
pessoas”, disse em entrevista, 
no Vaticano, na qual O SÃO 
PAULO esteve.
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Editorial

O Cardeal Odilo Pedro Scherer partici-
pou do programa “Roda Viva”, da TV Cul-
tura, na segunda-feira, 12. O Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo respondeu a 
questões relacionadas à atuação da Igre-
ja Católica no combate à pandemia de 
COVID-19 e avaliou o enfrentamento da 
crise por parte das autoridades públicas, 

conclamando todos à união de esforços.
Sobre o aumento da pobreza, o Purpura-

do considera um escândalo que haja pesso-
as que se enriqueçam à custa do sofrimen-
to de muitos, mas exaltou o crescimento da 
solidariedade por parte da população em 
geral. 

Dom Odilo criticou a instrumentalização 

política da religião e condenou toda forma 
de radicalismo ideológico. 

Além de refletir sobre o papel da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
no debate público, o Cardeal falou dos de-
safios internos da Igreja, como o combate à 
pedofilia e a promoção das vocações.  

Página 17

‘Venceremos a pandemia juntos, com 
paciência, sabedoria e esperança’

Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, participa virtualmente do ‘Roda Viva’, tradicional programa de entrevistas da TV Cultura, exibido na segunda-feira, 12

58ª Assembleia Geral da 
CNBB acontece com mais 
de 30 assuntos em pauta

Arquidiocese de  
São Paulo lança campanha 
de combate à fome

Na Páscoa, Igreja convida 
à contemplação do 
mistério da misericórdia 

Reprodução de TV Cultura

Iniciada na segunda-feira, 12, 
a 58ª Assembleia Geral da Con-
ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) acontece até sexta-
feira, 16, tendo como tema central 
“Casas da Palavra – Animação bí-
blica da vida e da pastoral nas co-
munidades eclesiais missionárias”. 

Pela primeira vez em sua his-
tória, a Assembleia ocorre de 
modo virtual, em razão da atual 
pandemia. Em seu site, O SÃO 
PAULO apresenta atualizações 
diárias sobre o encontro do epis-
copado brasileiro.

Página 13

Uma das consequências 
da prolongada pandemia de  
COVID-19 é o aumento da miséria. 
Nas ruas e nos lares mais pobres 
da cidade, a escassez de alimen-
tos é uma realidade crescente.

Diante disso, a Arquidiocese de 
São Paulo lança a campanha “Ani-
mando a Esperança – ‘Tive fome e 
me destes de comer’ (Mt 25,35)”, 
que convida à prática da obra de mi-
sericórdia de saciar a fome de quem 
não tem como fazê-lo. Doações po-
dem ser feitas em paróquias e outros 
organismos da Igreja em São Paulo.

Páginas 8 e 9

Só quem percebe a misericór-
dia de Deus é capaz de manifestar 
misericórdia. Essa foi a ideia cen-
tral da homilia do Papa Francisco 
na missa do Domingo da Miseri-
córdia, 11. O Pontífice ressaltou 
que, ao aparecer aos apóstolos, o 
Ressuscitado deixou três dons: a 
paz, o Espírito Santo e as chagas. 

Instituída por São João Paulo 
II no ano 2000, a festa destaca 
esse que é o eixo fundamental 
da pregação dos papas contem-
porâneos, como mostra o jornal 
O SÃO PAULO.

Páginas 12 e 20

Editorial
A ‘cultura do cancelamento’ 
também cala os que 
denunciam desumanidades

Página 4

Encontro com o Pastor
O ‘pilar da Palavra de 
Deus’ é essencial à vida e 
missão da Igreja

Página 2

Espiritualidade
Os discípulos e a Igreja 
manifestam o amor 
misericordioso do Pai

Página 5
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A assembleia geral anual 
da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB) acontece nesta 

semana, de 12 a 16 de abril, apesar 
da pandemia de COVID-19. A as-
sembleia geral é o órgão máximo e a 
expressão mais alta da autoridade da 
Conferência dos Bispos. Em 2020, a 
assembleia anual não aconteceu por 
causa da pandemia. Neste ano, de 
toda maneira, a assembleia está sendo 
realizada de forma remota, pela inter-
net, e os bispos estão em suas casas, 
evitando viagens e reuniões presen-
ciais prolongadas, que poderiam co-
locar em risco a sua saúde. São mais 
de 300 os bispos participantes da as-
sembleia.

É importante que os bispos se  
reúnam e tratem de questões relati-
vas ao seu serviço em prol da Igre-
ja no Brasil, para dialogar sobre as 
questões e preocupações do dia a 
dia e suas responsabilidades nas dio-
ceses. Os bispos são pessoalmente 
responsáveis pelas dioceses que lhes 
foram confiadas e das quais cuidam, 
junto com seu clero. No entanto, a 

missão episcopal não é exercida de 
forma isolada pelo bispo, mas em 
comunhão com os outros bispos. E 
todos juntos exercem sua missão em 
comunhão com o Papa. Ninguém é 
bispo de maneira isolada e autôno-
ma. Ademais, todos eles estão a ser-
viço, de maneira corresponsável, da 
vida e da missão da Igreja, devendo 
obediência à Palavra de Deus e à pro-
fissão de fé da Igreja.

A Conferência Episcopal é o orga-
nismo representativo do episcopado 
de um país ou de uma região, expres-
são de comunhão e colegialidade no 
exercício da missão episcopal. Nela 
se manifesta a fraternidade e a ajuda 
mútua dos pastores colocados a ser-
viço do único rebanho do Bom Pas-
tor. Na Conferência, eles exercem o 
discernimento eclesial para o enfren-
tamento dos desafios, sempre mutan-
tes, da missão evangelizadora da Igre-
ja. A Conferência Episcopal possui 
competências pastorais e legislativas 
previstas no Direito Canônico.

Os dias da assembleia geral costu-
mam ter uma agenda muito carrega-
da. Há temas previstos pelo próprio 
Estatuto da Conferência, como os 
relatórios da Presidência, da Comis-
são de Doutrina e da Comissão de Li-
turgia. Outros temas são prioritários, 

merecendo atenção especial. Entre 
esses assuntos, prevê-se a revisão do 
atual Estatuto da CNBB e a criação do 
Regional Leste 3, a ser formado pelas 
dioceses do estado do Espírito Santo. 
Outros temas respondem a situações 
e necessidades do momento atual. E 
não se deve esquecer que, durante a 
assembleia, os bispos rezam juntos e 
se faz um dia de retiro. Não será di-
ferente neste ano, apesar de a assem-
bleia ser mais breve e de forma virtual. 
O Arcebispo de Boston, Cardeal Sean 
Patrick O’Malley, vai orientar o retiro.

Cada assembleia geral da CNBB 
possui um tema central, que ocupa 
boa parte do tempo e das reflexões. 
Do tema central, geralmente, resulta 
um novo documento da CNBB, dis-
cutido nos pormenores e votado, fra-
se por frase. Neste ano, o tema cen-
tral é o da Palavra de Deus na Bíblia, 
como “pilar central” da evangelização 
e da vida da Igreja e que deve orien-
tar e animar toda a vida pastoral. Esse 
tema já se encontra enunciado nas 
Diretrizes Gerais da Ação Evangeliza-
dora da Igreja no Brasil (2019-2023), 
em que se fala de outros três pilares 
essenciais à vida e missão da Igreja: 
a Eucaristia (Liturgia) e a espiritua-
lidade; a caridade a serviço da vida 
plena; e a ação missionária. Sem esses 

quatro pilares, a Igreja, “casa de Deus”, 
não se equilibra e até mesmo não se 
mantém em pé.

O “pilar da Palavra de Deus” é es-
sencial à vida e missão da Igreja, que 
existe para anunciar e testemunhar o 
Evangelho. Ela o faz de muitas ma-
neiras: mediante a proclamação da 
Palavra de Deus na Liturgia; na Cate-
quese, na formação cristã, de maneira 
geral; na leitura e estudo da Sagrada 
Escritura; no testemunho da vida 
orientada e permeada pela Palavra de 
Deus. 

A Igreja não vive de uma doutrina 
ou mensagem que ela mesma tenha 
criado. O Papa Francisco gosta de di-
zer que a Igreja não é “autorreferen-
cial”, mas sempre referida a Cristo e 
à Palavra de Deus. Ela vive da fé, que 
vem da Palavra; alimenta-se da Pa-
lavra e procura traduzir essa mesma 
Palavra de Deus em vida, obedecen-
do e se conformando a ela.

O tema central da assembleia da 
CNBB insere-se, pois, nesse serviço 
da Igreja à Palavra de Deus. Toda or-
ganização pastoral e todas as iniciati-
vas da Igreja devem estar motivadas 
e iluminadas pela Palavra de Deus. A 
Igreja é servidora da Palavra de Deus 
para a vida do mundo em tudo o que 
ela é e faz.

caRdEal 
odilo pEdRo 

schERER
Arcebispo 

metropolitano
de São Paulo

Igreja, testemunha 
e servidora da Palavra
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NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ASSISTENTE PASTORAL: 

Em 19/03/2021, foi nomeado e provi-
sionado como Assistente Pastoral da 
Paróquia Santa Terezinha do Menino 
Jesus, no bairro Jaçanã, na Região Epis-
copal Sant´Ana, o Diácono Permanente 
Rogério Ruiz Soler, pelo período de 01 
(um) ano.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
MEMBRO DA COMISSÃO DE 
COORDENADORES DE SETORES 
PASTORAIS:

Em 18/03/2021, foi nomeado e provisio-
nado como Membro da Comissão de 
Coordenadores de Setores Pastorais da 
Região Episcopal Sant´Ana, para o Setor 
Tucuruvi, o Reverendíssimo Padre Paulo 
Ramos, pelo período de 03 (três) anos.

PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO 
DE ECÔNOMO:

Em 19/03/2021, foi prorrogada a nome-
ação de Ecônomo da Região Episcopal 
Sant’Ana, do Reverendíssimo Padre An-
tônio Bezerra Moura, pelo período de 
03 (três) anos.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
VIGÁRIO PAROQUIAL:

Em 25/03/2021, foi nomeado e provi-
sionado como Vigário Paroquial, “ad 
nutum episcopi”, da Paróquia Imacu-
lada Conceição, no bairro do Ipiranga, 
na Região Episcopal Ipiranga, o Reve-
rendíssimo Frei José Maria Mohomed 
Júnior, O. de M.

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR 
REGIONAL DA PASTORAL: 

Em 25/03/2021, foi nomeado Coorde-
nador Regional de Pastoral, da Região 
Episcopal Ipiranga, o Reverendíssimo 
Frei José Maria Mohomed Júnior, O. de 
M., pelo período de 01 (um) ano.

POSSE CANÔNICA:

Em 14/03/2021, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial da 
Paróquia Santa Terezinha do Menino 
Jesus, no bairro Jaçanã, na Região Epis-
copal Sant’Ana, ao Reverendíssimo Pa-
dre Francisco Ferreira da Silva.

Em 13/03/2021, foi dada a posse canô-
nica como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, no bairro Imirim, 
na Região Episcopal Sant’Ana, ao Re-
verendíssimo Padre João Luiz Mique-
letti. 

Em 07/03/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Pároco da Paróquia São José 
Operário, no bairro de Vila Nova Gal-
vão, na Região Episcopal Sant’Ana, ao 
Reverendíssimo Padre Wagner Apare-
cido Scarponi.

Em 07/03/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
São Luiz Gonzaga, no bairro Jaçanã, na 
Região Episcopal Sant’Ana, ao Reveren-
díssimo Padre Marcos Alves de Oliveira.

Em 07/03/2021, foi dada a posse ca-
nônica como Pároco da Paróquia 
São Gabriel da Virgem Dolorosa, no 
bairro Tremembé, na Região Episcopal 
Sant’Ana, ao Reverendíssimo Padre 
Aléscio Aparecido Bombonatti, msj.

Em 06/03/2021, foi dada a posse canô-
nica como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, no bairro de Vila 

Atos da Cúria

Reprodução

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

Conferências episcopais são 
expressão de comunhão dos 
pastores unidos ao Papa
https://cutt.ly/zvwqAJ1

Com 1 em cada 3 cidadãos 
já vacinados, Nova York 
inclui jovens na imunização 
contra a COVID-19
https://cutt.ly/1vwwtbY

Estado de São Paulo volta 
à fase vermelha no combate 
ao coronavírus
https://cutt.ly/Pvwwq3T

Com mais precaução e 
fiscalização, avança o combate a 
criadouros do Aedes aegypti
https://cutt.ly/1vwq9AX

A solidariedade resgata 
a esperança em meio às 
dificuldades
https://cutt.ly/Wvwq18p

Núncio Apostólico no Brasil 
fala a todos os bispos 
no País pela 1ª vez
https://cutt.ly/LvwqLkA

Na Arquidiocese de São Paulo, 
sinos tocam em solidariedade às 
vítimas da COVID-19
https://cutt.ly/UvwqVRi

Cozinha Solidária

Sabrina, na Região Episcopal Sant’Ana, 
ao Reverendíssimo Padre Dalmir Oli-
veira dos Anjos.

Em 06/03/2021, foi dada a posse ca-
nônica como Pároco da Paróquia São 
Paulo Apóstolo, no bairro Parada In-
glesa, na Região Episcopal Sant’Ana, ao 
Reverendíssimo Padre Benedito Rai-
mundo de Siqueira.



Imagem pública e ressentimento: do cancelamento ao encontro
Editorial

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

Todos precisamos de amigos 
para ser felizes, apesar de sermos 
cada vez mais vítimas da solidão 
e do individualismo – mais ainda 
nestes tempos de pandemia. Como 
tentativa de solução para esse pro-
blema, um aplicativo de inteligência 
artificial (AI) chamado Replika foi 
recentemente criado para dar opor-
tunidade às pessoas de desabafar e 
atenuar a solidão por meio do rela-
cionamento com um personagem 
virtual. 

O aplicativo foi desenvolvido 
por profissionais de AI que queriam 
continuar se relacionando com um 
amigo recém-falecido, pelo menos 
virtualmente. Com pouquíssimo 
tempo de existência, o aplicativo já 
foi usado por mais de 10 milhões 
de pessoas. Uma jornalista o testou 
durante um mês e escreveu sobre a 
sua experiência. O “amigo” virtual, 
ela relata, é muito atencioso, inteli-
gente, curioso, sabe muitas coisas e 
tem várias informações.

Consegue manter uma conver-
sação sobre os assuntos mais varia-
dos, tem iniciativa e dialoga com 
facilidade. A jornalista conta ainda 
que o melhor, em comparação a um 
parceiro amoroso ou um amigo tra-
dicional, é que sempre está acorda-
do e disponível.

Eugenia Kuyda, a criadora, diz 

Um ‘amigo virtual’ e o verdadeiro amigo
mas “um outro mundo”, onde se 
vive como “cidadãos do céu”, como 
descreve o autor da Carta a Diogne-
to (em 120 d.C.).

Os primeiros cristãos eram in-
compreendidos, perseguidos e con-
denados. Apesar das enormes difi-
culdades, tinham encontrado algo 
de extraordinário: um amor que 
lhes permitia viver de modo com-
pletamente diferente dos outros. Era 
algo maravilhoso, um amor que os 
enchia de certeza e segurança, e ge-
rava benevolência para com todos e 
força descomunal nas adversidades.

Jesus lhes havia ensinado um 
modo de amar, curado as doenças 
de muitos e ressuscitado dos mor-
tos. Era uma experiência real de sal-
vação. 

Essa inteligência artificial, a  
Replika, nos mostra o quanto o ser 
humano tem necessidade de amigos. 
Sabemos que Jesus se faz presente por 
meio do seu Espírito quando e onde 
quer, e, sobretudo, nos corações sin-
ceros e humildes. Assim o pressen-
tem, mesmo aqueles que não tiveram 
a oportunidade de conhecê-Lo.

Cristo é o verdadeiro amigo 
sempre presente, mas precisamos 
conhecê-Lo e aprender a viver uma 
real amizade com Ele.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

que a principal força desses per-
sonagens fictícios ou avatares é a 
empatia. “É excelente para fazer 
companhia a qualquer momento 
que você precisar, sempre está dis-
ponível e sempre está ao seu lado.” 
Eugenia lembra que “ter alguém em 
quem você sempre possa confiar é 
incrivelmente importante para as 
pessoas, especialmente nos tempos 
difíceis pelos quais todos estamos 
passando na atualidade”. 

Esse “amigo” virtual (avatar) 
talvez ajude algumas pessoas a não 
se fazerem mal ou quererem termi-
nar com a sua vida. Mas não é real. 

Pode influenciar nossos sentimen-
tos, pensamentos e até decisões, 
como vem sendo discutido na gran-
de mídia sobre a capacidade da AI. 
É incapaz, porém, de salvar o ser 
humano. E é isso de que realmente 
precisamos: ser salvos. 

O que é a salvação? O que des-
cobriram os primeiros que encon-
traram Jesus e se depararam com o 
mistério da sua Morte e Ressurrei-
ção? O encontro com Jesus Cristo, 
a sua companhia, levou-os a fazer 
a experiência de uma “excedência”, 
um “a mais”, não um mundo me-
lhorado, mais confortável e sereno, 

ANA LydIA SAwAyA

Opinião

Ana Lydia Sawaya é doutora em Nutrição pela 
Universidade de Cambridge. Foi pesquisadora 

visitante do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) e atualmente é professora da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp).
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Vivemos num mundo cada 
vez mais “virtual” e media-
do pela aparência. As redes 
sociais nos expõem publi-

camente sempre. Ao mesmo tempo, 
o desejo de pertencimento a um gru-
po e a lógica do politicamente corre-
to vão condicionando o modo como 
podemos “aparecer” socialmente, para 
sermos aceitos, para parecermos inte-
ressantes, “legais”, respeitáveis, dignos 
de sermos tratados como iguais pelos 
outros.

