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‘É tempo de cuidar’ 
beneficia 1,1 milhão de 
pessoas em seu 1o ano

O testemunho dos apóstolos 
e a ação do Espírito nas 
origens da Igreja

Em 1 mês, mortes por 
COVID-19 em UTIs de SP 
superam o número de altas

Durante a 58ª Assembleia Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizada 
entre os dias 12 e 16, de forma on-line, o episco-
pado se dedicou a diversos temas, com destaque 
para a animação bíblica das comunidades, a ação 
evangelizadora e a crise decorrente da pandemia 
de COVID-19. 

Os bispos renovaram sua manifestação de afeto 

e comunhão com o Papa Francisco, que, por meio 
de uma mensagem, exortou a Conferência a estar 
cada vez mais unida em favor da Igreja e da popu-
lação que sofre. 

Na mensagem enviada ao povo brasileiro, os 
bispos asseguraram sua proximidade e reiteraram: 
“Somos pastores e nossa missão é cuidar”. 
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No 4o Domingo da Páscoa, a Igreja celebra o Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações. Em mensagem 
para a data que será comemorada no próximo dia 
25, o Papa Francisco apresenta São José como mo-
delo a todos os vocacionados. 

O Esposo da Virgem Maria, recorda o Pontífice, 
vivenciava os sonhos que o Senhor lhe inspirou, 
ainda que para isso precisasse mudar de planos; 

“fez de sua existência um dom” para servir; e 
@ cultivava a paciência para agir “à luz da fideli-
dade de Deus”.

“Somente abandonando-se com confiança à 
graça, colocando à parte os próprios programas e 
as próprias comodidades, se diz de verdade ‘sim’ a 
Deus”, escreve Francisco na mensagem.
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Bispos do Brasil destacam o pilar 
Palavra de Deus na vida da Igreja

Papa Francisco: São José é o modelo para todo vocacionado

FÉ E CIÊNCIA

Imprensa CNBB

Karolina Grabowska/Pexels

A Igreja Católica contribuiu 
para o desenvolvimento de 
farmácias no OcidenteLu
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Dom Odilo: caminhar juntos para 
melhor realizar a missão da Igreja 

Ao O SÃO PAULO, o Cardeal Odilo Scherer comentou os prin-
cipais assuntos da Assembleia da CNBB. Sobre a pande-

mia, o Arcebispo enfatizou que a atual crise só será su-
perada com o esforço coletivo, mas os governantes 
devem ser chamados para fazer o que lhes compete. 

Páginas 12 e 13



2 | Encontro com o Pastor | 21 a 27 de abril de 2021 |   
www.osaopaulo.org.br
www.arquisp.org.br

Quando o fi lho está 

doente, quem pri-

meiro se preocupa é a 

mãe. Ela fi ca ao lado 

dele o máximo que dá, faz chazi-

nho e sopinha, põe a mão na cabe-

ça para medir a febre, pensa nos re-

medinhos e trata o fi lho com doses 

especiais de afeto. Se pudesse, ela 

mesma assumiria as dores do fi lho 

para aliviar as dele e vê-lo saudável 

de novo.

Se assim acontece com as mães 

na terra, será que a Mãe do céu 

tem preocupações semelhantes 

em relação a nós? Ela é nossa mãe 

e somos seus fi lhos, e não fomos 

nós que decidimos que seja assim, 

mas o próprio Jesus, ao morrer na 

cruz. Maria Santíssima tem para 

todos os seus fi lhos um olhar ma-

terno e se preocupa especialmente 

com aqueles que mais necessitam 

de sua ajuda, em qualquer circuns-

tância.

Neste tempo de pandemia, po-

demos voltar-nos para ela com toda 

a confi ança. Há muitos fi lhos doen-

tes, afl itos, deprimidos, enlutados, 

sofridos, por causa da pandemia de 

COVID-19. Isso interessa a Maria! 

Supliquemos a ela: “Esses vossos 

olhos misericordiosos a nós vol-

vei!”. Ela é a “Saúde dos enfermos”, 

a “Consoladora dos afl itos”, o “Au-

xílio dos cristãos”. Ela compreende 

a dor e o luto de quem perdeu uma 

pessoa querida. Não é ela “Nossa 

Senhora da Piedade” e “Nossa Se-

nhora das Dores”? Filhos afl itos, 

que bálsamo é ter a mãe por perto 

na hora da angústia e da dor!

Como vem acontecendo há 

muitos anos, no próximo dia 2 

de maio, sempre no primeiro do-

mingo de maio, a arquidiocese de 

São Paulo fará a sua 120ª Romaria 

anual ao Santuário de Aparecida. 

Será ainda no contexto da pande-

mia, que já causou tanta afl ição, 

dor e luto. É hora de nos voltar-

mos para a Virgem Mãe Apareci-

da e de confi armos a ela a nossa 

angústia e esperança. Quanta lá-

grima derramada aos pés da pe-

quena e humilde imagem da Mãe 

e Padroeira! Quanto consolo en-

contrado, quanta esperança reco-

brada, depois do encontro com a 

Mãe! Estamos todos precisando, 

ninguém fi cará desatendido! Seu 

coração de mãe oferece calor para 

todos, e ela tem carinho de sobra 

para cada um.

Mais uma vez, como em 2020, 

não poderemos ir em grande nú-

mero ao Santuário. Irá apenas uma 

representação da Arquidiocese: o 

Arcebispo, os Bispos Auxiliares, 

uma representação do clero e do 

povo de Deus. Ainda não pode-

mos fazer aquela aglomeração tão 

boa na grande sala da casa da Mãe. 

Precisamos continuar a nos cuidar 

e a zelar pela saúde dos outros, sem 

correr o risco de contagiar alguém. 

Quem vai a Aparecida representará 

toda a grande família de Jesus que 

vive em São Paulo e levará as súpli-

cas, agradecimentos e votos de to-

dos para depositá-los nas mãos e no 

coração da Mãe Aparecida.

Os demais, fi quem todos em 

casa e acompanhem a Santa Mis-

sa da 120ª Romaria arquidiocesa-

na ao meio-dia, transmitida pela 

TV Aparecida, rádio 9 de Julho

e mídias sociais da Arquidiocese. 

Todos poderão se unir em prece, 

acompanhando com fé e devoção 

a celebração na Basílica de Apare-

cida. Será um momento de intensa 

comunhão de fé, amor e esperança 

de nossa Arquidiocese. Rezaremos 

sobretudo pelos enfermos, pedindo 

pela recuperação de sua saúde. Su-

plicaremos pela superação da pan-

demia e para que ninguém mais 

fi que doente desse vírus. Pediremos 

para todos nós um coração solidá-

rio e sensível diante das necessida-

des dos irmãos que passam fome e 

dos enfermos.

Podemos todos participar da 

preparação da Romaria mediante 

a Novena, que já se inicia dia 23 de 

abril. A Novena pode ser feita em 

família, em grupos de WhatsApp e 

outras mídias e, também, em par-

ticular. O texto da Novena está na 

internet e as paróquias já o estão es-

palhando. A essa Romaria diferente 

todos podem se unir, lembrando 

que Nossa Senhora é a Mãe da Igre-

ja e está por toda parte, onde estão 

os fi lhos da Igreja, sobretudo onde 

há fi lhos passando por difi culdades, 

clamando “deste vale de lágrimas”: 

“Ó clemente, ó pia, ó doce, sempre 

virgem, Maria!”

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER

Arcebispo 
metropolitano

de São Paulo

Mãe Aparecida, 
olha por nós, teus fi lhos!
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Reprodução

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE PÁROCO:
Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado como 
Pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima, no bairro 
de Perdizes, na Região Episcopal Sé, o Reverendíssi-
mo Cônego Severino Martins da Silva Filho, pelo 
período de 06 (seis) anos.

Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado como 
Pároco da Paróquia Santo Antônio, no bairro da 
Barra Funda, na Região Episcopal Sé, o Reverendíssi-
mo Padre José Donizeti Coelho, pelo período de 06 
(seis) anos ou até que se mande o contrário.

Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado como 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora Mãe do Salva-
dor, no bairro Alto de Pinheiros, na Região Episcopal 
Sé, o Reverendíssimo Padre Sérgio Lucas Câmara, 
pelo período de 06 (seis) anos.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE ADMINISTRA-
DOR PAROQUIAL:
Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado Admi-
nistrador Paroquial, “ad nutum episcopi”, da Paró-
quia São Joaquim, no bairro do Cambuci, na Região 
Episcopal Sé, o Reverendíssimo Padre Geraldo Pedro 
dos Santos. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE VIGÁRIO PARO-
QUIAL:
Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado Vigário 
Paroquial, “ad nutum episcopi”, da Paróquia Nossa 
Senhora do Brasil, no bairro Jardim América, na Re-
gião Episcopal Sé, o Reverendíssimo Padre Anderson 
Bernardes Banzatto.

Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado Vigário 
Paroquial, “ad nutum episcopi”, da Paróquia Santa Rosa 
de Lima, no bairro de Perdizes, na Região Episcopal Sé, 
o Reverendíssimo Padre Wilson Pereira dos Santos.

Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado Vigário 
Paroquial da Paróquia São Joaquim, no bairro Cam-
buci, na Região Episcopal Sé, o Reverendíssimo Padre 
Antônio Genivaldo C. de Oliveira, OMI, pelo perío-
do de 03 (três) anos.

Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado Vigário 
Paroquial da Paróquia Santo Eduardo, no bairro 
Bom Retiro, na Região Episcopal Sé, o Reverendíssi-
mo Padre Antônio Genivaldo C. de Oliveira, OMI, 
pelo período de 03 (três) anos.

Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado Vigário 
Paroquial, “ad nutum episcopi”, da Paróquia São Vito 
Mártir, no bairro do Brás, na Região Episcopal Sé, o 
Reverendíssimo Padre Carlos André Romualdo.

Em 02/03/2021, foi nomeado e provisionado Vigário 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo - 
Basílica, no bairro Bela Vista, na Região Episcopal 
Sé, o Reverendíssimo Pe. Fr. Márcio Silvan Carvalho 
Matos, OCarm., pelo período de 03 (três) anos.

Em 02/03/2021, foi nomeado e provisionado Vigário 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo - 
Basílica, no bairro Bela Vista, na Região Episcopal 
Sé, o Reverendíssimo Padre Frei Marlom Francis de 
Souza Moreira, OCarm., pelo período de 03 (três) 
anos.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE ASSISTENTE ES-
PIRITUAL:
Em 04/04/2021, foi nomeado como Assistente Espi-
ritual da Paróquia Santa Francisca Xavier Cabrini, 
no bairro da Barra Funda, na Região Episcopal Sé, “ad 
nutum episcopi”, o Reverendíssimo Padre Luiz Clau-
dio de Almeida Braga.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE CAPELÃO:
Em 04/04/2021, foi nomeado e provisionado como 
Capelão da Igreja Menino Jesus e Santa Luzia, no 
bairro do Centro, na Região Episcopal Sé, o Reveren-
díssimo Padre Luiz Cláudio de Almeida Braga, pelo 
período de 03 (três) anos.

Em 02/03/2021, foi nomeado e provisionado como 
Capelão da Igreja Santo Antônio-Patriarca, no bair-

ro do Centro, na Região Episcopal Sé, o Reverendís-
simo Padre Danilo José Ravanello, CS, pelo período 
de 03 (três) anos.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE ECÔNOMO:
Em 19/03/2021, foi nomeado e provisionado como 
Ecônomo da Região Episcopal Sé o Reverendíssimo 
Cônego Severino Martins da Silva Filho, pelo perío-
do de 03 (três) anos.
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A Bíblia, pilar da evangelização
Editorial

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

A liturgia da chamada Oita-
va de Páscoa, que comemoramos 
há pouco, é excepcional! Quando 
nos dizem ser ajuda para adentrar 
no Mistério Pascal, tendemos a 
hesitar, adestrados que estamos à 
temporalidade moderna – Páscoa 
é apenas um dia, e um dia só tem 
24 horas! Quando se trata de Cris-
to, porém, essa semana estendida 
condensa e maximiza a história da 
Salvação.

Duas passagens me marcam so-
bremaneira esse percurso da Oitava: 
a primeira delas é a corrida de João 
(o discípulo que Ele mais amava) 
e Pedro ao sepulcro. Haviam sido 
avisados “pelas mulheres”, a quem 
Cristo tinha se mostrado anteci-
padamente. Creram naquele teste-
munho – o que já nos deveria fazer 
pensar, mas isso deixo para outro 
momento – e correram. João, mais 
jovem, chega antes ao local “mas 
não entra”. Pedro, podemos imagi-
nar, demora alguns minutos. Aqui 
temos a dinâmica do “Vazio”. Já vou 
explicar. Antes, porém, segue a se-
gunda das passagens: havia passado 
alguns dias após a Paixão e Morte 
de Jesus. Corria a notícia de um ou 

A dinâmica ‘Cheio – Vazio’ e a Ressurreição de Cristo
compreendida melhor como tensão, 
quer dizer, como estado de alerta, 
próprio de quem tem olhos vivos 
e deseja ser surpreendido pela rea-
lidade. A virtude teologal que me-
lhor define tal abertura é a pobreza! 
A mesma pobreza de espírito que 
Cristo exaltou no sermão do Monte, 
fazendo confundir aos que só inter-
pretam ao pé da letra.

O sepulcro vazio faz-nos pensar 
em ausência. Para os olhos do dis-
cípulo “muito amado”, porém, o va-
zio, a presença dos panos dobrados, 
não passou despercebido e, vendo 
com os olhos do coração, acreditou. 
A rede repleta de peixes, algo cor-
riqueiro para o exímio pescador, é 
sinal de completitude, perfeição; e 
quem pode ofertar tais dons senão 
o próprio Deus? Então, Pedro creu. 
E como correspondência adequada, 
sem máscaras, jogou-se nas águas 
para chegar rápido Àquele que tem 
palavras “de vida eterna”.

“Vazio e Cheio”: o mundo está 
repleto deles, são sinais que Cristo 
oferta, ainda hoje, de sua presença. 
Já parou para acolhê-los com a sim-
plicidade dos pequenos?

Arte: Sergio Ricciuto Conte

dois encontros excepcionais com 
seu corpo ressuscitado – Emaús, 
Maria Madalena. Pedro, acostuma-
do a pescar, quer retomar a rotina. 
É sua expertise, além de ser dono de 
um pequeno barco, um líder segui-
do por aqueles que sabem do seu 
conhecimento e habilidades. Estão 
de volta ao mar da Galileia, onde 
tudo começara três anos antes. 
Novamente não pescam nada du-
rante toda a noite. Ao amanhecer, 
um “estranho” lhes pede de comer. 
“Não pescamos nada!”, devem ter 

respondido. “Joguem então as re-
des à direita do barco!” Surpresa... 
As redes enchem a ponto de quase 
não suportarem. “É o Senhor!” E 
aqui podemos ver a dinâmica do 
“Cheio”, da abundância.

