pascal. Ao todo, são 
sete semanas que recordam a per-
manência do Ressuscitado com 
os apóstolos aos quais transmitiu 
seus últimos ensinamentos. Nesse 
período, após 40 dias, Jesus subiu 
aos céus, na Ascensão gloriosa 
e, ao final dos 49 dias, enviou o 
Espírito Santo, em Pentecostes. 
Depois disso, retoma-se o Tempo 
Comum no calendário litúrgico.

No âmbito desse tempo espe-
cial, o dia solene da Páscoa não 
se limita às 24 horas de um dia 
comum, mas se estende duran-
te oito dias, que, liturgicamente, 
são considerados um único dia 
de celebração do acontecimento 
máximo do Cristianismo. Essa é 
a chamada Oitava da Páscoa.

Ao longo dessa semana, pro-
clama-se com júbilo: “Este é o dia 
que o Senhor fez para nós, ale-
gremo-nos e nele exultemos” (Sl 
118,24). Por essa razão, é comum 
que os cristãos saúdem as pesso-
as com os votos de “Feliz Páscoa” 
nesse período. Em muitas comu-
nidades, ainda existe o costume 
de transmitir a saudação pascal 

igrejas e santos padroeiros de na-
ções ou dioceses.

 
REFORMAS lItúRGICAS

Em 1955, o Papa Pio XII sim-
plificou o calendário litúrgico, 
mantendo apenas as oitavas do 
Natal, Páscoa e Pentecostes. Em 
1969, com a reforma decorrente 
do Concílio Vaticano II, foi reti-
rada do calendário oficial a oitava 
de Pentecostes.

Portanto, atualmente, existem 
a oitava da Páscoa, a mais antiga, 
datada do século IV; e a do Natal, 
entre os dias 25 de dezembro e 1º 
de janeiro.

 
DOMINGO DA MISERICóRDIA

A Oitava da Páscoa é conclu-
ída no 2º Domingo da Páscoa, 
também conhecido como In albis 
(que, em latim, quer dizer “em 
branco”), pois, segundo a tradi-
ção da Igreja primitiva, era nesse 
dia que aqueles que eram batiza-
dos na Vigília Pascal tiravam as 
vestes brancas recebidas no Batis-
mo (leia mais ao lado).

Desde o ano 2000, o 2º Do-
mingo da Páscoa é também cha-
mado de Domingo da Divina Mi-
sericórdia, após uma disposição 
de São João Paulo II, na missa de 
canonização da Santa Faustina 
Kowalska, a religiosa polonesa 

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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A surpresa das mulheres que encon-
traram o sepulcro de Jesus vazio pode 
ser repetida hoje e sempre. Esse pensa-
mento foi a chave da pregação do Papa 
Francisco na Vigília Pascal no Sábado 
de Aleluia, 3. Uma mistura de “temor e 
alegria” define a surpresa daqueles que 
encontraram Jesus Ressuscitado. Cristo, 
porém, disse: “Não tenham medo”, re-
corda o Papa. Por isso, o primeiro anún-
cio da Páscoa, nas palavras do Pontífice, 
é o de que “é possível recomeçar sempre”.

“Porque há uma vida nova que Deus 
é capaz de fazer acontecer novamente em 
nós, além de todos os nossos fracassos”, 
refletiu Francisco. “Mesmo dos destroços 
do nosso coração, Deus pode construir 
uma obra de arte, mesmo a partir dos fra-
cassos destruidores da nossa humanida-
de, Deus prepara uma história nova. Ele 
nos precede sempre,” acrescentou.

Francisco afirmou que, “mesmo nes-
tes meses obscuros de pandemia, sen-
timos que o Senhor Ressuscitado nos 
convida a recomeçar, a não perder ja-
mais a esperança”. O anúncio da Páscoa 
é, portanto, um lembrete de que Cris-
to “nos chama, e nos chama de novo, 
para segui-lo, sem nunca se cansar”.

A celebração foi na Basílica de São 
Pedro, adaptada e com poucos fiéis, por 
causa da pandemia de COVID-19.

PERCORRER CAMINhOS NOVOS
A fé não é feita apenas de recordações 

do passado, mas de novos caminhos a 
serem colocados em prática, completou 

Em sua bênção Urbi et Orbi de Páscoa 
– para a cidade de Roma e para o mundo 
–, o Papa Francisco recordou situações 
de sofrimento e conflito na humanidade 
de hoje e disse que “Cristo Ressuscitado 

é esperança para os que ainda sofrem 
por causa da pandemia, para os doentes 
e para quem perdeu uma pessoa queri-
da”.

Ele alertou a comunidade internacio-

Cardeal 
Cantalamessa: 
lutar contra a 
divisão na Igreja

“A opção política é a causa mais 
comum de divisão entre os cató-
licos”, alertou o Cardeal Raniero 
Cantalamessa, na Sexta-feira San-
ta, 2. Como é tradição, o pregador 
da Casa Pontifícia é quem faz a 
homilia na cerimônia que recorda 
a Paixão do Senhor, presidida pelo 
Papa Francisco.

Referindo-se ao contexto da 
encíclica Fratelli tutti (“Todos ir-
mãos”), em que o Papa elabora o 
fundamento da fraternidade hu-
mana como princípio do Evange-
lho, o Cardeal recordou que “ir-
mão” é um termo comum dentro 
da comunidade cristã, mas tam-
bém deve ser aplicado a toda a hu-
manidade, “porque todos temos o 
mesmo Pai, e porque temos todos 
o mesmo irmão, Cristo, primogê-
nito entre muitos irmãos”.