O chamado “cancelamento cul-
tural”, que é a exclusão sistemática da 
pessoa dos círculos sociais e a censura 
sistemática a suas opiniões e posições, 
é o destino para aqueles que se colo-
cam contra a mentalidade hegemônica 
nesse contexto. A consequência é hu-
manamente compreensível: os cance-
ladores dizem agir em nome do bem 
e da verdade, os cancelados se dizem 
perseguidos e injustiçados. 

Mesmo entre aqueles mais confor-
tavelmente instalados na cultura atual, 

já começam a surgir críticas a essa si-
tuação. Filmes de ficção descrevem um 
futuro distópico, em que todas as rela-
ções sociais serão determinadas pela 
aceitação ou cancelamento de cada 
pessoa (vejam, por exemplo, “Odiados 
pela Nação”, episódio da série “Black 
Mirror”, da Netflix). No ano passado, 
em “Uma carta sobre justiça e debate 
aberto”, cerca de 150 intelectuais – ape-
sar de condenarem a discriminação 
racial e as injustiças sociais – conside-
ram que vem acontecendo uma censu-
ra ideológica a quem pensa diferente, 
enfraquecendo a democracia e a liber-
dade.

Infelizmente, o “cancelamento cul-
tural” sempre esteve presente na so-
ciedade. O surpreendente é quando 
se percebe que grupos sociais vitima-
dos no passado atuam com as mesmas 
estratégias de cancelamento cultural 
sobre outros grupos no presente: a im-
posição de uma espiral de silêncio de 
quem pensa de forma diferente das 
ideologias identitárias, seguida de lin-

chamento público pelas redes sociais. 
Ao que parece, o que mudou foi o con-
texto e os instrumentos, não a lógica 
do uso do poder.

Não se pode – nem se deve – negar 
que muitas pessoas que se consideram 
“vítimas de cancelamento” fizeram por 
merecer. Cometeram erros e pecados 
que “bradam aos céus”, e a condenação 
pública é um dever de justiça. Mas o 
“cancelamento cultural” não pode se 
tornar um linchamento popular. Não 
há critério, nem justiça, no linchamen-
to – é apenas um ato de vingança que 
alimenta uma espiral de violência so-
cial e termina causando mais injustiça 
e sofrimento.

Além disso, o cancelamento tor-
nou-se uma ferramenta útil para calar 
qualquer dissidência à cultura hege-
mônica. Numa sociedade que faz um 
discurso de pluralidade e tolerância, o 
“cancelamento” é a estratégia adequada 
para calar as vozes que denunciam as 
desumanidades que se escondem nos 
fundamentos da cultura atual.

O magistério do Papa Francisco 
contrapõe a essa “cultura do cancela-
mento” uma “cultura do encontro”. Em 
primeiro lugar, uma cultura na qual 
buscamos não a aniquilação do outro, 
mas o diálogo, na qual acreditamos na 
possibilidade de uma comunhão que 
supera nossas diferenças e se aponta 
para um valor maior, que está presente 
em todo ser humano, amado por Deus.

Os cristãos, em nossa sociedade, 
muitas vezes se tornam vítimas dessa 
“cultura do cancelamento”. Mas sua res-
posta, se querem ser fiéis a Cristo, não 
pode ser uma defesa raivosa da própria 
identidade. Ao longo de séculos de 
Cristianismo, aprendemos que o amor, 
que acolhe e propõe caminhar juntos 
em direção à Verdade, é a justa contra-
posição ao poder que cancela e oprime.

Nesta semana, na reportagem 
‘“Cultura do cancelamento’ x ‘cultura 
do encontro’” (páginas 10 e 11), de-
dicamo-nos a aprofundar tal tema, 
na perspectiva apresentada pelo Papa 
Francisco.
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Iniciamos o tempo pascal e a litur-
gia nos ajuda a viver o grande mis-
tério da nossa fé, a Ressurreição de 
Jesus, o Cristo. A Igreja nos convi-

da a celebrar os 50 dias entre o domingo 
da Ressurreição e o domingo de Pente-
costes com imensa alegria e exultação, 
como se fossem uma grande festa, um 
grande domingo. Por isso mesmo se 
chamam “domingos da Páscoa”, como 
este segundo, chamado da “Divina Mi-
sericórdia”. Somos chamados a ser um 
sinal visível de Cristo, testemunhando 
a sua misericórdia, no perdão e na paz.

Jesus, o Ressuscitado, está presen-
te na vida da comunidade, sente-se a 

sua presença na ação do Espírito que 
vai conduzindo a Igreja para realizar 
o Reino de Deus (cf. Jo 20,19-31). A 
presença do Ressuscitado faz a comu-
nidade cristã ser igreja de portas aber-
tas, em saída. De fato, Jesus se apre-
senta no meio da comunidade e saúda 
os discípulos com a saudação da ple-
nitude dos bens messiânicos – “sha-
lom” –, a paz. O fruto é a alegria, que 
abre à missão, enviados pela força do 
Espírito Santo. Os discípulos e a Igreja 
continuam a missão de Jesus, mani-
festando por palavras e obras o amor 
gratuito e misericordioso do Pai. Na 
dúvida de Tomé, sua incredulidade, 
diante do Cristo Ressuscitado, temos a 
sua resposta decidida – “Meu Senhor e 
meu Deus” –, confirmando sua fideli-
dade. Em tudo e sempre, a paz e a mi-
sericórdia, na fé, para que “acrediteis 
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, 
e para que, crendo, tenhais a vida em 
seu nome” (Jo 20,31).

Só o amor é verdadeiramente ex-
traordinário, pois Deus é amor (cf. 1Jo 
5,1-6). Sua paternidade é universal e 

se encarna nas relações fraternas entre 
as pessoas, pois amamos a Deus guar-
dando seus mandamentos. Que bela e 
sugestiva Palavra: “Pois isto é amar a 
Deus: observar os seus mandamentos” 
(1Jo 5,3). Sede amorosos e misericor-
diosos, como vosso Pai é cheio de mi-
sericórdia e compaixão. No centro do 
anúncio e testemunho cristão, o amor 
ao próximo como expressão do amor a 
Deus. Deus é Pai de todos, nós somos 
seus filhos e filhas, somos todos irmãos. 
A fé consiste na adesão plena a Jesus 
Cristo até a entrega da própria vida, 
sustentados pelo Espírito da verdade, 
com fidelidade. Não sejamos incrédu-
los, mas fiéis.

O retrato da vida e missão das pri-
meiras comunidades (cf. At 4,32-35) 
nos mostra um mundo novo, uma nova 
realidade, um só coração, uma só alma, 
tudo em comum, testemunhando a 
Ressurreição do Senhor, praticando 
seu projeto de amor. Esta unidade e 
comunhão expressa a vitória de Cristo 
sobre a morte, tendo como sinal e fruto 
a partilha, para que ninguém passe ne-

cessidade, viva com dignidade. É a ver-
dadeira paz, com justiça, na gratuidade, 
na qual a vida é plena e abundante.

É justamente no Cenáculo que está 
o grande anúncio da misericórdia di-
vina e onde Jesus confia aos apóstolos 
o seu ministério. Ao mostrar-lhes as 
mãos e o lado, ou seja, suas chagas, as 
feridas da Paixão, diz: “A paz esteja con-
vosco. Como o Pai me enviou, também 
vos envio... Recebei o Espírito Santo. A 
quem perdoardes os pecados, eles lhes 
serão perdoados; a quem os não perdo-
ardes, eles lhes serão retidos” (Jo 20,21-
23). É deste coração ferido, onde corre 
“sangue e água” (Jo 19,34), que nasce a 
grande onda de misericórdia que inun-
da a humanidade. Sangue que evoca o 
sacrifício da cruz e o dom eucarístico; 
água que recorda não somente o Ba-
tismo, mas também o dom do Espírito 
Santo.

Deixemo-nos inundar pela miseri-
córdia divina. Que a paz do Ressusci-
tado nos abra o coração para a missão: 
somos enviados a evangelizar, como 
discípulos missionários do Senhor.

dom ÂNGeLo 
AdemIr 

mezzArI, rCJ
BISPo AuxILIAr dA 

ArquIdIoCeSe NA 
reGIão IPIrANGA

Espiritualidade
Paz e misericórdia

Sé

Na noite do Domingo da Miseri-
córdia, 11, Dom Eduardo Vieira dos 
Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Sé, presidiu missa na Paró-
quia Santo Antônio, no bairro da Barra 
Funda, Setor Bom Retiro, durante a qual 
deu posse ao Padre José Donizeti Coe-
lho como Pároco, e apresentou o Cône-
go Severino Martins da Silva Filho como 
Vigário Paroquial. 

Antes da celebração eucarística, 
ainda na sacristia, Padre José Donizeti 
efetuou a profissão de fé e o juramento 
de fidelidade e houve a leitura do decre-
to de nomeação e provisão de Pároco, 
que foi entregue ao Sacerdote por Dom 
Eduardo durante a missa, assim como as 
chaves da igreja e do sacrário e a estola 
para o sacramento da Penitência.

“Aqui o senhor será a testemunha de 
Jesus Cristo, como tem sido até hoje. O 
padre é este que é chamado a ser teste-
munha, para dar a sua vida aos fiéis que 

Terço diário 
na pandemia 
completa 1 ano

Diante do medo e da insegurança 
que a pandemia impôs a todo mundo 
em março de 2020, uma das primeiras 
iniciativas das comunidades das Paró-
quias Nossa Senhora Aparecida dos 
Ferroviários e Nossa Senhora de Ca-
saluce, ambas no Setor Pastoral Brás, 
foi a de convidar os fiéis a rezarem o 
Terço todos os dias, às 15h, com trans-
missão pelo Facebook. Desde então, 
dezenas de pessoas se revezam diaria-
mente para conduzir a oração. 

Em 26 de março, a atividade com-
pletou um ano e, para celebrá-la, o 
Padre Lorenzo Nacheli convocou os 
paroquianos para uma recitação es-
pecial do Terço, da qual também fi-
zeram parte voluntários do Arsenal 
da Esperança, assim como amigos e 
membros da Fraternidade da Espe-
rança nos Estados Unidos, na Itália, 
na Jordânia e no Peru. 

Como uma forma de rezar pelo 
mundo inteiro, a cada mistério fo-
ram partilhadas informações sobre 
a situação nesses países. Além disso, 
o Terço foi conduzido em diferentes 
línguas: árabe, espanhol, inglês, italia-
no e português. 

O Terço em comunidade continua 
sendo feito, de segunda a sexta-feira, 
às 15h, e pode ser acompanhado pelas 
páginas das paróquias no Facebook.

LíVIA mIrANdA
CoLABorAÇão eSPeCIAL PArA A reGIão

Padre José donizeti Coelho
assume a Paróquia Santo Antônio

ruy HALASz e dIrCe domINGueS
CoLABorAÇão eSPeCIAL PArA A reGIão

lhe foram confiados. E é com amor que 
o senhor é chamado a ser o Pároco desta 
Paróquia e a conduzir no amor os fiéis 
que aqui estão”, disse Dom Eduardo na 
homilia. 

Ao fim da missa, Padre Donizeti 
agradeceu ao Bispo a confiança e disse: 
“Quero estar disponível nesta Paróquia, 
estar perto de todos, e estarei sempre 
aberto àquele que quer ouvir uma pala-
vra de consolo e ternura”.

Ele também foi saudado pela senhora 
Angelina Manzini, ministra extraordi-
nária da Sagrada Comunhão, que falou 
em nome de toda a comunidade: “Nós o 
abraçamos e recebemos com amor. ‘Se-
rás eternamente responsável por aquilo 
que cativas’. Queremos somar e multipli-
car. Muitos são os desafios, mas o senhor 
nunca estará só. Como comunidade, es-
taremos sempre juntos. Seja bem-vindo 
entre nós e conte sempre conosco”.

[SÉ] No último fim de semana, Dom Eduardo Vieira dos Santos 
visitou o Padre Ricardo Cardoso Anacleto, Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora dos Remédios, no Setor Pastoral Aclimação. Em 
mensagem nas redes sociais da Paróquia, o Pároco agradeceu o 
carinho do Bispo e o cuidado que ele tem com os padres enfermos, 
e expressou: “Que Deus o recompense. Continuemos a rezar por 
todos os enfermos que sofrem neste tempo de pandemia”, disse o 
Sacerdote, recuperado da COVID-19.                          (por Pascom paroquial)

[LAPA] Dom José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Lapa, informou à Pastoral da Comunicação re-
gional as seguintes transferências de padres, que acontecerão no 
mesmo dia, domingo, 25 de abril: às 9h, Padre Antonio Roberto 
Pimenta assumirá como Administrador Paroquial da Paróquia São 
Mateus, Setor Pastoral Rio Pequeno; e às 19h, Padre Elio Vigo assu-
mirá como Pároco da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, na 
Vila Ida, Setor Pastoral Leopoldina.                      (por Benigno Naveira)

Ruy Halasz

Dom Eduardo Vieira dá posse ao Padre José Donizeti como Pároco da Paróquia Santo Antônio
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SAnTAnA

Saudável

Vi
da 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

[IPIRANGA] O Prior Provincial Frei José 
Fernandes Alves, da Ordem dos Pregadores 
(OP), realizou visita canônica virtual à Paró-
quia Sagrada Família, Setor Pastoral Cursino, 
entre os dias 6 e 9. Ele aproveitou para con-
versar com as lideranças das pastorais e mo-
vimentos da comunidade paroquial, em um 
momento de partilha das dificuldades e ale-
grias enfrentadas ao longo dos últimos anos. 
Ao final, houve a reza da oração pelo jubileu 
dos 800 anos da morte de São Domingos de 
Gusmão, fundador da Ordem dos Pregado-
res (dominicanos), recordados em 2021.

(por Pascom da Paróquia Sagrada Família)

[BRASILÂNDIA] Na última semana,  
a coordenação da Pastoral da Comuni-
cação (Pascom) da Brasilândia iniciou 
uma série de encontros virtuais com 
as paróquias que compõem cada setor 
pastoral. O primeiro foi o Freguesia do 
Ó, composto de sete paróquias. O obje-
tivo é mapear os grupos de Pastoral da 
Comunicação da Região,  identificando 
suas potencialidades, assim como princi-
pais pontos para fortalecimento. A partir 
deles, será estabelecido um plano de tra-
balho de formação e apoio.

 (por Taíse Cortês)

[SÉ] Centenas de cestas básicas são mon-
tadas mensalmente na Paróquia Santís-
simo Sacramento, Setor Pastoral Paraíso, 
com o empenho e doação da comunida-
de, de uma equipe de voluntários e do 
Pároco, Padre Aparecido Silva, e são distri-
buídas para famílias necessitadas.

(por Pascom paroquial)

Pascom paroquial

[SÉ] Em 31 de março, Dom Eduardo Viei-
ra dos Santos, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região Sé, visitou a Quadra dos 
Bancários, onde conheceu a iniciativa 
mantida por esse espaço e pela Rede Rua, 
que proporciona a entrega de 1,1 mil re-
feições por dia a pessoas em situação de 
rua. O Bispo conversou com funcionários, 
voluntários e a equipe do Consultório na 
Rua que atua no local. “Neste momento 
tão difícil da pandemia, nós queremos 
somar forças e estar ao lado uns dos ou-

tros”, disse Dom Eduardo, que foi acolhi-
do pelo presidente da Rede Rua, o Padre 
Arlindo Pereira Dias, verbita: “Este gesto 
emergencial não deve soar como um pa-
liativo que substitua o direito inalienável 
garantido pela Constituição brasileira ao 
emprego, moradia, saúde e alimentação 
para todos os brasileiros”, comentou. A re-
portagem completa pode ser lida no site 
do jornal O SÃO  PAULO, pelo link a seguir:  
https://cutt.ly/cve0MCO.

(por Comunicação da Rede Rua)

Rede Rua

[BRASILÂNDIA] Atendendo ao apelo 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), as paróquias São Luís Gon-
zaga (Setor Pereira Barreto), São Judas Ta-
deu (Setor Pereira Barreto), Nossa Senhora 
Aparecida, na Vila Souza (Setor São José 
Operário) e Santa Cruz de Itaberaba (Se-
tor Freguesia do Ó) repicaram seus sinos 
às 15h do Domingo da Misericórdia, 11. 
A estas paróquias se juntaram tantas ou-
tras espalhadas pelo Brasil, em comunhão 
com todas as famílias impedidas de viven-
ciar o luto, com o esforço dos profissionais 
da saúde e com o desejo de superação da 
pandemia por parte dos brasileiros. Esse 
momento foi também transmitido pelas 
redes sociais.                         (por Taíse Cortês)

[BRASILÂNDIA] No dia em que a Igre-
ja celebrou o Domingo da Misericórdia, 
11, o Terço dos Homens e das Mulheres e o 
Grupo de Oração da Paróquia Santa Cruz 
de Itaberaba, bem como as Comunidades 
São José e São Francisco, rezaram o Terço 
da Misericórdia em uma live transmitida 
pelo Facebook e o canal do YouTube da 
Paróquia. Os paroquianos e pessoas de 
diversos lugares interagiram fazendo seus 
pedidos e agradecimentos.