“Vazio e Cheio”, ainda que opos-
tos, podem significar uma mesma 
coisa: Cristo ressuscitou verdadei-
ramente! A dinâmica dos sinais 
que, para serem adequadamente 
interpretados, precisam de ho-
mens e mulheres inteligentes, com 
a razão aberta. Uma abertura que é 

DENER LUIZ DA SILVA

Opinião

Dener Luiz da Silva é professor de História  
do Departamento de Psicologia da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ).
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N
ão foram poucos nem ho-
mogêneos os desafios que 
se colocaram aos homens 
e mulheres nos últimos 

2 mil anos – mas, ao longo de tantos 
percalços, das invasões bárbaras da 
Antiguidade às ameaças totalitárias 
do século XX, da peste negra ou bu-
bônica no medievo à atual pandemia 
de COVID-19, “o grande problema, 
proposto ao mundo, depois de qua-
se dois milênios, continua o mesmo: 
Cristo sempre a brilhar no centro da 
história e da vida” (São João XXIII, 
discurso de abertura do Concílio 
Vaticano II), como “o Caminho, a 
Verdade e a Vida” (Jo 14,6), e o úni-
co que tem “palavras de vida eterna”  
(Jo 6,68).

Esta nossa insistência cristã na 
dimensão espiritual poderia ser 
(como muitas vezes já o foi) taxada 
de uma fuga da realidade: não esta-
ria nossa preocupação com a vida 
eterna a nos desviar dos problemas 
reais – as crises sociais, econômicas e 
políticas? Esta é, por sinal, a premis-
sa que subjaz a todas as vertentes de 

materialismos que se digladiam pelo 
poder mundial desde o século passa-
do: a de que não existiria nada além 
da matéria, e seria, assim, ilusória a 
noção de um Deus.

O problema com essas visões ide-
ológicas, no entanto, está justamente 
neste reducionismo imanentista: elas 
falsificam o conceito de realidade ao 
fechar os olhos à realidade fundante, 
e por isso decisiva, que é Deus. Con-
traposta uma tal “mentalidade crí-
tica” com a qual o homem moderno 
critica tudo, menos a si mesmo, nós, 
cristãos, oferecemos uma abertura 
radical ao infinito, às dimensões mais 
profundas do real – sem a qual é im-
possível responder de modo adequa-
do e verdadeiramente humano aos 
desafios de cada época.

Mas o que tem tudo isso a ver com 
a Bíblia? Pois bem: por sua própria 
definição, Deus transcenderia abso-
lutamente o alcance de nossas limita-
das capacidades, e jamais poderia ser 
atingido, não tivesse Ele próprio Se 
nos mostrado – “Ninguém jamais viu 
Deus. O Filho único, que está no seio 

do Pai, foi quem o revelou” (Jo 1,18). 
Daí o papel único e insubstituível de 
Cristo para os homens: fora de Cristo, 
não há como conhecer a Deus, e todo 
o ser se transforma em um enigma 
indecifrável.

E aqui a chave da questão: para co-
nhecermos a Cristo, para encontrar-
mos Nele a vida e a comunicarmos 
aos nossos companheiros de jornada, 
a Sagrada Escritura é um instrumento 
indispensável. Por isso, a Igreja insiste 
“que os fiéis tenham amplo acesso à 
Sagrada Escritura” (Dei Verbum, 22), 
e que “de boa vontade tomem contato 
com o próprio texto, quer por meio 
da sagrada liturgia, rica de palavras 
divinas, quer pela leitura espiritual, 
quer por meio de cursos apropriados 
e outros meios que nos tempos atuais 
se vão espalhando tão louvavelmente 
por toda a parte” (DV, 25).

A Bíblia, na qual “o Pai que está nos 
céus vem amorosamente ao encontro 
dos seus filhos”, nos serve, portan-
to, de verdadeiro “alimento da alma, 
fonte pura e perene da vida espiritu-
al” (DV, 21) – no entanto, consistindo 

em uma vasta coletânea de textos es-
critos ao longo de vários séculos, para 
contextos e públicos os mais diversos, 
ela pressupõe certas cautelas para sua 
correta utilização.

Se foi o Espírito Santo quem ins-
pirou os autores sagrados a escreve-
rem os textos sagrados, é o mesmo 
Espírito quem deve guiar sua leitura, 
no âmbito da tradição eclesiástica, e 
tendo Jesus Cristo por chave de lei-
tura do todo (cf. Catecismo da Igreja 
Católica, 111-114). Assim faziam os 
cristãos, desde o princípio da Igreja: 
pediam aos apóstolos e a seus sucesso-
res que lhes explicassem as Escrituras, 
pois “como poderei compreendê-las, 
se não há alguém que me explique?”  
(At 8,30-31).

Em tempos de insegurança e crise 
sanitária, social, econômica e política, 
voltemos sempre a buscar apoio na 
Sagrada Escritura, especialmente nos 
quatro Evangelhos, e na interpretação 
que sempre lhes deram os pastores 
instituídos por Cristo. “Ignorar as Es-
crituras”, afinal, “é ignorar o próprio 
Cristo” (Catecismo, 133).
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rmãos, “não desanimemos de pra-
ticar o bem” (Gl 6,9). E, quando fi-
zermos uma caridade, “que a nossa 
mão esquerda não saiba o que faz a 

nossa mão direita” (cf. Mt 6,3). A campa-
nha “Animando a Esperança” é mais uma 
iniciativa da Arquidiocese de São Paulo, 
a qual visa a responder ao mandato da 
Palavra de Deus e aos apelos do nosso 
tempo.

A pandemia de COVID-19, que há 
mais de um ano assola a nossa população, 
entre nós já fez mais de 375 mil mortos, 

milhões de infectados, além de agravar 
a crise sanitária, econômica e social. A 
fome ganha proporção de modo assusta-
dor. Incontável número de trabalhadores, 
hoje desempregados, de famílias, antes 
amparadas por um emprego ou subem-
prego, se somam ao número daqueles 
que muito tempo atrás vinham sofrendo 
as consequências da pobreza e da miséria 
social.  

A campanha para a arrecadação de 
gêneros alimentícios e de fundos busca 
aliviar o sofrimento de muitos irmãos 
que enfrentam a dor da fome. Se você já 
colabora com quem sofre, esta campa-
nha necessita ainda mais do seu apoio. 
Divulgue entre os seus contatos: famí-
lia, vizinhos e amigos a iniciativa “Ani-
mando a Esperança”. Ela é mais que um 
projeto ou uma simples campanha. Ela 
é um meio pelo qual você pode esten-
der suas mãos e abrir ainda mais o seu 
coração para aliviar a dor e salvar vidas, 
ir ao encontro de quem sofre. Você já se 

pôs no lugar de quem passa fome, frio 
e vive inquieto com a falta de recursos 
mínimos necessários para se manter? 
Para ajudar, basta você se dispor a con-
tribuir com a campanha “Animando a 
Esperança”. 

“As paróquias e entidades vinculadas 
à Arquidiocese de São Paulo são centros 
de arrecadação das doações de alimentos 
e outros produtos. Elas também fazem a 
distribuição do que arrecadam aos ne-
cessitados que vivem no seu entorno. 
Para saber o endereço mais próximo de 
você ou de sua casa, os locais intitulados 
‘Pontos de Esperança’ podem ser facil-
mente encontrados por meio do acesso à 
plataforma on-line do projeto ‘Animando 
a Esperança’, lançada em 2020, também 
disponível pelo portal da Arquidiocese. 
Essa plataforma mapeia mais de 400 pon-
tos de ações caritativas na Arquidiocese 
de São Paulo. Para doações em dinhei-
ro, você pode efetuá-las pelo PIX (chave 
aleatória 62.021.308/0001-70) ou por 

depósito para a Cáritas Arquidiocesana 
de São Paulo (Banco Bradesco – Agên-
cia 099, Conta Poupança 1000154-4). A 
campanha ‘Animando a Esperança’ pro-
põe também a partilha de doações entre 
os pontos de arrecadação. Quando uma 
igreja ou uma entidade receber um volu-
me de doações maior que a sua deman-
da, o excedente poderá ser partilhado 
com outros pontos mais desprovidos, 
de modo que mais famílias sejam aten-
didas” (cf. jornal O SÃO PAULO, ed. 
3341, de 14 a 20/04/2021). É desta forma 
que, perseverando na caridade, sem de-
sanimarmos na prática do bem, sem es-
morecermos ou murmurarmos, que no 
tempo certo veremos os frutos. Devemos 
praticar a caridade enquanto podemos, 
enquanto temos tempo, ou seja, enquan-
to vivemos, pois o Senhor confiou a nós, 
seus seguidores, esta missão: “Dai-lhes 
vós mesmos de comer” (Mt 14,16). E ain-
da: “Tive fome e vós me destes de comer” 
(Mt 25,35).