Nesse sentido, criticou as di-
visões entre os próprios católicos: 
“A fraternidade católica está feri-
da”, disse. Essa divisão se acentua 
quando “a opção política se sobre-
põe àquela religiosa e eclesial e se 
casa com uma ideologia, esque-
cendo completamente o valor e o 
dever da obediência na Igreja”. Por 
esse motivo, é preciso mais do que 
nunca “cultivar o carisma da uni-
dade”, declarou. (FD)

bênção Urbi et Orbi: ‘Cristo Ressuscitado 
é esperança para os que sofrem’

‘é possível recomeçar sempre’,
diz o Pontífice na Vigília Pascal

FIlIPE DOMINGUES
ESPECIAl PARA O SÃO PAUlO

Francisco. Enquanto as mulheres iam ao 
sepulcro fazer memória de Jesus após 
sua morte, marcadas pelas lembranças 
de sua vida, “como se fosse um persona-
gem do passado”, Jesus surpreende, e se 
apresenta renovado.

Este é o segundo anúncio destacado 
pelo Papa Francisco, a necessidade de 
“percorrer novos caminhos”. Disse ele: “A 
fé não é um repertório do passado, Jesus 
não é um personagem superado. Ele está 
vivo, aqui e agora. Caminha contigo a cada 
dia, na situação que você está vivendo, na 
provação que você está atravessando e nos 
sonhos que você leva dentro de si”.

JESUS AMA SEM lIMItES
Jesus, disse ainda o Papa, “abre ca-

minhos novos onde parece que já não 
existem mais, e nos incentiva a ir contra 
a corrente”. O próprio Cristo foi contra 

a corrente ao peregrinar pela Galileia, 
saindo dos rituais e tradições de Jerusa-
lém e indo na direção oposta, “rumo às 
fronteiras”, aos lugares distantes.

“E foi ali que Jesus iniciou sua mis-
são, trazendo o anúncio a quem leva a 
vida cotidiana em frente, com cansaço, 
aos excluídos, aos frágeis, aos pobres, 
para ser rosto e presença de Deus”, disse 
o Papa, na homilia.

Por isso, este é o terceiro anúncio 
destacado por Francisco: “Jesus, o Res-
suscitado, nos ama sem limites e visita 
cada situação de nossa vida”. É preciso 
reconhecê-lo na “graça da cotidianidade”, 
no dia a dia, na vida de cada dia. Junto a 
Cristo, insiste o Papa Francisco, “as suas 
expectativas não ficarão incompletas, as 
suas lágrimas serão enxugadas, os seus 
medos serão vencidos pela esperança”. 
Ou seja, “com Ele, a vida mudará”.

Papa Francisco durante a Vigília Pascal na Basílica de São Pedro, no Sábado Santo, 3

Vatican Media

Vatican Media

Em um gesto inesperado, o 
Papa Francisco celebrou a missa da 
Ceia do Senhor de forma privada, 
na residência do Cardeal Giovan-
ni Angelo Becciu, no Vaticano. A 
Santa Sé confirmou informalmente 
o fato, publicando-o nas mídias do 
Vaticano, mas disse que se tratou 
de um compromisso pessoal e, por-
tanto, não o comenta oficialmente.

Em setembro, o Cardeal renun-
ciou ao cargo de Prefeito da Con-
gregação para as Causas dos Santos 
e também aos direitos ligados ao 
cardinalato, como, por exemplo, o 
de votar em um eventual conclave. 
Atualmente, há uma investigação 
em andamento nos tribunais do Va-
ticano sobre má gestão financeira, 
na qual o Cardeal Becciu é citado, 
mas afirma ser inocente de qualquer 
desvio de conduta. 

Na Basílica de São Pedro, a ce-
lebração foi presidida pelo cardeal 
decano, Dom Giovanni Battista 
Re. (FD)

Papa celebra 
missa da Quinta- 
-feira Santa com 
o Cardeal becciu

Por causa da pandemia, a tradicional Via Sacra, que costuma ser realizada no Co-
liseu e no Fórum Romano, ocorreu na Praça São Pedro, na Sexta-feira Santa, 2. As 
meditações e orações foram escritas por crianças e adolescentes italianos.

nal sobre a necessidade de se distribuir 
vacinas aos países mais pobres, de forma 
a interromper a difusão da COVID-19. 
“As vacinas constituem um instrumento 
essencial para essa luta”, disse, pedindo 
um “internacionalismo das vacinas”.

Entre as situações de dor mencionadas 
pelo Papa, além dos doentes e idosos, es-
tão: os pobres do Haiti; aqueles que lutam 
pela democracia em Mianmar; os refu-
giados e os países que os acolhem, como 
Líbano e Jordânia; as vítimas da guerra na 
Síria e no Iêmen; o conflito entre os esta-
dos de Israel e Palestina; a reconstrução 
do Iraque; as vítimas da violência na Áfri-
ca, especialmente no Sahel e na Nigéria, 
na região do Tigray (Etiópia) e em Cabo 
Delgado (Moçambique); as vítimas de 
conflitos e prisioneiros na Ucrânia orien-
tal e na região do Alto Carabaque, entre 
Azerbaijão e Armênia; e os condenados à 
pena de morte.

“Não esqueçamos jamais que somos 
sanados pelas chagas de Cristo”, disse o 
Pontífice. (FD)