(por Katia Maderic)

Na sexta-feira, 9, na Basílica Menor de 
Sant’Ana, na zona Norte, aconteceu mais uma en-
trega de cestas básicas aos irmãos que mais preci-
sam. Para a ação, foram montadas 800 cestas, pro-
vindas exclusivamente da doação dos paroquianos 
e colaboradores. 

Desde o início da pandemia, em março de 2020, 
são assistidas, em média, mil famílias por mês. O 
Padre José Roberto Mattos, Pároco e Reitor da Ba-
sílica, diz que “o exercício da caridade é o princípio 
do Cristianismo” e, assim, esta ação não pode parar. 

Todos os dias, famílias chegam até a igreja pe-
dindo doações, de modo que a entrega das cestas 
ocorre diariamente. A Basílica, portanto, conti-
nua recebendo doações, e quem desejar colabo-
rar basta entregar alimentos não perecíveis na se-
cretaria paroquial, na Rua Voluntários da Pátria, 
2.060, Santana. Outras informações pelo telefone 
(11) 2281-9085.

[IPIRANGA] A Comunidade Imaculada 
Conceição, na Vila Cristália, da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, Setor Pastoral 
Anchieta, abriu suas portas para a realiza-
ção da “Páscoa solidária” para as crianças, 
no dia 4, promovida pela Associação de 
Moradores da Vila Cristália (Amacris Vila 
Cristália). A ação foi possível graças à co-
laboração dos amigos da Vila Cristália, do 
senhor Roberto, da Casa de Carnes Gado 
de Ouro, alguns doadores anônimos e da 
Cufa Heliópolis. Algumas catequistas da 
Paróquia também colaboraram. Foram 
atendidas aproximadamente 400 crianças 
da Vila Cristália, Jardim Patente e Vila Ara-
puá.                                  (por Renata Quito)

[IPIRANGA] Frei Fábio Luiz Ribeiro, 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, Setor Pastoral Ipiranga, conduziu o 
Santíssimo Sacramento pelas ruas do bair-
ro do Ipiranga, no Domingo da Misericór-
dia, 11, pedindo a Deus que derramasse 
sua infinita misericórdia sobre todos, li-
vrando a humanidade da atual pandemia.

(por Pascom da Paróquia Nossa Senhora das 
Dores)

[LAPA] A Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes completará, em 21 de abril, 61 
anos de fundação. Frei Marcos Vinicius, Pá-
roco, convida todos os paroquianos a par-
ticipar da missa em ação de graças, que 
será transmitida on-line pelas redes sociais 
da Paróquia.                   (por Benigno Naveira)

Te
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 C
or
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Reprodução

Associação de Moradores da Vila Cristália

Pascom da Paróquia Nossa Senhora das Dores

Basílica menor de Sant’Ana entrega cestas 
básicas diariamente e assiste mil famílias por mês

mArIANA CArVALHo
CoLABorAÇão eSPeCIAL PArA A reGIão

Pessoas, em fila, aguardam por doações de cestas básicas na Basílica de Sant’Ana

Mariana Carvalho
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LAPA

Comportamento

Fé e Cidadania

VALdIr reGINATo

O tema não é novo, mas está 
muito em desuso no comportamen-
to da sociedade atual, talvez por não 
ser “politicamente correto” quando 
de sua observação. No entanto, já 
no Evangelho, Jesus é claro quan-
do afirma: “Se teu irmão pecar, vai 
corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ga-
nhaste o teu irmão. Se não te ouvir, 
porém, toma contigo mais uma ou 
duas pessoas para que toda questão 
seja decidida pela palavra de duas 
ou três testemunhas. Caso não lhe 
der ouvido, dize-o à Igreja. Se nem 
mesmo à Igreja der ouvido, trata-o 
como o gentio ou o publicano” (Mt 
18,15-17). 

Percebe-se que a correção frater-
na se faz entre cristãos, ou seja, duas 
pessoas seguidoras de Cristo, que 
comungam da mesma fé, na mesma 
esperança, com o desejo de viver a 
caridade: o Amor. Jesus afirmou: 
“Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida” (Jo 14,6). Considerando que 
a palavra de Deus é ensinamento 
atemporal, quer dizer, cuja valida-
de não muda ao longo do tempo, 
independentemente de épocas, ci-
vilizações ou contextos, a afirmação 
não permite interpretações livres 
ou adaptações transitórias, mesmo 
porque a Igreja é “zeladora” da Pa-
lavra de Deus. O verbo “ser” indica 
estado permanente: “Eu Sou o que 
Sou” (Ex 3,14). A legitimidade da 
natureza divina na pessoa de Jesus 
Cristo está identificada nesta afir-
mação. Portanto, “se teu irmão pe-
car...” significa que, se teu irmão se 
comportou contra o que está estabe-

lecido nos mandamentos de Deus, é 
pecado. 

Ora, cometer o pecado é rom-
per a união com Deus, o que cons-
cientemente não deve ser desejo de 
alguém que quer permanecer em 
Cristo. Esta ruptura, para ser peca-
do, deve ser consciente e, portanto, 
ocorrer por desobediência dese-
jada ou consequente às fraquezas 
humanas. Uma vez percebida por 
um irmão, caberá a este, por amor, 
fazer ver ao seu irmão a necessida-
de de uma correção: “Vai corrigi-lo 
a sós”. A delicadeza da correção não 
é impositiva pelo desejo de censura 
de quem corrige, nem sequer hu-
milhante, se faz “a sós”. Contudo, 
diante da falta de reconhecimento, 
deve-se conduzir a questão a tes-
temunhas e à Igreja. Por quê? Não 
ficará dúvida de omissão àquele 
que pretendeu fazer a correção fra-
terna. Se mesmo assim não mudar 
o comportamento, respeite-se a li-
berdade, porém não poderá conti-
nuar como cristão, mas sim “gentio 
ou publicano”. 

A correção fraterna se aplica a 
todos. Exemplo conhecido se re-
lata no encontro de Pedro e Paulo: 
“Quando Cefas veio a Antioquia, eu 
o enfrentei abertamente, porque ele 
se tornara digno de censura. Com 
efeito, antes de chegarem alguns 
vindos da parte de Tiago, ele comia 
com os gentios, mas quando chega-
ram, ele se subtraía e andava retraí- 
do, com medo dos circuncisos. Os 
outros judeus começaram também 
a fingir junto com ele, a tal ponto 
que Barnabé se deixou levar por sua 
hipocrisia. Entretanto, quando vi 

que não andavam retamente segun-
do a verdade do Evangelho, eu disse 
a Pedro diante de todos: ‘Se tu, sen-
do judeu, vive à maneira dos gentios 
e não dos judeus, por que forças os 
gentios a viverem como judeus?”’ 
(Gl 2,11-14). Paulo, talvez pela gra-
vidade do fato, pulou a etapa do “a 
sós”.

A correção fraterna é uma ati-
tude valiosa de amor ao próximo, 
para a permanência de todos os que 
pertencem ao rebanho do Senhor, e 
para as ovelhas desgarradas do Bom 
Pastor. As palavras de Jesus na ora-
ção no Horto, antes de Sua Paixão, 
são esclarecedoras a respeito da uni-
dade cristã: “Por eles eu rogo; não 
rogo pelo mundo, mas pelos que 
me deste, porque são teus” (Jo 17,9); 
“Não rogo somente por eles, mas 
pelos que, por meio da sua palavra, 
crerão em mim: a fim de que todos 
sejam um. Como tu, Pai, estás em 
mim e eu em ti, que eles estejam em 
nós, para que o mundo creia que tu 
me enviaste” (Jo 17,20-21). 

Muitos problemas poderiam 
ser evitados se fosse feita a correção 
fraterna oportunamente. Ela não se 
apoia numa interpretação individu-
al dos fatos, nem respeita políticas 
ou ideologias transitórias; mas deve 
ser sempre feita à luz da Verdade em 
Cristo. Nele permaneceremos sem-
pre em unidade, apesar da diversi-
dade própria da liberdade de cada 
um, desde que não se afaste do Ca-
minho do Senhor. “E eis que estou 
convosco todos os dias, até a consu-
mação dos séculos” (Mt 28,20). 

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

Correção fraterna

em carreata solidária, Paróquia Santa mônica 
arrecada 2 toneladas de alimentos

No Domingo de Ramos, 28 de 
março, a Paróquia Santa Mônica, no 
Jardim Santa Mônica, Setor Pastoral 
Pirituba, realizou uma carreata para 
a arrecadação de alimentos pelas 
ruas do bairro, coordenada pelo Pa-
dre Flávio Heliton da Silva, Pároco, 
com a participação de Dom José 
Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Lapa, 
que durante a carreata fez a bênção 
dos ramos. 

Por meio da carreata e outras 
doações recebidas, foram arrecada-
das duas toneladas de alimentos não 
perecíveis: arroz, feijão, óleo, farinha 
de trigo, produtos de higiene pes-
soal, entre outros itens, que foram 
distribuídos em mais de 100 cestas 

básicas doadas às famílias mais ca-
rentes da região.  

O Pároco demonstrou sua ale-
gria e contentamento pelo apoio 
recebido e agradeceu a colaboração 
de todos que participaram da carre-
ata, as doações recebidas e, ainda, às 

pessoas que ajudaram na distribui-
ção das cestas básicas. Ele pediu a 
Deus que abençoasse a todos. 

Dom José Benedito sugeriu que 
os alimentos que não foram distri-
buídos ainda sejam doados a outras 
paróquias da Região.

BeNIGNo NAVeIrA
CoLABorAdor de ComuNICAÇão NA reGIão

Marcos Grego

Padre Flávio Heliton, Dom José Benedito e voluntários contabilizam doações

mArLI PIrozeLLI N. SILVA

Pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo e 
Ibope revela que quase 70% dos jovens entre 16 e 24 
anos da cidade de São Paulo não têm nenhum inte-
resse em participar da vida política. Apenas 19% dis-
seram ter “alguma vontade” de fazê-lo e 15% expres-
saram ter “muita vontade” de atuar na política local.

A atuação concentra-se no ambiente digital (abai-
xo-assinados, compartilhamento de notícias), poucos 
participam do movimento estudantil (15%) e a atuação 
em movimentos sociais, audiências públicas e conselhos 
é quase inexistente (2% a 7%).

A causa disso, de acordo com analistas, é a crise eco-
nômica e a descrença na política. Embora haja muitos 
jovens empenhados em promover a geração de empre-
gos e desenvolvimento educacional e cultural para todos, 
essas estatísticas são preocupantes. 

Parece haver uma grande distância entre a luta diá-
ria pela sobrevivência (falta de perspectivas de estudo e 
trabalho) e a política institucional, incapaz de modificar 
essa situação.

Os ganhos obtidos com ações de transparência e 
combate à corrupção se diluem no cotidiano de promes-
sas vazias, mentiras e vantagens pessoais. Políticos com-
prometidos com o bem comum desaparecem no quadro 
geral, e resta a percepção de que nada muda. 

Não é estranho que prevaleça entre os jovens o 
sentimento de descrença e indiferença em relação ao 
universo político, composto de instituições, cargos e 
representantes, cujas funções são, em geral, pouco co-
nhecidas e apoiadas em instrumentos e modelos con-
siderados arcaicos. 

A falta de educação política e o desconhecimento 
dos mecanismos institucionais impedem que muitos 
jovens contribuam com novas ideias, atuando direta-
mente na formulação de propostas, na gestão do bair-
ro e da cidade.

O desinteresse pela política, porém, parece ser sin-
toma de uma crise mais profunda, que afeta direta-
mente os jovens: a falta de esperança no futuro. Bento 
XVI, ao falar da emergência educativa (2008), apon-
tava a existência de um clima cultural responsável por 
colocar em dúvida o valor da pessoa, da existência da 
verdade e do bem.

E aqui se encontra o grande desafio: como despertar 
o desejo de justiça, de significado, de relações humanas 
autênticas que os jovens possuem?

Discursos e ideias abstratas já não são capazes de mo-
bilizar as novas gerações.

Os jovens precisam encontrar pessoas vivazes, en-
gajadas na construção do mundo por meio do trabalho 
diário, da atuação em grupos, movimentos, que não 
abram mão de serem sujeitos de suas vidas, mesmo na 
adversidade.

No encontro com pessoas e lugares que afirmam 
a positividade da vida, o jovem descobre seus anseios 
mais profundos de amor, justiça, verdade, e pode 
compreender a própria vida como amor e serviço aos 
outros, como vocação: resposta pessoal a Deus que o 
amou primeiro.

Como tem insistido o Papa Francisco, o testemunho 
é o método para que o Cristianismo chegue até as perife-
rias do mundo e da existência. 

Por isso, devemos manter os olhos fixos no Papa 
Francisco, que nos testemunha em cada gesto e palavra 
que Cristo está presente entre nós. Com essa certeza, po-
demos convidar os jovens a se lançarem na realidade e 
acompanhá-los neste caminho.

Marli Pirozelli N. Silva possui graduação em História e mestrado em 
Filosofia da Educação, ambos pela USP. É professora universitária de 

Doutrina Social da Igreja, trabalha com metodologias de ensino dessa 
disciplina e em projetos sociais de atendimento a jovens.

Os jovens e o desencanto
com a política
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ANImANdo A eSPerANÇA
Lançada a campanha da Arquidiocese 

de combate à fome

Com o aumento do desemprego e da miséria, inten-
sificados pela pandemia de COVID-19, tem crescido o 
número de pessoas que estão passando fome. 

Diante dessa realidade, a Arquidiocese de São Paulo, 
por meio da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, orga-
nizou um Comitê de Combate à Fome, que tem pensa-
do em ações para mobilizar e unir paróquias, pastorais, 
movimentos, grupos e leigos na luta contra esse desafio 
humanitário. 

Na quinta-feira, 8, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano, se reuniu com o Comitê para dis-
cutir sobre as ações imediatas. No dia seguinte, o Arcebis-
po falou sobre a reunião no programa “Encontro com o 
Pastor”, na rádio 9 de Julho, e renovou o apelo para que 
todos continuem a praticar a caridade. “Há muita gente 
sofrendo. Ajudemos. Estendamos a mão da melhor for-
ma que podemos para que essas pessoas não tenham tan-
to sofrimento”, pediu Dom Odilo. 

No encontro do Comitê, foi definida como ação 
urgente a campanha “Animando a Esperança – ‘Tive 
fome e me destes de comer’ (Mt 25,35)”, que convida 
à prática da obra de misericórdia corporal de saciar a 
fome dos necessitados, em cumprimento ao compro-
misso cristão de cada batizado.

O objetivo da campanha é arrecadar alimentos e 
recursos financeiros, que serão revertidos em cestas 
básicas para atender às famílias que estão passando 
por situação de vulnerabilidade.

No último fim de semana, dias 10 e 11, ocorreu 
o lançamento da campanha na Arquidiocese, que se 
deu por meio do envio de materiais de divulgação às 
paróquias, para que sejam compartilhados e, assim, 
se mobilizem mais pessoas e se reanimem as comu-
nidades que já fazem esse serviço de caridade, mas 
que precisam de reforço.

“Contamos com a sensibilização e a motivação da 
população, para que assuma esta campanha de dar de 
comer a quem tem fome, como diz o próprio Jesus”, 
disse o Diretor da Caritas e Coordenador de Pastoral 
da Região Belém, Padre Marcelo Maróstica Quadro, 
que está à frente da iniciativa ao lado do Coordena-
dor de Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, Pa-
dre Tarcísio Marques Mesquita.

Na sexta-feira, 9, Padre Marcelo participou do 
programa “Construindo Cidadania”, da rádio 9 de 
Julho, no qual falou sobre o lançamento da campa-
nha, reforçando que a fome é “uma realidade que vai 
contra o projeto de Deus”. 

O Diretor da Caritas disse também que a ini-
ciativa, além de ser motivada pelo Evangelho, é 
ainda reforçada pela tradição da Doutrina Social 
da Igreja. “Ela nos traz várias reflexões sobre a 
questão da promoção humana, o quanto é impor-
tante promover o ser humano em toda a sua in-
tegralidade: corpo, alma, espírito, seus direitos e 
acessos.” 

Ainda como motivação, o Sacerdote apontou o 
histórico de trabalho da Arquidiocese de São Paulo 
que “sempre se colocou ao lado dos mais vulneráveis, 
dos empobrecidos e dos miseráveis”.

Como CoNTrIBuIr Com A CAmPANHA 
As paróquias e entidades vinculadas à Arquidiocese 

serão os centros de arrecadação das doações de alimen-
tos e outros produtos. Também farão a distribuição aos 
necessitados no seu entorno. 

Para saber os endereços desses locais, intitula-
dos Pontos de Esperança, basta acessar a plataforma  
on-line do projeto “Animando a Esperança”, lançada em 
2020, também acessível pelo portal da Arquidiocese. Essa 
plataforma mapeia mais de 400 pontos de ações caritati-
vas na Arquidiocese de São Paulo. 

As doações em dinheiro podem ser feitas via PIX 
(chave aleatória 62.021.308/0001-70) ou por depósi-
to para a Caritas Arquidiocesana de São Paulo (Banco 
Bradesco – Agência 099; Conta Poupança 1000154-4).