DOM EDUARDO 
VIEIRA DOS 

SANTOS
BISPO AUXILIAR DA 

ARQUIDIOCESE  
NA REGIÃO SÉ

Espiritualidade
Animando a Esperança

LAPA

Em missa na manhã de domingo, 
18, na Paróquia São Mateus, no Jardim 
Esmeralda, Setor Rio Pequeno, o Padre 
Élio Vigo se despediu da comunidade 
paroquial, uma vez que no dia 25 assu-
mirá, como Pároco, a Paróquia Nossa 
Senhora Rainha da Paz. Nessa mesma 
data, tomará posse como Administra-
dor Paroquial da Paróquia São Mateus 
o Padre Antonio Roberto Pimenta.  

Padre Élio, 78, no início da celebra-
ção, agradeceu aos fiéis o apoio e cari-
nho que recebeu durante estes quase 
três anos e meio em que ali atuou como 
Pároco.

Ao fim da missa, em conversa com 
a Pastoral da Comunicação (Pascom) 

[BRASILÂNDIA] No sábado, 17, os fiéis 
da Comunidade Nossa Senhora Aparecida 
(Aparecidinha) da Paróquia São Francisco 
de Assis, Setor Dom Paulo Evaristo, se reu-
niram para preparar e distribuir 154 mar-
mitas a pessoas em situação de rua na Vila 
Penteado e Vila Nova Cachoeirinha. Os ali-
mentos foram doados pela comunidade 
paroquial.                         (por Marcos Rubens)

[IPIRANGA] A Pastoral Familiar regio-
nal realizou na tarde do domingo, 18, o 
encontro “Jesus, o bom Pastor” para ca-
sais em 2ª união, na modalidade on-line. 
Foi considerado um pré-encontro, pois o 
encontro presencial tem duração de dois 
dias. Na ocasião, o Padre Everton Fernan-
des Moraes, Promotor de Justiça do Tri-
bunal Eclesiástico Interdiocesano de São 
Paulo, falou sobre os trâmites para um 
processo de nulidade matrimonial. Houve 
ainda exposições de Dom Ângelo Ademir 
Mezzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Ipiranga, e do Frei José Maria 
Mohomed Junior, Assessor da Pastoral, o 
qual conduziu um momento de oração 
diante do Santíssimo.
(por Maria Leonice da S. Mariannini e Roberto Pietro 

Mariannini; e Aninha Lazarini e Diego Lazarini)

Padre Élio Vigo se despede
da Paróquia São Mateus

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

da Região Lapa, retomou a trajetória 
de vida e vocação. Natural de Barretos 
(SP), o filho de Mario Vigo e Maria José 
de Carvalho Vigo contou que, quando 
tinha 6 anos, foi realizada, na paróquia 
que frequentava com os pais, uma pes-
quisa sobre a missão das crianças, e, ao 
ser perguntado sobre o que gostaria de 
ser quando fosse adulto, respondeu: 
“Quero ser papa”.

Quando estava com 13 anos, a fa-
mília mudou-se para a capital paulista, 
para o bairro do Butantã. Élio, poste-
riormente, ingressou na Faculdade de 
Geografia da Universidade de São Pau-
lo (USP) e sua formação incluiu bacha-
relado, licenciatura e mestrado, com 
título de professor licenciado na área 
de Geografia e Estudos Sociais. Depois, 
prestou concurso para uma vaga na 

Faculdade de Educação da USP, onde 
trabalhou até os 35 anos. 

Um dia, em conversa com o Padre 
Valdemar Parra, então Pároco da Pa-
róquia Nossa Senhora Aparecida, no 
Jardim Peri Peri, sentiu-se chamado a 
ingressar no seminário, uma vez que 
anteriormente havia manifestado o 
desejo de ser padre. Assim, simultane-
amente, durante quatro anos, estudou 
Teologia na Faculdade Nossa Senhora 
da Assunção, no Ipiranga, e Filosofia na 
FAI (na época, Faculdades Associadas 
do Ipiranga, e hoje Centro Universitá-
rio Assunção, Unifai), na Praça João 
Mendes, no Centro.

Aos 42 anos de idade, em 24 de no-
vembro de 1985, foi ordenado sacer-
dote na Paróquia Santa Maria Goretti, 
Setor Butantã, pela imposição das mãos 
do Cardeal Paulo Evaristo Arns, então 
Arcebispo de São Paulo. 

Atuou, inicialmente, na Paróquia 
Santíssima Trindade, Setor Rio Pe-
queno. Em 2006, assumiu a função de 
Promotor Vocacional da Arquidiocese 
de São Paulo, que exerceu durante cin-
co anos, e Administrador da Casa São 
Paulo. Após esse trabalho, regressou à 
Região Lapa, onde atuou como Pároco 
em várias paróquias. Além disso, parti-
cipou da implantação da Congregação 
Mariana, a Legião de Maria, e outras 
pastorais na Região.  

Aos vocacionados, seminaristas e 
diáconos, sejam jovens, sejam adultos, 
ele estimula que tenham fé e perseve-
rança no caminho vocacional.

Benigno Naveira

Victor Batista

Padre Élio Vigo, durante missa na Paróquia São Mateus, Setor Rio Pequeno, no domingo, 18
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No 3º Domingo da Páscoa, 18, Dom 
Carlos Silva, OFMCap, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Brasilândia, pre-
sidiu missa na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, na Vila Zatt, Setor Pereira Bar-
reto, apresentando como intenção especial 
as vítimas da COVID-19 no Brasil.

Na homilia, o Bispo falou sobre a 
construção do caminho espiritual dos 
apóstolos, composto de incertezas até 
crerem, por terem visto as marcas no 
Cristo Ressuscitado e, consequentemen-
te, a reconstrução da trajetória da huma-
nidade, sobretudo durante a pandemia. 

“O Cristo Ressuscitado mostrou suas 
marcas aos apóstolos, mas vemos essas 
marcas em nossos irmãos e em nós mes-
mos marcados pela pandemia? Como 
podemos ser testemunhas? Como ser 
solidários? Como ajudar? Como trans-
formar essa situação?”, indagou.

Dom Carlos Silva lembrou que o Res-
suscitado é capaz de transformar a ação: 
Ele traz luz onde existe escuridão; amor 
onde há ódio; a vida diante da morte; e a 
graça frente ao pecado. “Que Ele nos aju-
de a sermos melhores e a nos amarmos; 
a encontrar Nele nosso ânimo, nossa 
esperança, nossa fé, para sermos teste-
munhas do seu amor, assim como seus 
apóstolos”, concluiu.

[IPIRANGA] No sábado, 17, em missa 
presidida por Dom Ângelo Ademir Me-
zzari, RCJ, tomou posse como Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora das Mercês, Setor 
Pastoral Anchieta, o Frei Demerval Reis So-
ares Filho, O. de M.
(por Pascom da Paróquia Nossa Senhora das Mercês)
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No domingo, 18, na Paróquia Santís-
sima Trindade, Setor Casa Verde, Dom 
Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Santana, deu posse 
ao Padre Raimundo Pauletti como Ad-
ministrador Paroquial. Ele também será 
responsável pela Capela Nossa Senhora 
do Rosário. Concelebrou o Padre Idair 
Bonadman, da Congregação dos Padres 
Josefinos de Murialdo, com a participa-
ção do Diácono Moisés da Silva.