A campanha “Animando a Esperança” propõe ainda 
a partilha de doações entre os pontos de arrecadação. A 
ideia é que, caso alguma igreja ou entidade receba um vo-
lume de doações maior que a demanda, o excedente seja 
partilhado com outros pontos mais desprovidos e, assim, 
mais famílias sejam atendidas.

IrA romão
osaopaulo@uol.com.br

Cestas básicas também são entregues em igrejas nos bairros Caritas Arquidiocesana de São Paulo arrecada mantimentos Pastoral do Povo da Rua distribui refeições

Facebook da Basílica Menor de Sant’Ana (Região Santana) Facebook da Caritas Arquidiocesana de São Paulo Facebook da Casa de Oração do Povo da Rua

www.animandoaesperanca.com
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Conhecido como “cultura do can-
celamento”, o movimento de denunciar 
pessoas na internet teve, inicialmente, a 
característica de chamar a atenção sobre 
temas como justiça social e preservação 
ambiental. 

O “cancelamento” pode acontecer 
com qualquer usuário de mídias sociais, 
como Twitter e Facebook, seja pessoa 
física, seja empresa, que, ao ter uma ati-
tude ou fala considerada inadequada, é 
denunciada a autoridades ou influencia-
dores digitais que amplificam a mensa-
gem e geram um efeito em cadeia. 

O usuário cancelado pode ter sua 
imagem comprometida e perder milha-
res de seguidores em um único dia. Em 
alguns casos, perde-se também patroci-
nadores, apoiadores e até mesmo even-
tos e ações culturais ou de marketing 
podem ser cancelados.

Para entender a “cultura do cancela-
mento”, a reportagem conversou com es-
pecialistas, que explicaram como o fenô-
meno acontece e quais são as principais 
consequências. 

o que É? 
Marcelo Reis, especialista em Ges-

tão Empresarial e Vendas, fundador da 
MR16, consultor empresarial e idealiza-
dor do projeto “Negócios Pro BR”, disse 
que o “cancelamento” é uma questão 
complexa e que, como ação, é muito re-
dutiva. 

“O ‘cancelamento’ acontece quando 
uma pessoa, ao ter atitudes ou condutas 
que não condizem com o que um grupo 
de pessoas acha ou que não ‘batem’ com 
seus valores, é simplesmente eliminada, 
ou seja, param de segui-la ou passam 
a fazer comentários com o objetivo de 
acabar com a reputação dela, motivados 
pela cultura do ódio, que cresceu expo-
nencialmente com a chegada das redes 
sociais”, disse.

Ele recordou que, no passado, os  
veículos de comunicação preparavam 
as pessoas para uma determinada ação 
de marketing e pouco se conhecia do 
dia a dia delas ou mesmo suas opiniões. 
“Tudo era muito direcionado, controla-
do e cuidado para que não se manchasse 
a reputação da pessoa ou da empresa re-
presentada”, observa.

“Hoje, com as redes sociais, cada um 
de nós tem na mão uma máquina de 
mídia. Em questão de segundos, fotos e 

Com a ‘cultura do 
cancelamento’ em alta,
um convite a pensar a 
‘cultura do encontro’

‘CANCELAMENTO’ DAS 
PESSOAS, EM ESPECIAL 
NAS REDES SOCIAIS, PODE 
TRAzER CONSEqUêNCIAS 
RUINS PARA TODA A 
SOCIEDADE. O PAPA 
FRANCISCO PROPõE 
OUTRA VIA PARA A 
CONVIVêNCIA COM 
AS DIFERENçAS E A 
PERMANENTE PROMOçãO 
DE DIáLOGO

NAyá FerNANdeS
eSPeCIAL PArA o São PAuLo

vídeos são despejados na internet e não temos mais 
controle sobre isso”, disse Reis. Ele lembrou, ainda, 
que, em muitos casos, celebridades e influencers opi-
nam ou atuam de forma irresponsável, sem o devido 
preparo.

“Empresas e marcas que contratam esses influen-
ciadores, num caso potencial de palavras ou ações 
mal posicionadas, acabam tendo suas imagens arra-
nhadas. Em determinados casos, porém, se as em-
presas são efetivamente enérgicas e rápidas nas ações 
corretivas, podem inclusive ter uma saída positiva da 
situação, pois mostram que não pactuam com atos 
que não condizem com seus valores”, continuou.

Bruno Pedro Bom é advogado e publicitário, fun-
dador da BBDE Comunicação. É também consultor, 
professor e palestrante, autor da obra “Marketing Ju-
rídico na Prática”, publicada pela editora Revista dos 
Tribunais. 

Para ele, a “cultura do cancelamento” é um com-
portamento massificado de intolerância digital que 
busca marginalizar e prejudicar a imagem e reputa-
ção de um perfil pessoal ou personalidade jurídica. 

“A tomada de decisão não é orientada por uma 
regra clara, objetiva e tipificada, mas é adotada por 
meio de ‘juízes virtuais’ que determinam se um 
comportamento, seja ele uma publicação, seja um 
comentário, seja um compartilhamento, é aprovável 
ou não”, afirma Pedro Bom.

Ele salienta ainda que, sob uma ótica filosófica, 
essa cultura “nos ensina muito mais do que uma vi-
são de comportamento virtual, mas aborda traços 

comportamentais da natureza humana em 
querer pertencer a um grupo social, mesmo 
que para isso sejam necessárias atitudes extre-
mas contra o próximo”. 

Bruno Pedro Bom, que é paroquiano da 
Paróquia Nossa Senhora do Brasil, nos Jar-
dins, recorda que o termo tão somente se 
readequou semanticamente na conjuntura 
contemporânea. “Nos relatos bíblicos, o vale 
dos leprosos era composto de pessoas mar-
ginalizadas e esquecidas, que não podiam se 
aproximar das outras e das cidades, pois eram 
consideradas impuras. Alguns afirmavam 
que, se cruzassem com um leproso, atirariam 
pedras nele e gritariam: ‘Volta ao teu lugar e 
não contamines os outros’. Não poderíamos 
afirmar que essa passagem histórica é o que 
debatemos hoje como ‘cultura do cancela-
mento’ em esfera virtual?” questiona.

Vitor Friar, psicólogo cognitivo-compor-
tamental, especialista em mindfulness e dire-
tor clínico do Centro de Mindfulness, explica 
que a “cultura do cancelamento” fala sobre a 
hipocrisia pessoal mais do que a perversão 
dos outros. 

“Devemos banir a ‘cultura do cancelamen-
to’, porque ela impede que as pessoas tenham 
a oportunidade de aprender com seus erros, e 
quem nunca errou que atire a primeira pedra. 
Ela nos impede de estender a nossa capacida-
de de empatia e perdão”, considera. 

O ‘cancelamento’ pode 
acontecer com um 
usuário de qualquer uma 
das mídias sociais, diante 
de uma atitude ou fala 
que seja considerada 
inadequada pelos 
gestores das mídias ou 
por influenciadores 
digitais, que amplificam 
o impacto negativo da 
mensagem

Gerd Altmann/Pixabay
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tecnologias de comunicação deixam-nos 
mais próximos, interligando-nos sempre 
mais, e a globalização faz-nos mais inter-
dependentes. Todavia, na humanidade 
permanecem divisões, e às vezes muito 
acentuadas. Em nível global, vemos a 
distância escandalosa que existe entre o 
luxo dos mais ricos e a miséria dos mais 
pobres. Frequentemente, basta passar 
pelas estradas de uma cidade para ver 
o contraste entre os que vivem nos pas-
seios e as luzes brilhantes das lojas. Es-
tamos já tão habituados a tudo isso que 
nem nos impressiona. O mundo sofre 
de múltiplas formas de exclusão, margi-
nalização e pobreza, como também de 
conflitos para os quais convergem causas 
econômicas, políticas, ideológicas e até 
mesmo, infelizmente, religiosas”, conti-
nua.

O Pontífice diz que não há outro ca-
minho que não o da união e da solidarie-
dade. “A ‘cultura do encontro’ requer que 
estejamos dispostos não só a dar, mas 
também a receber dos outros. Os meios 
de comunicação podem nos ajudar nis-
so, especialmente nos nossos dias, em 
que as redes da comunicação humana 
atingiram progressos sem precedentes. 
Particularmente, a internet pode ofere-
cer maiores possibilidades de encontro e 
de solidariedade entre todos; e isto é uma 
coisa boa, é um dom de Deus.” 

O discurso mostra que “o ambiente 
de comunicação pode nos ajudar a cres-
cer ou, pelo contrário, desorientar-nos”. 
O Pontífice insiste que o ser humano pre-
cisa aprender a compreender o diferente. 
“Uma pessoa se expressa plenamente a si 
mesma, não quando é simplesmente to-
lerada, mas quando sabe que é verdadei-
ramente acolhida. Se estamos verdadei-
ramente desejosos de escutar os outros, 
então, aprenderemos a ver o mundo com 
olhos diferentes e a apreciar a experiên-
cia humana tal como se manifesta nas 
várias culturas e tradições.”

“Não basta circular pelas estradas 
digitais, isto é, simplesmente estar co-
nectados: é necessário que a conexão 
seja acompanhada pelo encontro ver-
dadeiro. Não podemos viver sozinhos, 
fechados em nós mesmos. Precisamos 
amar e ser amados. Precisamos de ter-
nura. Não são as estratégias comunica-
tivas que garantem a beleza, a bondade 
e a verdade da comunicação”, salienta o 
Papa Francisco.

Friar salienta ainda que ter empatia 
ajuda a regular as emoções e a conectar 
mais as pessoas socialmente. “Caso con-
trário, cancelar fervorosamente alguém 
dispara em nós o ódio, a violência, e pode 
aumentar as possibilidades de nos com-
portamos também violentamente. O ‘can-
celamento’ ocorre naturalmente, mas com 
a mídia social essa cultura fica mais visível 
e, possivelmente, desproporcional.” 

CANCeLAmeNTo CorPorATIVo
No que se refere ao ambiente de tra-

balho, Pedro Bom esclarece que o “can-
celamento” ganha outra dimensão. “Em 
relação aos colaboradores, por exemplo, 
não sendo meramente possível à empre-
sa desfazer uma amizade com o empre-
gado, algumas companhias têm optado 
pela demissão.”

Ele recorda que o Tribunal Superior 
do Trabalho tem entendido que são vá-
lidas as demissões por exposição inade-
quada da empresa nas redes sociais e, 
inclusive, há precedentes que orientam 
para que o empregado observe a ética, 
disciplina e seriedade do uso das redes 
sociais no ambiente de trabalho. 

“Os casos mais comuns são os de 
demissão por justa causa em razão de 
exposição que atente contra a honra do 
empregador e violação de segredo sobre 
a empresa”, comenta.

Quando o “cancelamento” se refere à 
empresa em si, Pedro Bom afirma que, 
sob a lente institucional da reputação, “a 
‘cultura do cancelamento’ pode ser bené-
fica para combater atitudes intoleráveis, 
como homofobia, racismo, machismo ou 
qualquer tipo de discriminação, e para 
colaborar com a instituição no diálogo 
de forma mais eficiente e humanizada 
com seus clientes, além de despertar ini-
ciativas com propósito, tais como a equi-
dade de gênero, diversidade, sustentabi-
lidade, assistencialismo, por exemplo”.

Marcelo Reis recorda também que o 
ideal é que haja coerência no discurso e 
a consciência de que tudo o que está na 
internet é público e passível de críticas.

“Cada vez mais comitês de crise têm 
sido instituídos e cláusulas contratuais 
severas são colocadas em contratos, que 
preservem o máximo possível as marcas 
num caso de cancelamento”, conclui.

Vitor Friar relembra que, em alguns 
casos, o “cancelamento” pode gerar vi-

sibilidade: “Temos uma aptidão para o 
ódio e, apesar de tudo, precisamos estar 
de olho para não cultivarmos a violência 
e esquecermos a nossa falibilidade indi-
vidual”. 

CoNSequÊNCIAS
“Como profissional de imagem e re-

putação digital, analiso que a ‘cultura do 
cancelamento’ traz consigo mais con-
sequências negativas do que positivas 
pela visibilidade projetada. Os impactos 
comportamentais e psicológicos, prin-
cipalmente para crianças e adolescentes, 
podem ser devastadores”, afirma Pedro 
Bom.

Ele acredita que o ônus de uma rejei-
ção social em esfera digital pode orientar 
a sociedade a adotar caminhos mais re-
flexivos, encontrando um equilíbrio no 
modo de se relacionar nas redes, sempre 
orientado aos limites e valores de tercei-
ros. 

“A cultura do ódio nos mostra que 
ao mesmo tempo que estamos muito 
conectados e vivenciamos um momento 
ímpar na história da humanidade para 
compartilhar e consumir informação, 
atravessamos um cenário de altíssima 
intolerância e sem espaço para a diver-
gência de posições. Quando recebemos 
uma linha de pensamento divergente 
dos nossos valores e do círculo social 
em que estamos inseridos, reagimos de 
forma intolerante na rede, tornando esse 
comportamento entusiasmado uma fa-
ísca que culmina em um incêndio digi-
tal, o qual usa como combustível novos 
comentários, compartilhamentos e de-
ferências raivosas, o que denominamos 
‘efeito manada’”, reforça.

Não há legislação que tipifique as 
consequências oriundas da “cultura do 
cancelamento”. “A corrente adotada se-
gue a linha prevista no Código Penal de 
maneira análoga aos casos de calúnia, 
injúria e difamação”, explica Pedro Bom, 
avaliando ser urgente e necessária a tipi-
ficação penal desse comportamento di-
gital. 

“É fundamental que existam iniciati-
vas de conscientização social em relação 
aos malefícios de compartilhar infor-
mações inverídicas ou, se verdadeiras, 
com propósito de denegrir a reputação 
de alguém. O cerne da reflexão é sempre 
estimular a verificação das informações 

antes de compartilhá-las e usar o bom 
senso nas redes, orientado pela máxima 
cristã: ‘Não faça aos outros o que você 
não quer que seja feito a você’. Também 
há a possibilidade de a própria rede so-
cial banir o perfil do autor do conteúdo 
difamatório se a atitude for contra as suas 
políticas regulatórias”, avalia o advogado 
e publicitário. 

Pedro Bom recorda, ainda, o segun-
do mandamento de Cristo: “Amar ao seu 
próximo como a si mesmo”. 

“Irmanados na fé cristã, precisamos 
extinguir a ‘cultura do cancelamento’ por 
meio do exercício da empatia. Reforço 
que devemos estimular a reflexão e o  
diálogo combativo às posturas intolerá-
veis que não têm mais espaço no contex-
to vigente”, disse.

‘CuLTurA do eNCoNTro’
“Cultura do encontro” é um termo 

recorrentemente usado pelo Papa Fran-
cisco ao falar de caminhos para o diálogo 
e a fraternidade. 

“Não só vendo, mas olhando; não 
apenas ouvindo, mas escutando; não 
só se cruzando com as pessoas, mas se 
detendo com elas; não só dizendo ‘que 
pena, pobrezinhos!’, mas se deixando 
arrebatar pela compaixão; e depois se 
aproximar, tocar e dizer: ‘Não chores’ e 
dar pelo menos uma gota de vida”, disse 
o Papa, em uma das meditações matuti-
nas na Casa Santa Marta, em setembro 
de 2016.

Francisco afirma que, hoje, as pes-
soas estão habituadas a uma cultura da 
indiferença e, por isso, “necessitadas de 
trabalhar e pedir a graça de fazer uma 
‘cultura do encontro’, deste encontro 
fecundo, deste encontro que restitua a 
cada pessoa a sua dignidade de filho de 
Deus, a dignidade de um ser vivo. Nós 
estamos acostumados com esta indife-
rença, quer quando vemos as calamida-
des deste mundo, quer diante das peque-
nas coisas”.

Em sua mensagem para o 48º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais, 
Francisco insiste na “Comunicação a 
serviço de uma autêntica cultura do en-
contro”. No texto, de 2014, o Papa decla-
ra que o mundo tem se tornado cada vez 
menor, parecendo, por isso mesmo, que 
deveria ser mais fácil se fazer próximo 
uns dos outros. 

“Os progressos dos transportes e das 

Ainda não há legislação que tipifique as consequências oriundas da ‘cultura do cancelamento’
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Papa Francisco, em viagem ao Iraque, no mês de março, difunde a ‘cultura do encontro’



12 | reportagem | 14 a 20 de abril de 2021 |  
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

No 2º Domingo da Páscoa, celebra-se a Festa da 
Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo 
II no ano 2000, que atendia a um pedido do próprio 
Jesus, feito a Santa Faustina Kowalska, em 1931. Por 
meio de uma revelação mística particular, o Senhor 
manifestou à religiosa polonesa o desejo de que no 
primeiro domingo depois da Páscoa fosse celebrada 
a festa dedicada à Divina Misericórdia.

A pregação sobre a misericórdia é considerada um 
eixo fundamental do magistério pontifício contempo-
râneo, como ressalta o livro “Os Papas e a Misericór-
dia”, publicado pelo Pontifício Conselho para a Promo-
ção da Nova Evangelização, em 2016, por ocasião do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia, proclamado 
pelo Papa Francisco, por meio da bula Misericordiae 
vultus, na qual ressalta:

“Precisamos sempre contemplar o mistério 
da misericórdia. É fonte de alegria, sere-
nidade e paz. É condição da nossa salva-
ção. Misericórdia: é a palavra que revela o 
mistério da Santíssima Trindade. Miseri-
córdia: é o ato último e supremo pelo qual 
Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia: 
é a lei fundamental que mora no coração de 
cada pessoa, quando vê com olhos sinceros 
o irmão que encontra no caminho da vida. 
Misericórdia: é o caminho que une Deus e o 
homem, porque nos abre o coração à espe-
rança de sermos amados para sempre, ape-
sar da limitação do nosso pecado”.

Nesse mesmo documento, o Papa Francisco re-
corda três pontífices anteriores que dedicaram es-
pecial atenção ao tema da misericórdia. São João 
XXIII, que, ao convocar o Concílio Vaticano II, disse: 
“Agora, a Esposa de Cristo prefere usar a medicina 
da misericórdia à severidade”; São Paulo VI, que, na 
conclusão do mesmo Concílio, indicou o samaritano 
misericordioso como modelo de espiritualidade a ser 
seguido pela Igreja e seus fiéis; e São João Paulo II, 
que trata, em sua encíclica Dives in misericordia, da 
Revelação da Misericórdia de Deus.

mISÉrIA HumANA
Na Audiência Geral de 20 de março de 1974, São 

Paulo VI meditou a partir de uma intuição de San-
to Agostinho, que, segundo ele, permite resumir a 
história da salvação como a de um encontro entre a 
miséria do homem e a misericórdia de Deus:  

“Ao falarmos de miséria, queremos falar do peca-
do, tragédia humana que se desenrola na história 
do mal, abismo obscuro que precipita para uma 
espantosa ruína.  [...] A misericórdia divina vem 
em socorro da miséria do homem. E vós sabeis 
com que providência: ‘Onde foi grande o pecado, 
foi bem maior a graça’ (Rm 5,20). E como já sa-
beis, como imprevisível amor: Cristo, o verbo de 
Deus feito homem, assumiu sobre si mesmo a mis-
são redentora”.

Na Dives in misericordia, São João Paulo II su-
blinha que Cristo torna presente o Pai como mise-
ricórdia:

A divina misericórdia segundo 
os ensinamentos dos papas

FerNANdo GeroNAzzo
osaopaulo@uol.com.br 

“Em Cristo e por Cristo, Deus, com a sua mise-
ricórdia, torna-se particularmente visível, isto 
é, coloca-se em evidência o atributo da divin-
dade, que já o Antigo Testamento, servindo-se 
de diversos conceitos e termos, tinha chamado 
de ‘misericórdia’ [...]. Não somente fala dela 
e a explica com o uso de comparações e das 
parábolas, mas, sobretudo, Ele próprio a en-
carna e a personifica. Ele próprio é, em certo 
sentido, a misericórdia”.

oLHAr PArA A Cruz
No Angelus de 25 de fevereiro de 2007, o hoje Papa 

Emérito Bento XVI destacou que a cruz revela a gra-
vidade do pecado e o poder transformador da mise-
ricórdia: 

“Contemplando com os olhos da fé o Crucifica-
do, podemos compreender em profundidade o 
que é o pecado, quanto é trágica sua gravidade 
e, ao mesmo tempo, como é incomensurável o 
poder do perdão e da misericórdia do Senhor 
[...]. olhando para Cristo, sintamo-nos ao mes-
mo tempo protegidos por Ele. Aquele que nós 
trespassamos com as nossas culpas não se can-
sa de derramar sobre o mundo uma torrente 
inexaurível de amor misericordioso”.

deuS Não Se CANSA de PerdoAr
No primeiro Angelus de seu pontificado, em 17 de 

março de 2013, apenas quatro dias após ser eleito papa, 
Francisco meditou sobre a passagem da mulher adúlte-
ra, salva por Jesus do apedrejamento, e afirmou:

“Irmãos e irmãs, o rosto de Deus é o de um pai 
misericordioso, que sempre tem paciência. Já 
pensastes na paciência de Deus, na paciência 
que Ele tem com cada um de nós? É a sua mi-
sericórdia. Sempre tem paciência, tanta paci-
ência conosco: compreende-nos, está à nossa 
espera; não se cansa de nos perdoar, se sou-
bermos voltar para Ele com o coração contrito 
[...]. Ele nunca se cansa de perdoar, mas nós, 
às vezes, cansamo-nos de pedir perdão”.

Os pontífices também chamam a atenção para os 
sacramentos, especialmente o da Reconciliação (Con-
fissão), como meios pelos quais a misericórdia divina 

transforma os pecadores e lhes dá vida nova. Na encí-
clica Sacerdotii nostri primordia (1959), São João XXIII 
recorre ao exemplo de São João Maria Vianney:

“O Cura d’Ars não vivia senão para os ‘pobres 
pecadores’ como ele dizia, na esperança de 
os ver converter-se e chorar [...]. Incansavel-
mente, tornava-se junto deles o ministro da 
misericórdia divina, que é, dizia ele, poderosa 
‘como uma torrente saída do leito, que arras-
ta os Corações na sua passagem’ e mais terna 
do que a solicitude de uma mãe, porque Deus 
está ‘mais pronto em perdoar do que uma mãe 
em tirar o seu filho do fogo’”.

NúCLeo do eVANGeLHo
Bento XVI, no Angelus de 30 de março de 2008, 

sublinhou que a misericórdia entra na história com 
Cristo. Ele acrescentou que esse amor de misericórdia 
ilumina também o rosto da Igreja e se manifesta quer 
mediante os sacramentos, quer com as obras de carida-
de comunitárias e individuais:

“Tudo o que a Igreja diz e realiza manifesta a mi-
sericórdia que Deus sente pelo homem, portanto, 
por nós. Quando a Igreja deve reafirmar uma ver-
dade menosprezada ou um bem traído, fá-lo sem-
pre estimulada por amor misericordioso, para que 
os homens tenham vida e a tenham em abundân-
cia (cf. Jo 10,10)”.

Na encíclica Ecclesiam suam (1964), São Paulo VI sa-
lientou que a misericórdia é o caminho que une a Igreja e 
o mundo e usa uma analogia oportuna para a atualidade:

“Como o médico, ao ver as ameaças da epide-
mia, procura preservar da infecção a si e aos 
outros, sem deixar de atender aos que já es-
tão contagiados, assim a Igreja não conside-
ra a misericórdia que lhe foi concedida pela 
bondade divina como privilégio exclusivo, 
nem faz da própria felicidade razão para se 
desinteressar de que não a conseguiu ainda; 
bem pelo contrário, esse mesmo tesouro de sal-
vação que possui é para ela fonte de interesse 
e de amor por todos os que lhe estão perto. O 
mesmo faz com todos os que pode abranger em 
um esforço comunicativo universal”.

Leia na íntegra em: https://tinyurl.com/yhhlpr9o.

A pregação da 
misericórdia é um 

eixo fundamental do 
magistério pontifício, 

como pode ser 
percebido nas falas e 

escritos diversos de 
São João XXIII, São 
Paulo VI, São João 

Paulo II, Bento XVI  
e Francisco

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Foi aberta na segunda-feira, 12, e 
continua até sexta-feira, 16, a 58ª Assem-
bleia Geral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). Prevista para 
acontecer em abril de 2020, o encontro 
que reúne o episcopado brasileiro teve 
que ser adiado duas vezes, devido à pan-
demia de COVID-19, e acontece pela pri-
meira vez de forma on-line, por meio de  
videoconferência.

O tema central é “Casas da Palavra – 
Animação bíblica da vida e da pastoral 
nas comunidades eclesiais missionárias”. 
Além disso, estão em pauta outros 30 as-
suntos que serão tratados pelos mais de 
400 bispos participantes. 

APreNdIzAdo e dISCerNImeNTo
A Assembleia foi aberta pelo Presi-

dente da CNBB, Dom Walmor Oliveira 
de Azevedo, Arcebispo de Belo Hori-
zonte (MG), que, no discurso inaugural, 
destacou que o evento é “expressão de 
comunhão e colegialidade, com exercí-
cios concretos de sinodalidade”, em vista 
da missão dada por Jesus aos bispos. “As-
sim, sua misericordiosa compaixão para 
conosco nos dispõe o coração e a mente 
para o propósito que nos congrega aqui, 
pensando sempre em nossa responsabi-
lidade primeira com a missão de nossa 
amada Igreja”, afirmou.

O Presidente da CNBB ressaltou que, 
diante dos tempos difíceis enfrentados, 
chegam à Assembleia “com os pés cansa-
dos e os joelhos enfraquecidos”.  “A pan-
demia tem exigido aprendizagens e qua-
lificados discernimentos de rumos em 
vista de ações assertivas e novas respostas. 
É irrenunciável a tarefa educativa da Igre-
ja no mundo. Nossas fragilidades expos-
tas nos pedem retorno às fontes e unção 
de comunhão”, acrescentou o Arcebispo.

“Esta sala virtual nos fará lembrar sau-
dosos da casa da Mãe Aparecida”, disse o 
Presidente, recordando o Santuário Na-
cional de Nossa Senhora Aparecida, onde 
costumam acontecer as assembleias. Por 
fim, Dom Walmor pediu a intercessão da 
Padroeira do Brasil para todo o episcopa-
do.

NúNCIo APoSTóLICo 
A abertura da Assembleia também 

contou com a participação do novo Nún-
cio Apostólico no Brasil, Dom Gimbat-
tista Diquattro, que se encontrou com o 
episcopado brasileiro pela primeira vez 
desde sua chegada ao País, em dezembro 
de 2020.

O representante diplomático da Santa 
Sé no Brasil saudou a presidência da ins-
tituição e todos os bispos, expressando a 
comunhão do Papa Francisco com os pre-
lados, agradecendo-lhes o testemunho da 
Igreja no Brasil.  

 “Hoje, não estamos todos no mes-

58ª Assembleia Geral da CNBB

‘expressão de comunhão, colegialidade 
e sinodalidade dos bispos do Brasil’

FerNANdo GeroNAzzo
osaopaulo@uol.com.br 

mo lugar, mas a oração é sincronizada e 
acompanhada por muitas pessoas, que 
estão rezando por esta Assembleia”, afir-
mou o Núncio, acrescentando: “Vós tra-
balhastes com renovado fervor para que o 
coração de Cristo pudesse manifestar seu 
amor na Igreja. Um serviço à caridade e 
manifestação de misericórdia de Deus ao 
mundo”.

dom odILo: ‘BuSCAr 
o Bem dA IGreJA’

No programa “Diálogos de Fé” do 
domingo, 11, transmitido pela rádio 9 de 
Julho e pelas mídias digitais, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, enfatizou que os bispos realizam 
a Assembleia como pastores da Igreja, 
conscientes da missão e responsabilidade 
a eles confiada e, por isso, as diferenças e 
eventuais divergências de opinião não se 
sobrepõem à unidade. 

“Os bispos participam com mui-
to amor e interesse, buscando o bem da 
Igreja no Brasil”, afirmou, recordando que 
cada bispo é encarregado da sua diocese 
ou arquidiocese em particular, mas que o 
conjunto da missão da vida da Igreja no 
Brasil se manifesta pela colegialidade dos 
bispos reunidos na conferência episcopal.

exPeCTATIVAS
O SÃO PAULO ouviu alguns bispos 

do Brasil sobre as expectativas e temas 
que consideram importantes para serem 
abordados na Assembleia Geral.

Ordenado há menos de um ano, Dom 
Francisco Agamenilton Damascena, 
Bispo de Rubiataba-Mozarlândia (GO), 
participa pela primeira vez de uma As-
sembleia Geral da CNBB. Ele ressaltou 
sua expectativa para as reflexões sobre a 
pastoral durante e após a pandemia. 

“Algumas pastorais e movimentos 
estão com suas atividades paralisadas. 
Outras já começaram a se reinventar. De 
todo modo, há muito o que fazer. Penso 
que não se possa aguardar a pandemia 
passar. Encontramo-nos nesta situação há 
um ano. Tudo indica que não retomare-
mos a vida eclesial como era antes. Para 
mim, a palavra é ‘recomeçar’. Por isso, 
a reflexão dos bispos sobre este assunto 
poderá muito ajudar cada bispo a tomar 
decisões em sua diocese”, afirmou Dom 
Francisco.

ProFÉTICA e mISSIoNárIA
Dom Nelson Francelino Ferreira, Bis-

po de Valença (RJ) e Presidente da Co-
missão Episcopal Pastoral para a Juven-
tude da CNBB, considera que a própria 
realização da Assembleia, mesmo que de 
forma remota, é uma oportunidade para 
que os bispos, de certa forma, isolados 
pela pandemia, possam se reencontrar, 
ouvir uns aos outros e, principalmente, 
compartilhar as experiências da missão 
nesses tempos difíceis.

Para ele, a Assembleia é uma rica oca-
sião para refletir sobre o aspecto profético 
e missionário da Igreja nas atuais circuns-
tâncias. “Profética, porque deveremos 
estar em consonância com a Palavra de 
Deus no juízo sobre as várias posições que 
são tomadas no âmbito sociopolítico, que 
geram vítimas, esquecem os mais pobres e 
vulneráveis, dentre esses a própria juven-
tude, em seus ideais”, manifestou o Bispo, 
desejando que as reflexões da Assembleia 
sobre a pandemia forneçam luzes para a 
atuação da Igreja.

ouTroS TemAS
Entre os temas prioritários a serem 

tratados na Assembleia, Dom Sergio 

de Deus Borges, Bispo de Foz do Igua-
çu (PR), sublinhou o novo Estatuto da 
CNBB, cujo processo de reformulação foi 
iniciado em 2018. Ele também chamou 
a atenção para a necessidade de a Con-
ferência Episcopal refletir com profundi-
dade e seriedade sobre as diretrizes para 
a aplicação correta da recente mudança 
feita pelo Papa Francisco no Código de 
Direito Canônico em relação à concessão 
dos ministérios do leitorato e do acolitato 
a mulheres. 

O Bispo paranaense também salien-
tou a preparação do Ano Vocacional, a 
ser celebrado em 2023, e assinalou a ne-
cessidade de os bispos refletirem sobre a 
questão da liberdade religiosa, em pauta 
na atualidade. “Todos precisamos tratar 
disso com seriedade. Vivemos tempos di-
fíceis e precisamos primar pela vida com 
sentido, que passa pelo direito de praticar 
e viver intensamente a fé e a religião”, en-
fatizou. 

uNIdAde 
Ao ser questionado sobre os assuntos 

de maior relevância nesta Assembleia, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo de 
Santo André (SP), sublinhou a unidade 
do episcopado em todos os níveis e a si-
nodalidade, que será tema do próximo 
Sínodo dos Bispos. “Porém, estas abor-
dagens não deveriam ser abstratas ou 
teóricas, mas feitas a partir da realidade, 
de como são vivenciadas no dia a dia das 
dioceses”, observou.

(Com informações da CNBB)

Acompanhe as notícias sobre a 58ª 
Assembleia Geral da CNBB pelo link:  
https://tinyurl.com/yfpdayft. 

Episcopado reunido em sala virtual na abertura da 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), segunda-feira, dia 12

Reprodução de CnBB
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Até o início desta semana, pouco 
mais de 11% dos brasileiros já haviam 
recebido a 1ª dose da vacina contra a  
COVID-19. A 2ª dose foi aplicada em 
mais de 3% da população. 

AuxíLIo emerGeNCIAL: eSSeNCIAL
Neste mês, o Governo Federal ini-

ciou o pagamento da nova rodada do 
auxílio emergencial, que será feito a 45,6 
milhões de pessoas. O valor médio é de 
R$ 250.

“No ano passado, o auxílio emergen-
cial foi fundamental para assistir esses 
trabalhadores mais vulneráveis que per-
deram seus empregos, e levou a uma re-
dução da pobreza, evidenciando a neces-
sidade de melhoria do nosso sistema de 
proteção social”, escrevem os signatários 
da carta, apontando, ainda, que “o acrés-
cimo de adesão ao distanciamento social 
entre os mais vulneráveis depende cru-
cialmente do auxílio emergencial”.

Esse impacto do auxílio emergencial 
foi observado pelo Sindicato das Empre-
gadas e Trabalhadores Domésticos da 
Grande São Paulo (Sindoméstica). “Boa 
parte da categoria é de trabalhadores in-
formais, sem registro em carteira, e 90% 
são de mulheres, muitas delas chefes de 
lar. O auxílio é essencial para que elas 
façam a manutenção da sua casa, prin-
cipalmente as diaristas que não têm um 
salário fixo. Por menor que seja o valor 
do auxílio emergencial, ele socorre de 
alguma forma”, disse à reportagem Na-
thalie Rosário de Alcides, advogada do 
Sindoméstica, ressaltando, ainda, que 
para muitos o auxílio é a opção para não 
se exporem diariamente na busca de ser-
viços eventuais.  

De acordo com um estudo da Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 35,4% do 
total de recursos do auxílio emergencial 
em 2020 foi usado pelas pessoas para 
compras no comércio, percentual que 
este ano deve ficar em 31,2%.

Marcel Solimeo, economista-chefe 
da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP), considera que a nova rodada 
do auxílio emergencial será fundamen-

Como manter as atividades presenciais 
sem colocar as pessoas em risco?