Padre Raimundo nasceu em 11 de 
fevereiro de 1954 em Vacaria (RS), atu-
al município de Ipê (RS). Ele é o quinto 
dos 16 filhos do casal Ernesto Pauletti e 
Líbera Pitt Pauletti.  Em 1969, ingressou 
no Seminário da Congregação de São 

José – Josefinos de Murialdo, em Caxias 
do Sul (RS). Seguiu as etapas de forma-
ção em Araranguá (SC), depois Porto 
Alegre (RS). Iniciou o curso de Teologia 
em Londrina (PR) e concluiu os estudos 
em São Paulo, em 1984, na Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora da Assunção. 
No mesmo ano, exerceu o diaconato na 
Paróquia São Benedito, no Jaçanã, e fez 
curso de especialização em Pastoral Ca-
tequética. 

Em 30 dos seus 37 anos de sacerdó-
cio, atuou na área de Educação, auxilian-
do também nas paróquias da Congrega-
ção. Nesse período, especializou-se em 
Gestão Escolar, Orientação Educacional, 
Gestão de Pessoas e Desenvolvimento 
Humano. Em agosto de 2020, iniciou 
um ano sabático, um tempo para novos 
estudos e também descanso.

[SANTANA] Diariamente, na Basílica 
de Sant’Ana, é oferecido o café da manhã 
a cerca de 500 irmãos necessitados. No 
Domingo de Páscoa, foi oferecido um café 
especial.                  (por Mariana de Carvalho)

[SANTANA] O Cardeal Scherer, Arcebis-
po Metropolitano, presidiu missa na Paró-
quia São José Esposo da Virgem Maria, no 
Setor Pastoral Medeiros, na noite do do-
mingo, 18, concelebrada pelos Padres Ale-
xandre Alves, Pároco, e José Ferreira Filho, 
Secretário do Arcebispo. No começo da 
missa, Dom Odilo disse que desejava ter 
celebrado a missa há um mês, na Soleni-
dade de São José, mas isso não foi possível 
em razão da pandemia.
“Hoje coincidiu com o domingo em que vo-
cês puderam voltar à igreja para participar 
presencialmente. A igreja nunca fechou: nós 
continuamos a celebrar, sem a presença fí-
sica de vocês, mas sempre com a presença 
da fé, pois a Igreja se manteve unida na fé 
durante este tempo de pandemia”, disse aos 
fiéis ao fim da missa.                 (por Redação)

[SANTANA] Na noite do sábado, 17, o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano, presidiu missa na Paróquia 
São José, no Mandaqui, concelebrada pe-
los Padres Edimilson Silva, Pároco, e José 
Ferreira Filho, Secretário do Arcebispo 
Metropolitano. A celebração teve redu-
zida presença de fiéis, em razão da atual 
pandemia, e foi transmitida pelas redes 
sociais. No começo da missa, o Arcebispo 
disse que gostaria de ter presidido a missa 
na Solenidade de São José, em 19 de mar-
ço, mas recordou que naquela data a situ-
ação da pandemia estava pior que a atual 
e, assim, optou por não fazê-lo.

(por Redação)

Pascom paroquial

Lucilene Marinho

Pascom paroquial

[SÉ] Na tarde do sábado, 17, Dom Edu-
ardo Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Sé, presidiu mis-
sa na Paróquia Nossa Senhora Mãe do 
Salvador – Cruz Torta, Setor Pinheiros. Na 
ocasião, ele deu posse ao novo Pároco, o 
Padre Sérgio Lucas Câmara (foto). Após a 
leitura e entrega do decreto de nomeação 
para o ofício de Pároco, a profissão de fé 
e juramento de fidelidade, Dom Eduardo 
deu continuidade ao rito de posse, com a 
entrega das chaves da igreja e do sacrário, 
do óleo do Crisma e da estola. 

(por Centro de Pastoral  da Região Sé)

SÉ

sidiu missa na Paróquia Santa Rosa de 
Lima, Setor Pastoral Perdizes, durante a 
qual deu posse ao novo Pároco, o Cônego 
Severino Martins da Silva Filho. Também 
foi apresentado o novo Vigário Paroquial, 
Padre Wilson Pereira dos Santos.

Após a leitura das nomeações dos 
dois padres, eles foram acolhidos pela 
comunidade com uma salva de palmas 
e fizeram a profissão de fé e o juramen-
to de fidelidade diante do Bispo e da co-
munidade. Na sequência, Dom Eduardo 
entregou ao Cônego Severino as chaves 
da igreja e do sacrário, o óleo do Crisma 
para a missão de acolhimento dos novos 
catecúmenos da Paróquia, para que se-
jam também testemunhas verdadeiras de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e, por último, 
a estola, sinal do sacramento da Peni-
tência, para cumprimento da missão do 

POR CENTRO DE PASTORAL 
DA REGIÃO SÉ

Cônego Severino Martins assume a Paróquia Santa Rosa de Lima

Dom Eduardo dá posse ao Cônego Severino

Dom Carlos Silva preside missa em igreja na Vila Zatt
TAÍSE CORTÊS

COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Dom Carlos Silva durante a homilia, dia 18

Padre Raimundo e Dom Jorge Pierozan, dia 18

Pároco de perdoar os pecados, para que 
seja o instrumento do amor misericor-
dioso de Deus e de reconciliação entre os 
irmãos desta Paróquia.

Finalizado o rito de posse de Pároco, 
Dom Eduardo deu continuidade à missa.

Na manhã do domingo, 18, Dom 
Eduardo Vieira dos Santos, Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região Sé, pre-

SANTANA
Padre Raimundo Pauletti é empossado 
na Paróquia Santíssima Trindade

SIMONE ARRUDA
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Priscila Rocha

Reprodução da internet

Pascom paroquial



Lançada a campanha ar-
quidiocesana “Animando a 
Esperança”, muitas paróquias e 
comunidades da Região Epis-
copal Belém estão se mobili-
zando para receber doações de 
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Comportamento

Fé e Cidadania

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

A vida humana e o desenvol-
vimento da pessoa são um dos 
maiores mistérios da natureza. 
Desde o momento da concepção, 
inicia-se um processo de mudan-
ças que permanecerá por toda a 
vida. Uma única célula vai se con-
verter num ser único, diferente de 
todos os que já existem e existirão. 
Alguém absolutamente singular 
que será uma novidade no mun-
do. Segundo a filósofa Hannah 
Arendt, cada ser novo no mundo 
vem como um milagre. 

Não sabemos quem será, não 
podemos conhecer os potenciais 
e as características, porém, como 
genitores, sempre imaginamos e 
sonhamos. Criamos expectati-
vas e, aos poucos, elaboramos no 
nosso imaginário a possibilidade 
de sermos pais, de atuarmos com 
os filhos, de manifestarmos nosso 
amor... Enfim, tem início o estabe-
lecimento do primeiro vínculo que 
aquele pequeno terá no mundo.  

São muitos os processos en-
volvidos nesse período de ges-
tação: o físico – toda a estrutura 
corporal vai se formando, órgãos, 
sistemas, sentidos. Todo esse bom 
desenvolvimento dependerá dos 
cuidados que a mãe tiver com sua 
própria saúde: alimentação, exer-
cícios físicos, sono, não tabagis-
mo nem a ingestão de álcool etc. 
Nessa etapa da vida, se dá o maior 
crescimento que a pessoa terá em 
toda a sua existência e há uma 
grande influência do ambiente 

em todo esse desenvolvimento.  
Do ponto de vista cognitivo e 

sensorial, desenvolvem-se as ca-
pacidades de aprender e recordar 
os estímulos sensoriais e a eles res-
ponder. 

As células gustativas começam 
a se desenvolver em torno da 14ª 
semana da gestação, a partir da 
possibilidade de o bebê sugar e 
engolir o líquido amniótico e as 
substâncias oriundas do corpo da 
mãe que lhe são transmitidas.

Com 25 semanas, o feto já 
consegue perceber os sons, a voz 
da mãe normalmente o acalma 
(já começa a identificá-la). Perce-
be diferentes ruídos e sons, pode 
ser estimulado auditivamente 
com músicas, conversas, cantos 
etc.  As respostas ao som, gritos e 
vibrações do corpo da mãe pare-
cem iniciar na 26ª semana de vida 
intrauterina e apontam para uma 
função de sobrevivência, pois, ao 
nascer, quando tem fome, o bebê 
vira seu rosto na direção em que 
identifica a voz materna. 

Diante de toda essa realidade 
biológica, não podemos negar a 
importância do papel da mãe na 
vida da criança desde o momento 
de sua concepção.  

Esse pequeno, além de estar 
sendo formado a pleno vapor no 
útero materno, está, também, sen-
do gestado no imaginário dos pais. 
Sendo assim, cultivar esse vínculo 
primário saudável é fundamental 
para que o pequeno se desenvolva 
positivamente no aspecto psíquico 
e afetivo. A aceitação dessa nova 

vida, a capacidade de vivenciar 
cada etapa da gestação com suas 
transformações e preocupações, 
cuidando de sua própria saúde fí-
sica e equilíbrio emocional, cria a 
possibilidade de assumir de modo 
saudável o papel de mãe. Leva ao 
desejo de estabelecer o contato fí-
sico com o feto (toques e carícias 
na barriga), de estabelecer diálogos 
com o pequeno ainda na vida ute-
rina (diálogos reais, com emissão 
vocal e diálogos sensitivos), ma-
nifestação intensa de sentimentos 
de alegria, expectativa e amor pelo 
pequeno em formação. Nesse mo-
mento, o papel do pai está mais 
associado a tornar a vida da mãe 
mais saudável, oferecendo o su-
porte de que ela precisa, do que se 
relacionar diretamente com o bebê, 
embora possa conversar com ele, 
aproximando-se da barriga, tocan-
do-a etc. Ocorre que, para o feto, o 
vínculo fundamental é a mãe.

Portanto, a maturidade do ca-
sal e a percepção da grandeza da 
vida que depende dele, desde a 
concepção, contribuirão sobrema-
neira para que as condições físicas 
e afetivas para um desenvolvimen-
to saudável da criança aconteçam. 
O mais importante: muito do que 
essa criança será no futuro depen-
de das boas condições oferecidas 
ao seu desenvolvimento físico e 
afetivo. Vamos investir em ofere-
cer aos filhos, desde o mais tenro 
início da vida, o melhor de nós!

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é  

fonoaudióloga e educadora. Mantém o site:  

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

O começo da vida: a importância 
do vínculo desde a gestação

ARTHUR ACOSTA BALDIN

Depois de um ano de pandemia, é necessário voltar 
o olhar para a educação, pois é o pilar essencial na cons-
tituição do indivíduo e de nossa sociedade. O professor é 
fundamental, pois não existe educação sem o educando e 
o educador. Vale destacar a importância deste profissional 
tão desvalorizado no Brasil, principalmente em tempos 
pandêmicos.

No ano passado, quando estavam todos em casa, muitos 
viram no professor um herói, que conseguia levar a escola 
para o ambiente on-line. Muitos pais viam aí algo capaz de 
entreter seus filhos. As escolas encontravam uma forma de 
se manterem vivas, sem exporem pessoas ao vírus. O Esta-
do percebeu que o ensino remoto não provocaria aglome-
ração, impactando menos o Sistema Único de Saúde (SUS).

No início de 2021, decretou-se o retorno às aulas hí-
bridas, que contam também com a figura do educador em 
sala de aula. Esse retorno foi baseado em estudos que in-
dicavam que a reabertura de escolas não havia aumentado 
a média de casos. Uma das alegações é que a maioria dos 
alunos mora próxima do lugar onde estuda, e, assim, não 
sobrecarrega o transporte público. Os professores, porém, 
em média, trabalham em duas ou três escolas diferentes e, 
em uma cidade como São Paulo, é difícil afirmar que todos 
estejam na mesma região onde residem. Assim, o retorno 
das aulas presenciais obriga o professor a estar em sala e 
não o aluno, expondo a família do educador, mas protegen-
do a do educando.

Outro argumento que surgiu a favor da abertura de co-
légios foi o problema vivido pelas famílias, quando pais e 
mães têm que se desdobrar entre atividades profissionais e 
cuidado com as crianças em casa. Sem dúvida, esse proble-
ma deve ser considerado, mas a situação de uns não pode 
ser resolvida com o risco de outros. Sabemos que tanto as 
crianças quanto suas famílias estão sofrendo com o isola-
mento. No entanto, uma criança absorve a realidade que 
o meio apresenta muito em função do que os adultos lhe 
trazem.

Neste momento de pandemia, é dever dos pais mostrar 
às crianças o que está acontecendo, porém ajudando-as a ter 
uma visão positiva e aproveitando também este momento 
para amadurecerem e se tornarem, no futuro, adultos me-
lhores e mais felizes. Assim, elas passarão com mais facili-
dade por esta época extremamente triste. Também para os 
adolescentes, permanecer em casa pela preservação da vida 
de outros será um processo de amadurecimento.

Por outro lado, vale olhar para a realidade econômica 
das escolas, principalmente as infantis. Ao conversar com 
a dona de uma escola infantil, na zona Norte de São Pau-
lo, ficou evidente que a instituição escolar teve respaldo do 
governo, como ajuda no salário de professores; no entanto, 
teve dificuldades de diálogo com órgãos como as secreta-
rias da educação.

Um dos argumentos usados para defender o retorno às 
aulas é que o fechamento de escolas atenta contra o artigo 
206 da Constituição, no qual se aponta para o direito à edu-
cação de todas as crianças, direito este que não foi tirado na 
quarentena, dado que a escola continua viva no ambiente 
on-line e que as crianças estão sem aula num período de 
crise, e não por toda a sua vida. Assim, abrir a escola, em 
um momento no qual a média de mortes é altíssima, atenta 
contra o artigo 5o da Constituição, o direito à vida.

Uma contribuição importante em prol da educação 
é exigir vacinação para todos os professores. No estado 
de São Paulo, iniciou-se a vacinação dos profissionais da 
educação em 10 de abril, mas ela ainda não atinge todas 
as faixas etárias. Com esse esforço, mostraremos que nossa 
prioridade é efetivamente a educação.

Arthur Acosta Baldin é ator e professor de Teatro, 
com ênfase em Arte e Deficiência.

Manifesto em favor dos 
professores: quando nos 
lembraremos deles?

Voluntários recolhem doações na Paróquia São Pedro Apóstolo

BELÉM
‘Animando a Esperança’: paróquias realizam ações

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

alimentos não perecíveis que 
serão repassados a quem mais 
precisa.

No sábado, 17, o Projeto Kha-
ris, da Paróquia São Pedro Apósto-
lo, na Mooca, promoveu o “Sábado 
Solidário”, em que as pessoas pude-
ram doar alimentos e produtos de 
higiene por meio da modalidade 

Projeto Kharis e Projeto Semeadores

drive-thru. A ação contou com 
a participação de muitos jovens 
para o recebimento e organização 
dos itens doados.  

No próximo sábado, 24, a Pa-
róquia São José, no Belém, o Ins-
tituto Anjos de Deus e os “Amigos 
do Belém” farão o “Drive-Thru 
Solidário – Belém do Bem”. Na 
ocasião, as pessoas poderão se di-
rigir ao Largo São José do Belém 
para fazer as doações de alimentos 
e também de produtos de higiene. 

“Estamos reunindo toda a 
sociedade, Igrejas, homens e mu-
lheres de boa vontade para que, 
por meio da nossa solidariedade, 
possamos combater a pandemia 
da fome”, comentou, em um vídeo 
nas redes sociais da Paróquia, o 
Padre Marcelo Maróstica Quadro, 
Pároco e Coordenador de Pasto-
ral da Região Belém.
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Recebi a seguinte pergunta da Jesuíta, 
da Freguesia do Ó: “Padre, está certo o 
casamento de homem com homem ou 
mulher com mulher?”.