O SÃO PAULO OUVIU 
REPRESENTANTES DOS 
TRABALHADORES 
DOMÉSTICOS, DA 
INDúSTRIA E DO 
COMÉRCIO SOBRE 
AçõES INDIVIDUAIS, 
CORPORATIVAS E 
GOVERNAMENTAIS PARA 
A MANUTENçãO DA 
DINâMICA PRODUTIVA  
DA SOCIEDADE EM  
MEIO à PANDEMIA

dANIeL GomeS
osaopaulo@uol.com.br

O Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil encolheu 4,1% em 2020. A taxa 
de desemprego no País supera os 14%, 
sendo ainda maior entre os trabalha-
dores informais. Essas são algumas 
das consequências da pandemia de 
COVID-19 listadas por economistas, 
banqueiros, empresários e ex-minis-
tros em uma carta pública divulgada 
em março, na qual se ressalta que a 
principal medida para resguardar a 
vida das pessoas e retomar a pujança 
da economia do País é a ampla vacina-
ção da população. 

“A redução do nível da atividade 
nos custou uma perda de arrecadação 
tributária, apenas no âmbito federal, de 
6,9%, aproximadamente R$ 58 bilhões, 
e o atraso na vacinação irá custar em 
termos de produto ou renda não gera-
da nada menos do que estimados R$ 
131,4 bilhões em 2021, supondo uma 
recuperação retardatária em dois tri-
mestres. Nesta perspectiva, a relação 
benefício versus custo da vacina é da 
ordem de seis vezes para cada real gasto 
na sua aquisição e aplicação”, escrevem 
os signatários da referida carta, na qual 
também defendem uma ampla distribui-
ção de máscaras à população. A íntegra 
do conteúdo pode ser lida neste link:  
https://cutt.ly/tc6WyDB.

tal para manter muitos comércios que 
já estão descapitalizados e endividados: 
“Muitos ainda estão resistindo, mas 
não vão permanecer por muito tem-
po. É preciso que o dinheiro do auxílio 
emergencial entre logo para a conta das 
pessoas”. 

APoIo A mÉdIAS 
e PequeNAS emPreSAS

Para André Rebelo, diretor executivo 
de Economia e Estratégia da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), “o conjunto de políticas públi-
cas que o Governo Federal produziu no 
ano passado foi muito importante, por 
isso houve a retomada econômica no se-
gundo semestre, e o ano terminou na in-
dústria, na agricultura, no varejo, acima 
do que estávamos antes da pandemia. 
Precisamos reviver este mix vitorioso, 
virtuoso: flexibilização das regras traba-
lhistas; postergação do prazo para o re-
colhimento de impostos, que deu fôlego 
para as empresas; aumento e criação de 
linhas de crédito específicas para as em-
presas; e o auxílio emergencial”. 

No dia 7, o Governo Federal en-
viou ao Congresso um projeto que al-
tera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
a fim de que se autorizem créditos ex-
traordinários destinados a programas 
emergenciais para redução de salário 
e jornada na iniciativa privada e apoio 
a micro e pequenas empresas, o cha-
mado Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). Em 2020, a primeira 
medida custou ao Governo Federal cer-
ca de R$ 33,5 bilhões e beneficiou 10,2 
milhões de trabalhadores. Já o montante 
destinado ao Pronampe foi de R$ 37 bi-
lhões, e auxiliou cerca de 520 mil micro 
e pequenos negócios. 

 
A ‘LuTA’ CoNTrA AS 
AGLomerAÇõeS dIárIAS

Na carta pública, os economistas, 
banqueiros, empresários e ex-ministros 
afirmam ser “urgente o reforço de medi-
das de distanciamento social”, e conside-
ram que “a melhor combinação é aquela 

que maximize os benefícios em termos 
de redução da transmissão do vírus e 
minimize seus efeitos econômicos, e de-
pende das características da geografia e 
da economia de cada região ou cidade”.

Na segunda-feira, 12, o estado de São 
Paulo retornou à fase vermelha do plano 
de flexibilização das atividades presen-
ciais, após permanecer por quase um 
mês na fase emergencial. Uma das suges-
tões aos setores produtivos para aquele 
período se mantém para este: o escalona-
mento de horários para a entrada e saída 
de funcionários nas indústrias (5h-7h e 
14h-16h), serviços (7h-9h e 16h-18h) e 
comércios (9h-11h e 18h-20h).

“É uma medida que ajuda bastante, 
pois assim se dilui ao longo do dia as pes-
soas que precisam sair para trabalhar ou 
para comprar”, avalia Solimeo, da ACSP. 
Ele pondera, porém, que quando for per-
mitida a reabertura dos comércios, uma 
limitação no horário de funcionamento 
será ineficaz. “Para evitar aglomerações, 
é preciso espalhar o horário de atendi-
mento às pessoas. O contrário não faz 
sentido”, ressalta. 

Tanto o Governo do Estado quanto 
a Prefeitura de São Paulo afirmaram que 
na fase emergencial houve redução no 
número de usuários nos transportes co-
letivos e nos índices de congestionamen-
tos de veículos na capital paulista. 

Um motorista de micro-ônibus que 
atua na zona Leste de São Paulo relatou 
à reportagem que a frota de veículos tem 
sido mantida, o fluxo de passageiros di-
minuiu no último mês, mas ainda há ex-
cedente de passageiros: “No horário de 
pico, o pessoal está viajando em pé ain-
da, mas não é uma lotação como antes, 
está com menos gente. Antes, eu levava 
400 passageiros em um dia, hoje não 
carrego nem 200”, contou, lamentando, 
que muitos ingressam nos veículos com 
a máscara, mas depois a retiram para co-
mer ou conversar. 

Nathalie afirma que o Sindoméstica 
tem sugerido que os empregadores “for-
neçam meios de transporte seguro para 
os trabalhadores, como o transporte por 
aplicativo ou terceirizado, e se possível 
estabeleçam uma política de flexibilida-
de de jornada, para que o empregado 
não utilize o transporte público no ho-
rário de pico”.

Solimeo pondera que, pela estrutu-
ra da maioria dos comércios, seria in-
viável custear a ida do funcionário ao 
serviço por outro meio que não seja o 
transporte coletivo. Já Rebelo afirma 
que o escalonamento apresentado pelo 
governo paulista não altera a realidade 
para o setor industrial, pois boa parte 
das empresas já adota o horário sugeri-
do. “Quem controla o transporte públi-
co é o governo do estado e o município. 
E o que fizeram para reduzir a lotação? 
Nada. Está tudo como antes. Que o go-
verno faça algo e que não jogue a res-
ponsabilidade para a sociedade”, enfati-
zou o economista da Fiesp. 

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Passageiros no Metrô em São Paulo; fluxo de pessoas nos transportes foi menor na fase emergencial, mas houve lotação nos horários de pico
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Passados quase três meses desde que 
a enfermeira Mônica Calazans foi a pri-
meira a ser imunizada contra o corona-
vírus no Brasil, dúvidas ainda persistem 
sobre a aplicação da vacina em algumas 
situações. Uma das principais é se as pes-
soas que já foram infectadas precisam 
ser vacinadas.

O Ministério da Saúde, em seu site, 
orienta que sim, pois “pesquisas apon-
tam que a vacina pode proporcionar 
uma imunidade mais duradoura à  

Embora a vacina reduza o ris-
co de desenvolver complicações pela  
COVID-19, ainda não está bem escla-
recido seu impacto na infecção. Por 
isso, mesmo depois de vacinada, a pes-
soa deve continuar seguindo medidas 
protetivas como o uso de máscaras, a 
manutenção do distanciamento social e 
a higienização das mãos, pois não está 
totalmente descartada a possibilidade 
de contaminação.

“A função da vacina, entre outras coi-
sas, é proteger da forma grave da doen-
ça. Não existe nenhum produto vacinal 
que seja capaz de dar proteção de 100%. 
Não seria diferente com a vacina da  
COVID-19”, pontuou Suleiman. “Se 
ocorrer uma infecção entre a primeira 
e a segunda dose, o que se espera é que 
a forma da doença seja bastante branda. 

Nesse cenário, é fundamental que a pes-
soa aguarde no mínimo duas semanas 
para receber a segunda dose.”

Luana também alerta que a proteção 
global que a vacina consegue oferecer 
só é atingida após a pessoa ter recebido 
as duas doses. “Não se pode relaxar em 
nenhum momento, mas principalmen-
te entre as doses, para não cair em uma 
sensação de falsa segurança.”

Outro ponto salientado pela médica 
é sobre o quanto uma vacina é capaz de 
proteger a população. Ela destaca que, 
quando se aponta que uma vacina tem 
eficácia global de 50%, este é o percen-
tual de chance de que ela esteja prote-
gida de contrair a doença, com base 
no risco inicial ao qual a pessoa está 
exposta.

“Se a pessoa tem um risco de 10X 

de pegar a doença, porque ela se expõe 
muito, por exemplo, quando ela tomar 
a vacina, o risco dela vai reduzir para 
5X. Agora, se ela se protege direitinho, 
seguindo todas as recomendações de 
saúde pública, ela tem um risco baixo de 
X de contrair a COVID-19. Quando ela 
tomar a vacina com 50% de eficácia glo-
bal, esse risco será reduzido para 1/2X”, 
exemplificou a infectologista.

“É muito importante que as pessoas 
entendam que a vacina é um fator com-
plementar de proteção, mas não é um 
fator absoluto. Ela não trabalha inde-
pendentemente da sua exposição ao ví-
rus; ela trabalha em conjunto com isso”, 
finalizou.

mAIS SoBre A VACINAÇão
Em janeiro, a Arquidiocese de São 

Paulo realizou uma live, “Diálogos com a 
Cidade”, em que o tema tratado foi a va-
cinação contra a COVID-19. Na ocasião, 
o Arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, conversou com infecto-
logistas que ressaltaram a importância 
da imunização e tiraram dúvidas sobre 
as vacinas desenvolvidas, o processo de 
imunização e as medidas necessárias 
para combater a pandemia. A íntegra do 
conteúdo pode ser acessada neste link: 
https://cutt.ly/CcNYvw8.

LeIA TAmBÉm
Máscara: uma aliada, se bem ajus-
tada e higienizada
https://cutt.ly/8vwiUCP

‘depois de tomar a vacina, estarei imunizado?’

Governo do Estado de São Paulo

quem já foi infectado pela 
CoVId-19 precisa ser vacinado?
ESPECIALISTAS ExPLICAM 
POR qUE PESSOAS qUE 
Já TIVERAM A DOENçA 
DEVEM TOMAR A VACINA 
CONTRA O CORONAVíRUS

IrA romão
osaopaulo@uol.com.br

COVID-19 e fortalecer a imunidade na-
tural à doença”.

ImuNIzAÇão
Segundo o médico infectologista Ja-

mal Suleiman, do Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas (IIER), a vacina é capaz 
de manter uma proteção contra determi-
nadas alterações que o vírus promove. “É 
fundamental que as pessoas usem a va-
cina, independentemente de terem tido 
a doença, sobretudo neste momento em 
que a construção do conhecimento [so-
bre o vírus] não está completa”, disse ao 
O SÃO PAULO. “Quem já foi infectado 
não está imune ao vírus”, enfatizou.

Suleiman explicou que quando uma 
pessoa recebe a vacina, ela vai produzir 
“uma substância contra um vírus vaci-
nal, ao contrário da substância que ela 
produz contra um vírus selvagem (cau-
sador da doença)”. Além disso, “a prote-

ção contra o vírus selvagem é muito mais 
curta do que a proteção produzida pelo 
vírus vacinal”.

O infectologista confirmou que ainda 
não se sabe por quanto tempo uma pes-
soa que tem anticorpos vai ficar protegi-
da contra o coronavírus. “Essa proteção 
varia, obviamente, em função de inú-
meros determinantes. Um exemplo é a 
idade, pois, à medida que envelhecemos, 
vamos perdendo a capacidade de res-
ponder com a produção de anticorpos”, 
elucidou.

No entanto, ainda não há garantias 
de que, para as pessoas que já tiveram a 
COVID-19, a vacinação funcione como 
um booster (reforço) para a quantidade 
de anticorpos ou do prolongamento do 
período de imunização, conforme deta-
lhou à reportagem a epidemiologista e 
infectologista Luana Araújo, consultora 
em saúde pública global de organizações 

supranacionais. “Não temos como dizer 
isso ainda [que a vacina gera o reforço a 
quem já foi infectado]. Algumas hipóte-
ses levam essa situação em consideração, 
mas o que acontece é que ainda estamos 
aprendendo muita coisa com relação à 
doença”, afirmou.

Luana compartilhou que já foram 
observados “pacientes que tiveram a do-
ença muito levemente e não desenvolve-
ram resposta imunológica suficiente para 
protegê-los, nem da própria variante que 
os atingiu”. Nesses casos, “talvez a vacina 
não tivesse nenhum aproveitamento de 
uma imunidade anterior”. Diante disso, 
ela “induziria uma primeira imunidade 
nesses pacientes”.

A epidemiologista acrescentou que, 
mesmo os pacientes que tiveram a doen-
ça moderada ou grave e tenham apresen-
tado essa imunidade anterior, precisam 
tomar as duas doses da vacina.

INFeCTAdoS: quANdo VACINAr?
Assim como ocorre com outras va-

cinas, diante de “doenças agudas febris 
moderadas ou graves”, Luana lembra 
que o Ministério da Saúde recomenda 
que pessoas infectadas “aguardem qua-
tro semanas entre o início dos sintomas 
da doença [COVID-19] e a primeira 
dose da vacina, para que não haja su-
perposição de sintomas e as pessoas 
confundam algo que pode ser causado 
pela vacina com algum sintoma da do-
ença”.

A médica frisou que as vacinas dis-
poníveis são incapazes de provocar a 
COVID-19. “Como elas induzem a uma 
resposta imunológica, as pessoas podem 
desenvolver reações que, normalmente, 
são bastante brandas e autolimitadas, 
relacionadas ao local de aplicação, como 
dor no braço. Algumas pessoas podem 
ter sensação de moleza e febre baixa, mas 
esta é autolimitada. Dura, no máximo, 
48 horas”, ressaltou.Vacinação contra a COVID-19 acontece em todo o Brasil. Recomendação do Ministério da Saúde é que quem já teve a doença também se vacine
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O Antônio de Ramos, de Santo 
Amaro, me diz que é muito agitado. E 
pergunta se com a ioga pode melhorar 
sua vida cotidiana e se a Igreja é contra 
essa prática.                     

As técnicas de relaxamento ajudam 
mesmo, Antônio. Elas nos auxiliam a 
controlar as reações do nosso corpo, 
provocadas pelas tensões do dia a dia, 
pelos problemas que se abatem sobre 

nós. Elas nos ajudam a controlar as nos-
sas emoções, que muitas vezes se refle-
tem no nosso físico.

Há bem pouco tempo, eu aprendi 
com uma religiosa muito amiga a fazer 
uma oração de abandono nas mãos de 
Deus, mediante a qual a gente também 
se acalma. E é uma coisa tão simples: a 
gente se senta confortavelmente numa 
cadeira, coloca as mãos sobre os joelhos 
e vai repetindo mentalmente as palavras 
do sinal da cruz. Desta forma: inspire e 
encha os pulmões de ar, dizendo: “Em 

nome do Pai e do Filho...” e solta todo o 
ar dos pulmões, lentamente, dizendo “... 
e do Espírito Santo”. Vá repetindo, silen-
ciosa e lentamente, a inspiração e a expi-
ração, com os olhos fechados. Depois, vá 
dizendo com o coração: “Jesus... Jesus...”, 
sem pensar em nada. 

Está vendo, Antônio? É um jeito bo-
nito de repousar em Deus e redescobrir 
a paz, não é mesmo?

Agora vamos falar da ioga. Há movi-
mentos da Igreja que ficam com um pé 
atrás em relação à ioga, como se fosse 

algo contrário à nossa fé. Eu digo a você 
que não, desde que não entre na reflexão 
proposta alguma coisa contrária à nossa 
fé. Há algumas comunidades católicas 
que até disponibilizam salas e salões para 
a prática da ioga como exercício e não 
como celebração religiosa. 

Sua pergunta foi boa, Antônio. Espe-
ro que mais pessoas façam como você: 
se têm alguma dúvida, que busquem 
esclarecimento. Um abraço, fique com 
Deus e que Ele lhe devolva a calma e a 
serenidade.

Você Pergunta
Cristão pode praticar ioga?

PAdre CIdo PereIrA
osaopaulo@uol.com.br

A vida de Jesus Cristo já despertou o 
interesse de inúmeros cineastas e foi re-
tratada diversas vezes nas telas. Algumas 
dessas produções merecem destaque, 
como “Jesus de Nazaré” (1977), do diretor 
italiano Franco Zeffirelli; e “A Paixão de 
Cristo” (2004), dirigida por Mel Gibson. 
No entanto, recentemente, tem chamado 
a atenção do público cristão, especialmen-
te dos católicos, a série norte-americana 
“The Chosen” (“Os escolhidos”).

Com efeitos visuais, dramaturgia e 
fotografia que não ficam longe das séries 
de sucesso da atualidade, “The Chosen” 
conta a história de Cristo a partir dos 
olhos daqueles que foram escolhidos por 
Ele. Seu enredo parte dos relatos bíbli-
cos da vida de Jesus de Nazaré, comple-
mentados com elementos fictícios que 
ajudam a compreender o contexto e dão 
personalidade àqueles que o seguiam – 
como Maria Madalena, Simão Pedro, 
Mateus e Nicodemos –, e o impacto cau-
sado neles pelo encontro com Aquele 
que mudaria radicalmente suas vidas.