Jesuíta, claro que não está certo. Nos-
sa fé nos afirma que Deus criou o homem 
e a mulher, um para o outro, para que, 

numa comunhão de amor, eles formem 
uma família, gerem filhos e garantam a 
cada vida que nascer dos dois o acolhi-
mento, o amor, a formação, os direitos 
todos da pessoa. Então, minha querida 
irmã, jamais a Igreja aceitará uma união 
homoafetiva, por ser uma união que 
pode ser aberta ao amor, mas não à vida.

Entretanto, ao nos ensinar esta ver-
dade, Jesuíta, a Igreja não deixa de ser 

a mãe afetuosa de todas as pessoas, in-
clusive daqueles que têm uma opção 
sexual diferente. Seria um contrateste-
munho da Igreja, que se afirma como 
mãe, não gritar contra a discriminação, 
contra a violência. Pior ainda quando 
essa discriminação se afigura em assas-
sinatos e mortes; afinal, somos filhos do 
Deus da vida. 

Os casos de rejeição e perseguição 

têm aumentado. E muitos discípulos de 
Jesus não querem entender que nenhu-
ma pessoa deixa de ser pessoa ou é des-
tituída de sua dignidade por sua sexua-
lidade. Enquanto pensava nesta resposta 
a você, eu me lembrei do apóstolo Filipe 
evangelizando um eunuco (cf. At 8,26-
39). E preste atenção que foi um anjo que 
enviou Filipe até ele. Pense nisso, minha 
querida irmã.

Você Pergunta
Deve-se aceitar a união entre pessoas do mesmo sexo?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

O repicar dos sinos às 15h do Domin-
go da Misericórdia, 11, em todas as igrejas 
no Brasil, marcou não só um momento de 
homenagem às vítimas da COVID-19 no 
País e aos profissionais da área da Saúde 
empenhados no combate à doença, mas, 
também, o começo da 2ª fase da ação soli-
dária emergencial “É tempo de cuidar”.

Lançada em 12 de abril do ano pas-
sado, a ação, criada em conjunto pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), a Cáritas Brasileira e a Con-
ferência dos Religiosos do Brasil (CRB), 

‘É tempo de cuidar’: ação emergencial 
beneficia 1,1 milhão de pessoas 
EM UM ANO, FORAM 
DISTRIBUÍDOS 5,8 MILHÕES 
DE QUILOS DE ALIMENTOS, 
713 MIL REFEIÇÕES 
PRONTAS, 675 MIL PEÇAS 
DE ROUPAS E CALÇADOS, 
ALÉM DE 405 MIL KITS DE 
HIGIENE PESSOAL E 409 
MIL EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

completou um ano com números que 
mostram a força da solidariedade das co-
munidades católicas em todo o País, em 
parceria com diferentes instituições que 
promovem o bem comum. 

Mais de 1,1 milhão de pessoas foram 
beneficiadas, conseguiu-se a arrecadação 
de mais de R$ 4,5 milhões e foram distri-
buídos cerca de 5,8 milhões de quilos de 
alimentos. 

Além disso, as populações em situação 
de vulnerabilidade receberam 713 mil re-
feições prontas, 675 mil peças de roupas e 
calçados, além de 405 mil kits de higiene 
pessoal e 409 mil equipamentos de prote-
ção individual.

A Cáritas Brasileira, organização que 
sistematiza e monitora os dados da cam-
panha, no último balanço de 23 de março, 
apontou que mais de 800 ações foram  re-
gistradas em 140 arquidioceses e dioceses 
brasileiras.

COMBATE À FOME E 
OUTRAS MAZELAS SOCIAIS

Em coletiva de imprensa on-line du-
rante a 58ªAssembleia Geral da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil, na quin-
ta-feira, 15, Dom Mário Antônio da Silva, 

Bispo de Roraima (RR), 2o Vice-Presiden-
te da CNBB e Presidente da Cáritas Brasi-
leira, destacou que a ação emergencial não 
se volta apenas ao combate à forme, mas, 
também, “ao enfrentamento ao luto, à tris-
teza, às questões humanas, psicológicas e 
religiosas, a fim de que aconteça, verdadei-
ramente, uma páscoa integral na vida do 
ser humano, uma transfiguração”.

Dom Mário recordou que em 2020 
o Brasil voltou ao Mapa da Fome, e que 
tal situação, que havia sido erradicada 
em 2014, tornou-se um problema ainda 
maior com a atual pandemia. “Indicadores 
mostram que, nas regiões Norte e Nordes-
te, em torno de 15% dos lares a fome entra 
pela porta e não sai pela janela, permane-
cendo nas casas”, exemplificou. 

No ano passado, 19 milhões de brasi-
leiros estavam em situação de inseguran-
ça alimentar, cerca de 9% da população, a 
maior taxa desde 2004, quando esse indi-
cador alcançou 9,5% da população. 

2a FASE DA AÇÃO EMERGENCIAL
O combate à fome continuará a ser o 

foco no 2o ano desta ação solidária emer-
gencial. Para isso, novas estratégias de mo-
bilização estão sendo pensadas, a fim de 

envolver as organizações da Igreja Católica 
e outros segmentos da sociedade civil, por 
meio de parcerias e projetos conjuntos.

Em carta enviada a todos os bispos do 
Brasil, Dom Joel Portella Amado, Bispo 
Auxiliar do Rio de Janeiro e Secretário-ge-
ral da CNBB, convidou-os a se engajarem 
nesta ação que se caracterizará como um 
ato de comunhão com todas as famílias 
impedidas de vivenciar o luto, com o es-
forço dispendido pelos profissionais da 
Saúde e com o desejo comum de supera-
ção da pandemia.

“Neste tempo de pandemia, a ação 
solidária ‘É tempo de cuidar’ quer ouvir o 
clamor das famílias necessitadas, daquelas 
que não têm alimento, não têm trabalho, 
não têm moradia boa. Quer ouvir o cla-
mor das famílias que estão em luto, em 
pranto, em sofrimento, e, também, daque-
las que estão com seus pacientes nos hos-
pitais, nas UTIs, procurando por remédio”, 
comentou Dom Mário na coletiva de im-
prensa, na qual lembrou que a ação tem 
beneficiado as pessoas em maior situação 
de vulnerabilidade social, como os que vi-
vem nas ruas, desempregados, migrantes, 
refugiados e ribeirinhos. 

(Com informações da CNBB e Cáritas Brasileira)

Cáritas Brasileira
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Entre os dias 12 e 16, o episcopado 
brasileiro se reuniu para a realização da 
58ª Assembleia Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
Devido à pandemia de COVID-19, o 
evento aconteceu na modalidade on-li-
ne, por meio de videoconferências.

O tema central do evento “Casas da 
Palavra – Animação bíblica da vida e da 
pastoral nas comunidades eclesiais mis-
sionárias” se deu em consonância com as 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizado-
ra da Igreja no Brasil (2019-2023).

Além disso, os bispos refl etiram so-
bre outros 30 assuntos, dentre os quais a 
análise da conjuntura; o Ano Vocacional, 
previsto para 2023; os anos temáticos de 
São José e Família Amoris laetitia, con-
vocados pelo Papa Francisco; as comis-
sões, organismos e regionais; a criação 
do Regional Leste 3; o Fundo Nacional 
de Solidariedade (FNS); e a pandemia de 
COVID-19.

PALAVRA DE DEUS
Mesmo sem a possibilidade de vo-

tação de um documento, os bispos re-
fl etiram sobre o texto “Casas da Palavra 
– Animação bíblica da vida e da pastoral 
nas comunidades eclesiais missionárias”.