Dirigida por Dallas Jenkins, filho 
do célebre autor da série de livros “Left 
behind” (“Deixados para trás”), Jerry 
Jenkins, “The Chosen” é uma produção 
independente lançada pela plataforma 
de streaming norte-americana VidAngel 
e pode ser assistida gratuitamente por 
meio de um aplicativo ou site próprios.

SuCeSSo
Outra curiosidade é que “The Cho-

sen” tem superado expectativas e que-
brado recordes desde que foi lançada. 
A série foi produzida por meio de uma 
campanha de financiamento coletivo 
(crowdfunding), que arrecadou mais de 
11 milhões de dólares de 16 mil inves-
tidores. Foi reconhecida como o projeto 
de mídia que quebrou todos os recordes 
de produções por meio de crowdfunding 
em 2018. De acordo com a VidAngel, 
mais de 1 bilhão de pessoas em todo o 
mundo já assistiram à série.

‘The Chosen’: a série que mostra o
encontro com Cristo como você nunca viu

FerNANdo GeroNAzzo
osaopaulo@uol.com.br

Como SurGIu
Em entrevista ao site norte-america-

no Patheos, Dallas Jenkins, que se descre-
ve como “evangélico que crê na Bíblia”, 
contou que, anos atrás, havia vídeos cur-
tos sobre as passagens da vida de Jesus 
para ocasiões como o Natal e a Sexta- 
-feira Santa e se questionava por que nun-
ca houve uma série de várias temporadas 
sobre a vida de Cristo que realmente tra-
tasse aqueles fatos com profundidade.  

O diretor enfatizou sua preocupa-
ção com um enredo que envolvesse, de 
fato, o espectador com a história e com 
a experiência vivida pelos “escolhidos”, a 
ponto de reconhecerem que são tão hu-
manos como estes e, por isso, também 
podem segui-lo. “Já no primeiro episó-
dio, quando Jesus nem apareceu ainda, já 
é possível perceber que não se trata mais 
de um projeto tradicional em que você 
apenas pega os versículos da Bíblia e os 
encena novamente”, afirmou.

A primeira temporada conta com o 
piloto e mais oito episódios que retratam 
os primeiros milagres e ensinamentos de 
Jesus. A segunda temporada foi lançada 
no Domingo de Páscoa, 4, e pretende ter 
sete episódios, que ressaltam o relacio-
namento de Jesus com seus discípulos. 
Além de dirigir, Jenkins também escre-

ve os roteiros da série, em parceria com 
Ryan Swanson e Tyler Thompson.

Além da qualidade cinematográfica, 
a série se destaca pelo fato de Jesus e seus 
discípulos serem retratados de maneira 
profundamente humana, permitindo 
que o espectador se identifique com os 
personagens e compreenda, com riqueza 
de detalhes, o significado dos aconteci-
mentos narrados pelos evangelhos.

JeSuS
O personagem principal da série é 

retratado da maneira como se imagina 
que as pessoas que viviam em sua épo-
ca o viam: um ser humano. Ao contrário 
dos evangelhos, que relatam as experiên-
cias e gestos de Jesus a partir da compre-
ensão que os apóstolos tiveram após os 
acontecimentos da Paixão, Morte e Res-
surreição, isto é, em uma perspectiva te-
ológica, “The Chosen” mostra um Jesus 
de Nazaré como um homem comum, 
que comia, bebia, trabalhava, dançava e 
que interpelava as pessoas em meio aos 
acontecimentos cotidianos.

É nesse contexto de cotidianidade que 
Cristo inicia sua vida pública e começa a 
realizar os primeiros milagres, que intri-
gam e, ao mesmo tempo, atraem a atenção 
das multidões e das autoridades da época. 

Jesus é interpretado pelo ator Jona-
than Roumie, católico praticante, que 
afirmou em diversas entrevistas que 
pôde se aproximar ainda mais de Cristo 
por meio desse trabalho. Embora tenha 
dado vida a Cristo na série, o ator rela-
tou que, na verdade, viu-se muito mais 
no personagem Pedro, identificando-se 
com suas imperfeições e lutas.

“Pedro era teimoso. Demorou algum 
tempo na vida para chegar ao ponto em 
que se humilhava, desistia. Mesmo as-
sim, depois de dois anos e meio ou três, 
ele ainda o nega”, disse Roumie ao site 
Patheos, acrescentando: “Só pela graça 
de Deus nos levantamos de novo, como 
Pedro fez. Nisso é o que a fé em Jesus 
Cristo realmente consiste”.

eVANGeLIzAr
O diretor deseja produzir sete tem-

poradas, contando todo o ministério de 
Jesus, até a Morte e Ressurreição.

Dallas Jenkins acredita que anunciar 
o Evangelho de Cristo é urgente, sobre-
tudo em tempos de pandemia. Por esse 
motivo, a série continuará disponível 
gratuitamente.

Para ler a reportagem completa 
e saber como assistir à série, acesse:  
https://tinyurl.com/yjlkmybe.

Cena da série ‘The Chosen’, cuja 1ª temporada conta com o piloto e mais 8 episódios; 2ª temporada, lançada no dia 4, deve ter 7 capítulos

Divulgação
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O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano de São Paulo, par-
ticipou do programa “Roda Viva”, da TV 

No programa ‘roda Viva’, dom odilo fala 
sobre as realidades da Igreja e da sociedade
ARCEBISPO 
METROPOLITANO FOI 
ENTREVISTADO NA TV 
CULTURA NA NOITE DA 
SEGUNDA-FEIRA, 12, E 
RESPONDEU A qUESTõES 
SOBRE AS ATIVIDADES 
RELIGIOSAS NA PANDEMIA, 
O RESGUARDO DA IGREJA 
A INFLUêNCIAS POLíTICAS E 
IDEOLóGICAS, PROBLEMAS 
SOCIAIS DO PAíS E AS 
SUPOSTAS POLARIzAçõES 
qUE ExISTEM NO  
âMBITO ECLESIAL

FerNANdo GeroNAzzo
osaopaulo@uol.com.br 

por uma iniciativa de solidariedade, cari-
dade, respeito à vida, colaboração com o 
poder público para evitar a transmissão 
do vírus. Agora, por qualquer motivo, 
usar o conceito de proibir uma práti-
ca religiosa... Pergunto a quem entende 
mais que eu se isto está, de fato, em con-
formidade com a Constituição brasileira 
e com a liberdade religiosa”.

enfrentamento da pandemia:
“Alguns governantes enfrentaram 

melhor do que outros o problema da 
pandemia, fizeram as medidas que de-
veriam ser adotadas. O Governo Fede-
ral não adotou em tempo as medidas e 
isso, naturalmente, está trazendo suas 
consequências. Mas é um problema que 
vamos vencer juntos, com paciência e 
sabedoria [...]. Felizmente, temos espe-
rança, temos vacinas, embora não em 
quantidade suficiente. [...]. Evidente-
mente, estamos atrasados na questão da 
vacinação, sobretudo numa atitude que 
seja compartilhada por todos nas medi-
das preventivas”.

Vaticano II e as reformas pós-conciliares. 
[...] Não acredito que devamos exagerar na 
importância dada a esses, digamos, oposi-
tores – que não são tantos assim – em rela-
ção ao Papa Francisco”.

radicalismos: 
“Esse é o problema da nossa época. 

Os radicalismos não nascem de um mo-
mento para outro e sem motivos. Exis-
tem ideólogos de certos fanatismos que 
acabam entusiasmando pessoas, e essas 
ideias vêm misturadas com certo ar re-
ligioso, que, de fato, é contrário à ver-
dadeira religião. Um certo messianismo 
que vem atrás de posições radicais, cer-
tos fanatismos são perigosos. Ao longo 
da história, sabemos que as ideias mo-
vem os canhões”.

 
Sobre o fato de a Igreja negar a bên-
ção às uniões entre pessoas do mesmo 
sexo:

“Dar a bênção a um ‘casal’ homos-
sexual por parte da Igreja equivaleria a 
reconhecer o que entendemos como o 

tões que dizem respeito à vida social, 
política e econômica”.

 
Imagem pública dos sacerdotes e as 
vocações:

“Infelizmente, a imagem do padre fi-
cou muito atingida por uma série de es-
cândalos cometidos por uma minoria. Os 
padres sofrem por isso. A maioria abso-
luta não tem vida escandalosa, trabalha, 
dedica-se honestamente. [...]. Por isso, 
existem vocações de jovens ao sacerdócio 
e existe apreço pelo sacerdote, porque as 
pessoas têm a compreensão não por uma 
imagem genérica e ideal, mas pela figura 
concreta de um padre que elas conhecem 
e que um rapaz gostaria de imitar e ser 
como ele. Aí nascem vocações que conti-
nuam a surgir na Igreja”.

 
Se as medidas de combate à pedofilia 
na Igreja são suficientes:

 “Não, não são. É preciso que haja 
uma mudança cultural, na educação. As 
pessoas precisam ter uma tal formação 
do caráter que sejam capazes de resistir 

Cultura, na segunda-feira, 12.
De forma remota, direto 

da Cúria Metropolitana, Dom 
Odilo foi entrevistado pelos 
jornalistas Vera Magalhães, 
Graciliano Rocha, Patricia 
Zorzan, Joyce Ribeiro e Diego 
Amorim, além do filósofo e 
professor da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) Luiz Felipe Pondé.

Leia, a seguir, os destaques 
das respostas do Cardeal Sche-
rer sobre os temas abordados 
no programa.

 
medidas restritivas por cau-
sa da pandemia em relação 
a missas e atividades religio-
sas com presença de fiéis:

“Pareceu-me ser a solução 
mais indicada. Só se justifi-
caria mudar essa posição se houvesse 
uma queda significativa no número 
de doentes, falecimentos e, portanto, a 
sinalização de que o vírus estaria con-
tagiando menos [...]. Certamente, não 
é a melhor solução, porque esperamos 
que quanto antes a situação mude, o 
povo possa voltar normalmente à Igre-
ja, assim como possa voltar ao traba-
lho, à escola, ao restaurante, ao cine-
ma. De nossa parte, estamos torcendo 
e contribuindo para que a pandemia 
quanto antes seja vencida e possamos 
ter um momento mais normal na nos-
sa vida”.

risco à liberdade religiosa com as res-
trições de missas e cultos na pandemia:

“Para dizer a verdade, não me senti 
confortável pelo termo ‘proibição’, ‘veto’, 
às celebrações de cultos e missas pelo 
poder público. Entendi que deveríamos 
acolher o apelo, o pedido das autorida-
des a não termos celebrações com o povo 

 
Influência das opções político-parti-
dárias e ideológicas dos ministros da 
Igreja:

“Em certas situações, as convicções 
espirituais acabam sendo deixadas de 
lado em função de paixão política. É cla-
ro que religiosos não são isentos de te-
rem paixões políticas. São cidadãos, têm 
direitos políticos. Porém, no exercício da 
atividade religiosa, sobretudo se são líde-
res, as paixões políticas deveriam ser co-
locadas em segundo plano, porque isso, 
normalmente, divide [...]. Os partidos 
sempre falam em parte, não abrangem 
o todo, enquanto a proposta religiosa é 
abrangente, não pode ser apenas parcial”.

existência de uma “oposição” ao Papa 
Francisco:

“Existe um grupo que faz resistência, 
mas é o mesmo que também fazia resis-
tência ao Papa João Paulo II, ao Papa Pau-
lo VI. Esses grupos sempre existiram. São 
os mesmos que não aceitaram o Concílio 

sacramento do Matrimônio. [...]. Para a 
Igreja, um casamento é entre um homem 
e uma mulher, não é entre duas pessoas 
do mesmo sexo. Então, que sejam uniões 
e se chamem como quiserem, mas para a 
Igreja não é casamento”.

 
o papel atual da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) no debate 
público:

“Quanto ao debate público, vejo que 
a CNBB continua a falar, a se manifestar, 
a participar, por exemplo, com a OAB, 
com outros organismos de importância 
e peso. Porém, hoje, pouco se dá atenção 
àquilo que a CNBB diz. No passado, da-
va-se muito mais atenção. Por que será? 
Acredito que algumas coisas mudaram 
no panorama religioso brasileiro. Existe 
uma perda de relevância da CNBB no 
campo político porque existem muitos 
outros atores políticos hoje. Mas, a meu 
ver, ela continua sendo uma voz impor-
tante também quando se trata de ques-

às tentações. [...]. Não basta 
estabelecer leis e mecanismos 
[de combate], porque nós os 
temos. É preciso de algo que 
dê motivação interior muito 
forte, e isso não é algo que se 
possa pretender mediante leis. 
Embora devamos recorrer 
às leis para coibir tudo o que 
é possível. Mas a Igreja reco-
menda, além de tudo, uma 
melhor formação, melhor es-
colha, melhor observação dos 
candidatos [...]. De maneira 
que, claro, vamos superar isso 
pouco a pouco”.

 
Crescimento da fome e da 
miséria na pandemia:

“Que alguns estejam en-
riquecendo muito, apesar 
da doença, da pandemia, do 

sofrimento, da miséria, da fome dos 
outros, isso é um escândalo. Absolu-
tamente. Agora, olhemos para outro 
lado: existem tanta solidariedade, tanta 
ação boa sendo feita durante este tem-
po da pandemia [...]. Penso que isso é 
um sinal bonito, de que as pessoas es-
tão se aproximando mais de Deus, por-
que quem pensa no próximo se aproxi-
ma de Deus”.

 
A relação de deus com a pandemia:

“Não adoto essa interpretação de 
atribuir a Deus o ‘envio’ da pandemia. 
Existem causas naturais [...]. Deus, sim, 
está nos chamando neste momento de 
sofrimento, incertezas, a procurar a via 
justa, as coisas melhores. [...].  O tempo 
de pandemia é também o tempo de pro-
ximidade de Deus. Aliás, isso faz parte 
da Sagrada Escritura. Quanto maior é 
o sofrimento, mais próximo Deus está 
daqueles que sofrem”. Leia mais em:  
https://tinyurl.com/yeydhszh.

Reprodução
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Malawi

rádio ajuda a informar e evangelizar 
católicos das áreas rurais do país

JoSÉ FerreIrA FILHo
osaopaulo@uol.com.br

denador de Comunicações da Arqui-
diocese de Blantyre, disse que a rádio 
também visa a beneficiar e educar os 
jovens, que precisam de boa moral e 
orientação espiritual. Durante a crise 
de COVID-19, a rádio envia mensa-
gens de prevenção às comunidades e 
também oferece programas para desen-
volver os dons espirituais dos jovens, 
bem como estudos bíblicos e discus-
sões interativas.

Ele informou, ainda, que esta é a 
quarta estação de rádio católica regio-
nal do Malawi. As comunidades rurais 
são particularmente gratas à Igreja 
por ter escolhido transmitir progra-
mas nos idiomas de cada região, uma 
vez que outras estações de rádio do 
país transmitem em inglês, o que não 
é compreensível em muitas comunida-
des rurais.

Enquanto trabalhava na plantação 
de tomates de sua fazenda em Blantyre, 
um distrito no sul do Malawi, Peter 
Kamwendo ouvia um programa da rá-
dio Kuwala FM, destinado a aumentar 
a conscientização sobre COVID-19 e 
tolerância religiosa.

Kamwendo, um paroquiano em  
Chikwawa, disse que a estação de rádio 
católica permite que ele descubra o que 
está acontecendo nas comunidades lo-
cais e em todo o país sem ter que nave-
gar na internet em seu smartphone. Ele 
também afirmou que a estação garante 
que os paroquianos sejam bem versa-
dos nos ensinamentos da Igreja.

 “Estamos gostando dos programas 
porque eles entretêm e são educativos”, 
disse o homem de 45 anos em chi-
chewa, seu idioma. “A mensagem mais 
importante, porém, é a de Jesus Cristo. 
A Igreja está espalhando a Palavra de 
Deus por meio da estação de rádio, e a 
mensagem está transformando nossas 
vidas”, concluiu Kamwendo.

ALCANCe eSPIrITuAL
Os sentimentos de Kamwendo são 

compartilhados em toda a Arquidioce-
se de Blantyre e áreas circundantes de 
mais de 2,5 milhões de ouvintes cris-
tãos. A estação de rádio recém-fundada 
serve como ferramenta de evangeliza-
ção com foco particular em programas 
de Catequese, desafios sociais e pasto-
rais.

Padre Frank Mwinganyama, Coor-

SoB medIdA
O Padre Alfred Chaima, da Arqui-

diocese de Blantyre, disse que a Kuwala 
FM, cujo nome significa “luz” na língua 
chichewa, usa dialetos locais para ga-
rantir que os paroquianos tenham um 
relacionamento crescente com Jesus, 
uma vez que nem todos na área podem 
participar presencialmente das missas.

De acordo com os dados do censo 
de 2018, 77,3% dos quase 18 milhões de 
habitantes do país são cristãos. Os cató-
licos representam 17,2% da população, 
ou seja, 3 milhões de pessoas. 

“Queremos garantir que os nossos 
paroquianos estejam profundamente 
enraizados em Jesus Cristo por meio de 
nossa nova estação de rádio”, afirmou 
Padre Alfred. “Queremos simplificar o 
ensino da Catequese para os paroquia-
nos e usar a nova estação como uma 

Dom Thomas Luke Msusa, Arcebispo de Blantyre, com funcionários da rádio Kuwala FM 

Catholic News Service

plataforma para que nossa liderança 
leiga receba treinamento adicional para 
sua formação espiritual.”

Padre Alfred informou que os cató-
licos muitas vezes procuram os líderes 
leigos para obter instrução e direção 
espiritual.

“Queremos proporcionar várias for-
mações e treinamentos a nossos fun-
cionários leigos e orientá-los espiritu-
almente porque, com base na pesquisa, 
eles estão envolvidos nos momentos de 
oração, aconselham os jovens, cuidam 
das crianças em suas áreas e lideram os 
ministérios que envolvem outras pes-
soas na formação cristã”, concluiu ele.

reCoNHeCImeNTo
Mphatso Phiri, um ancião em 

Chirimba, admitiu que os programas 
transmitidos na nova estação de rádio 
permitiram que ele recebesse e enten-
desse a poderosa mensagem de Cristo 
divulgada pelos líderes de sua comuni-
dade, além de outros tópicos importan-
tes, especialmente sobre a COVID-19.

Moradores da região, especialmente 
católicos, compartilham suas opiniões 
sobre diversos temas mediante ligações 
telefônicas para a estação de rádio, con-
firmou ele.

“Aprendi muito sobre como posso 
proteger a mim e minha família do vírus”, 
disse Phiri. “Não tinha muitas informa-
ções quando a pandemia nos atingiu. 
Agora, no entanto, uso minha máscara 
corretamente em áreas públicas e certifi-
co-me de limitar a participação em reuni-
ões como funerais, casamentos e festas.”

Fonte: Catholic News Service
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Liturgia e Vida

PAdre João BeCHArA VeNTurA

Após acusar com dureza os israelitas pela 
morte de Cristo, São Pedro tenta relevar a ma-
lícia deles: “Irmãos, sei que agistes por ignorân-
cia” (At 3,17). Algo semelhante fez o Senhor ao 
ser crucificado, quando orou: “Pai, perdoa-lhes, 
pois não sabem o que fazem” (Lc 23,34). Tam-
bém São Paulo, referindo-se ao tempo em que 
era “blasfemo, perseguidor e insolente”, disse 
que, então, agira “por ignorância” (1Tm 1,13). 

Com essas palavras, não se quer insinuar 
que os autores de um crime cruel, como a cru-
cifixão do “Autor da Vida” (cf. At 3,15), sejam 
uns “coitadinhos” sem consciência e sem culpa. 
Em vez disso, o Senhor quer nos recordar que 
o pecado comporta sempre, em maior ou me-
nor grau, certa “ignorância” que lhe é própria. 
Afinal, se soubéssemos exatamente como ele é 
mau, repugnante, merecedor de castigo, e como 
contradiz a santidade de Deus e Seu plano para 
nós, jamais teríamos coragem de fazer um só 
pecado deliberado. 

Quem se acomoda na prática do mal ou até 
ostenta com orgulho suas obras más é um “ig-
norante”. Isto é, não conhece a Deus! Vive nas 
trevas e nem sequer tem condições de se dar 
conta. Afinal, “para saber que conhecemos a 
Deus, vejamos se guardamos os seus manda-
mentos” (1Jo 2,3). Pecar é “ignorar” o Senhor! 
Na Escritura, “conhecer” tem um sentido não só 
intelectual, mas de união e configuração com o 
que conhecemos. Ora, quem escolhe se unir ao 
pecado se torna cego para Deus, assim como os 
habitantes perversos de Sodoma (cf. Gn 19,11). 
E, uma vez cego para o Senhor, é incapaz de ver 
suas próprias misérias. 

Frieza com Deus e com o próximo, faltas à 
missa dominical, mentiras, furtos, calúnias, per-
versão, promiscuidade, perjúrios, homicídios… 
Apartado da graça, o ser humano é capaz de se 
habituar a tudo! Na primeira vez, sente remorso. 
Insistindo no mesmo mal, a reprovação da cons-
ciência se torna cada vez mais débil. Uma vez ad-
quirido o vício, aquilo que causava desgosto pas-
sa a gerar até satisfação. Enfim, chega-se à dureza 
de coração. Não é que o mal tenha deixado de ser 
mal… O que houve é que a consciência se de-
formou, corrompeu-se, envolveu-se em trevas. 

Nesse sentido, um grande santo, que jamais 
consente uma falta, ainda que leve, “sabe” me-
lhor o que é o pecado do que o pecador mais 
empedernido. Afinal, os santos veem as coisas à 
luz de Deus, a Quem conhecem e com Quem se 
unem. Portanto, odeiam o pecado! O Cura d’Ars 
chorava ao falar de ofensas a Deus. As crianças 
de Fátima, em Portugal, faziam penitências pe-
sadíssimas pela conversão dos “pobres pecado-
res”. E São Paulo aceitaria até ser maldito e se-
gregado de Cristo, se isso servisse à conversão 
de seus irmãos (cf. Rm 9,3). 

Neste domingo, Jesus Ressuscitado “abriu 
a inteligência dos discípulos” (Lc 24,45). Peça-
mos-Lhe que, por meio da graça, abra-nos a 
inteligência! Que, conhecendo a Sua bondade, 
detestemos o mal! Que sua luz extirpe de nós 
essa “ignorância” que é fruto do pecado e que 
leva a pecar. Pois, “quem peca não O viu nem 
O conheceu” (1Jo 3,6). E quem não O conhece, 
não ama! 

3º DOMINGO DA PáSCOA
18 DE ABRIL DE 2021

‘Abriu-lhes 
a inteligência’

Durante o Tempo Pascal, os 
cristãos são convidados a contem-
plar os primeiros passos dados pela 
Igreja nascente após a Ressurreição 
de Jesus. A principal fonte é o livro 
dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo 
evangelista São Lucas.

No entanto, existem outras fon-
tes históricas e da tradição eclesiás-
tica que ajudam a compreender o 
nascimento da Igreja e como se deu 
a pregação dos apóstolos após a vin-
da do Espírito Santo em Pentecos-
tes. Nesta edição, O SÃO PAULO 
inicia uma série sobre a chamada 
Igreja Primitiva.

Um dos autores que ajudam a 
compreender esses fatos é Eusébio 
de Cesareia, bispo que viveu entre 
os séculos III e IV, primeiro respon-
sável por reunir todos os relatos e 
documentos que narram a história 
das primeiras comunidades cristãs, 
em sua obra intitulada “História 
Eclesiástica”.

 
em mISSão

É esse bispo que narra que, de-
pois da ascensão de Jesus, os judeus 
iniciaram uma perseguição aos se-
guidores de Cristo, sobretudo após 
o martírio de Santo Estêvão (At 
7,57-58). “Todos os discípulos, ex-
ceto os 12, se dispersaram por toda 
a Judeia e Samaria. Alguns, segun-
do diz a Escritura divina, chegaram 
à Fenícia, Chipre e Antioquia. Não 
estavam ainda preparados para ou-
sar compartilhar com os gentios a 
doutrina da fé, e assim a anuncia-
ram somente aos judeus”, relata o 
historiador.

A primeira grande comunidade 
cristã que surgiu fora dos limites de 
Israel é Antioquia, na Síria, fundada 
pelo próprio apóstolo São Pedro, e 
que se tornou um centro de irradia-
ção missionária para o mundo hele-
nista. Foi lá que pela primeira vez os 
seguidores de Jesus foram chama-
dos de cristãos (cf. At 11,26).

Após a conversão (cf. At 9,19), 

o que aconteceu com os 
apóstolos após a Páscoa de Jesus?

FerNANdo GeroNAzzo
osaopaulo@uol.com.br

Paulo também protagonizou a ex-
pansão da mensagem cristã. Ele 
realizou três grandes viagens mis-
sionárias em terras pagãs, fundando 
várias comunidades na Ásia Menor 
(Turquia) e na Grécia, em muitas 
delas acompanhado por Barnabé.

 
romA

Acredita-se que o Cristianismo 
chegou a Roma por meio de judeus 
romanos que haviam peregrina-
do a Jerusalém e testemunharam o 
acontecimento de Pentecostes (cf. 
At 2,9-11). Após abraçarem a fé, re-
gressaram a Roma e lá transmitiram 
a Boa-Nova.

São Pedro e São Paulo, portan-
to, encontraram uma comunidade 
estruturada quando lá chegaram e 
fundaram a Igreja romana. E, como 
se sabe, ambos foram martirizados 
na Cidade Eterna.

 
áFrICA e áSIA

São Tiago, o justo, também co-
nhecido como o “irmão do Senhor”, 
foi o primeiro responsável pela Igreja 
de Jerusalém, onde foi martirizado.  

São Filipe foi o primeiro a pre-
gar a doutrina aos samaritanos. De-
pois, seguiu para Cartago, no Norte 
da África, e para a Ásia Menor. São 
Mateus pregou o Evangelho na Pér-
sia (atual Irã) e na Etiópia.

São Simão teria chegado até a 
região da Grã-Bretanha, passando 
pela África e Pérsia. São Judas Ta-
deu pregou na Mesopotâmia, na Lí-
bia e na Pérsia.

Atribui-se ao evangelista São 
Marcos a fundação da Igreja em 
Alexandria, no Egito. A difusão do 
Cristianismo naquela região tam-
bém se deve às inúmeras colônias 
de monges eremitas que se fixaram 
lá entre os séculos III e V. 

São João Evangelista, o “discípulo 
amado do Senhor”, liderou a Igreja 
de Éfeso antes de ser exilado na Ilha 
de Pátmos, onde teria escrito seus 
textos do Novo Testamento. É con-
siderado o único dos apóstolos que 
não foi martirizado. Ele morreu de 
morte natural por volta do ano 103.

 
euroPA

Tiago Maior, filho de Zebedeu, é 
reconhecido como o evangelizador 
da Península Ibérica, mais precisa-
mente da Espanha. O que se sabe é 
que ele foi morto em Jerusalém no 
ano de 44, sendo, inclusive, o único 
apóstolo cujo martírio é narrado na 
Bíblia (cf. At 12,2). A partir do sécu-
lo VII, difundiu-se a tradição de que 
seus restos mortais teriam sido leva-
dos para a Espanha, atendendo a um 
pedido seu antes da morte, sendo se-
pultados na atual cidade de Santiago 
de Compostela.  

Santo André, irmão de Pedro, foi 
para a região conhecida como Cítia, 
onde hoje estão os países da ex-União 
Soviética. Também pregou na Ásia 
Menor e na Grécia, é considerado o 
fundador da Igreja em Bizâncio, que 
depois se tornou Constantinopla (atu-
al Istambul, na Turquia). Por isso, é o 
primeiro patriarca de Constantinopla.

 
íNdIA e AráBIA

Os textos apócrifos registram 
que o apóstolo São Tomé pregou o 
Evangelho a leste da Síria, chegando 
à Índia, onde foi martirizado. Alguns 
historiadores, porém, afirmam que o 
Cristianismo talvez só tenha chegado 
a essa região no século III, pela ação 
de viajantes persas e armênios.

São Bartolomeu fez diversas via-
gens missionárias. Ele teria ido à Ín-
dia com Tomé, voltou à Armênia e foi 
também à Etiópia e ao sul da Arábia.

 
A TodoS oS PoVoS

Embora alguns detalhes nunca 
possam ser confirmados com preci-
são histórica, existe uma certeza teste-
munhada por muitos cristãos daquela 
época e transmitida por gerações, 
como atesta Eusébio de Cesareia: 

“Sem dúvida, por uma força e 
uma assistência de cima, a doutrina 
salvadora, como um raio de sol, ilu-
minou subitamente toda a terra habi-
tada. De pronto, conforme as divinas 
Escrituras, a voz de seus evangelistas 
inspirados e de seus apóstolos res-
soou em toda a terra, e suas palavras 
nos confins do mundo”.

Após Pentecostes, os apóstolos começam a pregar sobre a Ressurreição de Jesus Cristo aos judeus e a outros povos
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Só quem percebe a misericórdia de 
Deus é capaz de manifestar misericór-
dia. Essa foi a ideia central da pregação 
do Papa Francisco no 2º Domingo da 
Páscoa, o Domingo da Misericórdia, 
11. A festa, instituída por São João 
Paulo II, recorda o reencontro de Jesus 
com os discípulos após a Ressurreição. 
Cabisbaixos e sem esperança, confor-
me o relato bíblico, eles pensavam ter 
perdido seu mestre. Cristo, porém, os 
surpreende sempre.

Francisco disse que na Páscoa 
“acontece algo novo”, pois Jesus já havia 
tentado transformá-los diversas vezes, 
embora os encontrasse distraídos, so-
nolentos, a ponto de O renegarem du-
rante sua Paixão. “Depois de sua Res-
surreição, Cristo opera a ‘ressurreição 
dos discípulos’’’, refletiu o Papa. “E eles, 
reerguidos por Jesus, mudam de vida.” 

Na Páscoa, “Jesus os reanima com 
misericórdia e eles, ‘misericordiados’, se 
tornam misericordiosos”, acrescentou, 
usando um neologismo com a palavra 
“misericórdia”, que partindo do latim 
significa “ter piedade com o coração” 
(miserere + cors), ou “dar o coração aos 
que estão em miséria”.

TrÊS doNS do reSSuSCITAdo
Como Jesus realiza a transforma-

ção? Nas palavras de Francisco, Ele dei-
xou três dons: a paz, o Espírito Santo 
e as chagas. Assim, eles foram “miseri-
cordiados”. Ao encontrá-los, conforme 
o Evangelho segundo São João, diz Je-
sus: “A paz esteja convosco!”

“Não é uma paz exterior, mas paz 
do coração”, contou o Papa. “Não é 
uma paz que tira os problemas de fora, 
mas uma paz que coloca a confiança 
dentro.” Desse modo, os discípulos são 
“pacificados consigo mesmos” e pas-
sam “do remorso à missão”.

O segundo dom é o Espírito Santo, 
disse o Pontífice. “Ele doa a remissão 

Refletir sobre a “revelação divi-
na no sacerdócio de Cristo e a par-
ticipação da Igreja nesse sacerdó-
cio é uma questão essencial para o 
nosso tempo”, disse o Cardeal Marc 
Ouellet, Prefeito da Congregação 
para os Bispos, no lançamento de 
um congresso a ser realizado entre 
17 e 19 de fevereiro de 2022.

Intitulado “Para uma teologia 
fundamental do sacerdócio”, o en-
contro internacional será voltado 
principalmente aos bispos, mas 
também a todas as pessoas inte-
ressadas em aprofundar os funda-

mentos teológicos do sacerdócio 
ministerial.

Não se trata, necessariamen-
te, de “oferecer soluções práticas 
para todos os problemas pastorais 
e missionários da Igreja”, mas, sim, 
“ajudar a aprofundar a fundação 
de sua missão”, relacionando-a aos 
princípios do Batismo, disse o Car-
deal.

Entre os temas previstos no 
programa estão a promoção das 
vocações sacerdotais, a relação 
com os leigos e as diversas formas 
de serviço. (FD)

Vaticano organiza congresso 
sobre a teologia do sacerdócio

Perceber a misericórdia de 
deus para manifestar misericórdia

FILIPe domINGueS
eSPeCIAL PArA o São PAuLo

dos pecados. Os discípulos eram culpa-
dos, escaparam e abandonaram o mes-
tre. E o pecado os atormenta, o mal tem 
o seu preço”, recordou. “Sozinhos, não 
podemos eliminar o pecado.” Em vez 
de condená-los, Jesus lhes dá o perdão. 
Hoje, por meio do sacramento da Re-
conciliação, a Igreja repete esse ato de 
“misericórdia pura”, disse.

Por fim, as chagas. Recordando o 
apóstolo Tomé, que duvidava do retor-
no de Jesus após a Ressurreição, mas 
creu após tocar as chagas, Francisco 

pulos se sentem aptos a sair e anunciar 
o que viram e experimentaram. A par-
tir dali, já não lhes importa mais o po-
der e, por isso, passam a colocar tudo 
em comum.

“Eles se tornaram misericordiosos”, 
disse o Papa. “Isso não é comunismo, 
é Cristianismo em seu estado puro”, 
acrescentou, referindo-se ao relato dos 
Atos dos Apóstolos que diz: “Ninguém 
considerava sua propriedade aquilo 
que lhe pertencia, mas entre eles tudo 
era comum” (4,32).

“Como mudaram assim? Eles viram 
no outro a mesma misericórdia que 
transformou suas vidas. Descobriram 
ter em comum a missão, o perdão e o 
Corpo de Jesus: compartilhar os bens 
terrenos parecia uma consequência na-
tural”, completou.

A celebração do Domingo da Mise-
ricórdia foi realizada com um pequeno 
grupo de fiéis na Igreja do Espírito San-
to em Sássia, em Roma, bem próxima 
ao Vaticano. É um santuário dedicado à 
devoção da Divina Misericórdia.

afirmou que elas “são canal 
aberto entre Ele e nós”. Por 
meio dos sofrimentos, “to-
camos Jesus com a mão; e 
não duvidemos de sua mi-
sericórdia”. Se acolhemos o 
amor de Deus, “podemos 
dar algo de novo ao mun-
do”, refletiu o Santo Padre.

Tudo erA 
Comum eNTre eLeS

Após receberem a mise-
ricórdia de Cristo, os discí-
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Missa presidida pelo Papa, no domingo, 11, acontece na Igreja do Espírito Santo, um santuário dedicado à devoção da Divina Misericórdia
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