De acordo com o Arcebispo de 
Curitiba (PR) e Presidente da Comis-
são Episcopal Pastoral para a Animação 
Bíblico-Catequética, Dom José Antônio 
Peruzzo, o tema da Palavra sempre volta 
aos estudos da Igreja porque nunca se 
esgota.

Como exemplo, o Arcebispo citou 
que, em 2007, os bispos da América Lati-

58ª Assembleia Geral da CNBB

‘Um encontro de pastores 
e servidores do povo de Deus’

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

Na conclusão da Assembleia, na sex-
ta-feira, 16, foi divulgada a mensagem do 
episcopado ao povo brasileiro, na qual 
se afi rma que, diante da atual situação 
pela qual passa o Brasil, sobretudo em 
tempos de pandemia, não pode se calar 
quando a vida é “ameaçada, os direitos 
desrespeitados, a justiça corrompida e a 
violência instaurada”. Os bispos assegu-
ram que são pastores e que têm a mis-
são de cuidar. “Nosso coração sofre com 
a restrita participação do povo de Deus 
nos templos. Contudo, a sacralidade da 
vida humana exige de nós sensatez e res-
ponsabilidade”, dizem.

Os prelados afi rmam que os três po-
deres da República têm, cada um na sua 
especifi cidade, a missão de conduzir o 
Brasil nos ditames da Constituição fede-
ral, que preconiza a saúde como “direi-

to de todos e dever do Estado” e que o 
momento exige competência e lucidez. 
“São inaceitáveis discursos e atitudes que 
negam a realidade da pandemia, despre-
zam as medidas sanitárias e ameaçam o 
Estado democrático de direito”, ressal-
tam.

Fazem, ainda, um forte apelo à uni-
dade das Igrejas, entidades, movimentos 
sociais e todas as pessoas de boa vonta-
de, em torno do Pacto pela Vida e pelo 
Brasil: “Assumamos, com renovado 
compromisso, iniciativas concretas para 
a promoção da solidariedade e da parti-
lha. A travessia rumo a um novo tempo 
é desafi adora, contudo, temos a oportu-
nidade privilegiada de reconstrução da 
sociedade brasileira sobre os alicerces da 
justiça e da paz, trilhando o caminho da 
fraternidade e do diálogo”. (FG)

na aprofundaram o tema no Documen-
to de Aparecida e que, em 2008, o Papa 
Bento XVI convocou uma Assembleia 
Geral do Sínodo dos Bispos sobre a te-
mática. Já em 2012, a própria CNBB lan-
çou o Documento nº 97 – “Discípulos e 
Servidores da Palavra de Deus na Missão 
da Igreja”. 

“Para nós, cristãos, a Palavra é a ter-
nura de Deus que se tornou letra. Então, 
queremos partilhá-la. É constitutivo da 
nossa fé compartilhar o que cremos e 
reconhecemos como fonte de vida”, afi r-
mou.

Bispos pedem união de esforços por Pacto pela Vida e pelo Brasil

Bispos refletem sobre a pandemia e ressaltam importância da vacinação contra o coronavírus

SERVIDORES
Na coletiva de encerramento do 

evento, o Arcebispo de Belo Horizon-
te (MG) e Presidente da CNBB, Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo, defi niu 
a Assembleia como “um encontro de 
pastores e servidores do povo de Deus”. 
Ele ressaltou que o encontro permitiu 
que a Conferência olhasse para si pró-
pria, a fi m de rever caminhos e encon-
trar novas respostas, diante do per-
manente caminho de evangelização e 
compromisso de proclamar a Palavra 
de Deus.

Já o Arcebispo de Porto Alegre (RS) 
e 1º Vice-Presidente da CNBB, Dom Jai-
me Spengler, disse que a forma utilizada 
para defi nir e cumprir a pauta foi mais 
que satisfatória, mesmo tendo alguns 
aspectos da Assembleia Geral que, pelo 
estatuto da Conferência, recomenda-
vam a presença física. “Fizemos o que foi 
possível realizar, o que o momento nos 
permitia. Infelizmente, já sabemos e re-
conhecemos que o vírus que está entre 
nós, propagando enfermidade, ceifando 
muitas vidas, certamente restringe op-
ções e possibilidades.”

Após ser adiada em 2020, devido à pandemia de COVID-19, a 58ª Assembleia Geral da CNBB acontece pela primeira vez na modalidade on-line

Fotos: Imprensa CNBB

Reprodução da internet
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Como já é costume, os parti-
cipantes da Assembleia Geral da 
CNBB escreveram uma carta que 
foi enviada ao Papa Francisco no 
dia 13. No texto, o episcopado bra-
sileiro renovou o seu apreço, cari-
nho e fidelidade ao Santo Padre, e 
o informou sobre as pautas da As-
sembleia e assuntos importantes 
para a Igreja no Brasil.

“Reconhecemos seus inúmeros 
esforços para construir a unidade 
na Igreja e com os demais cristãos e 
favorecer o diálogo com outras reli-
giões não cristãs e com a pluralidade 
das culturas”, escreveram os bispos. 
A carta também externa os senti-
mentos de gratidão pela “proximida-
de paterna e misericordiosa” do Pon-
tífice, expressa nas muitas formas de 
concreta solidariedade manifestadas 
ao povo brasileiro, “neste tempo em 
que a pandemia fez aflorar misérias, 
sofrimentos e precariedades em 
muitas regiões e dioceses brasileiras”.

O episcopado também reiterou 
a unidade com os “esforços pela pu-
rificação, conversão e justiça frente 
aos casos de abusos cometidos por 
membros da Igreja”.

“Nossas dioceses estão, pouco 

Os participantes da 58ª Assembleia Geral 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) foram surpreendidos com uma mensa-
gem de vídeo enviada pelo Papa Francisco no dia 
15. O Santo Padre estendeu carinhosamente, por 
meio dos bispos do Brasil, a mensagem também 
“a cada brasileiro e brasileira” e ao amado Brasil, 
país que em sua avaliação “enfrenta uma das pro-
vas mais difíceis de sua história”.

“Desejo, em primeiro lugar, manifestar a mi-
nha proximidade a todas as centenas de milha-
res de famílias que choram a perda de um ente 
querido. Jovens, idosos, pais e mães, médicos e 
voluntários, ministros sagrados, ricos e pobres: a 
pandemia não excluiu ninguém no seu rastro de 
sofrimento”, disse o Pontífice.  

O Bispo de Roma apontou, na mensagem, o 
caminho para superar o “momento trágico” da 
pandemia no País. “A nossa fé em Cristo Ressus-
citado nos mostra que podemos superar este mo-
mento trágico. Nossa esperança nos dá coragem 
para nos reerguemos. A caridade nos impulsiona 
a chorar com os que choram e a dar a mão so-
bretudo aos mais necessitados, para que possam 
voltar a sorrir”, ressaltou.

O Sucessor de Pedro exortou os irmãos no 
episcopado a buscarem a unidade, deixando de 
lado as divisões e desentendimentos, encontran-
do-se no que é essencial: “Sempre Jesus! Nele 
está a nossa base, a nossa força, a nossa unidade”. 
Francisco salientou, ainda, que a missão da Igreja 
no Brasil, mais do que nunca, é “ser instrumen-
to de reconciliação, ser instrumento de unidade”. 
E conclamou: “A Conferência Episcopal deve ser 
una neste momento, pois o povo que sofre é uno”.

O Papa encorajou os bispos a não desanima-
rem frente aos desafios. “Sabemos que o Senhor 
caminha conosco: ‘Eis que estarei convosco, to-
dos os dias, até o final dos tempos’ (Mt 28,20) – 
nos diz Ele. Por isso, na certeza de que ‘não nos 
deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de 
amor e moderação’ (2Tm 1,7), deixemos ‘de lado 
tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos en-
volve’”, disse. (FG).

ESPECIAL 58ª AG CNBB
Leia todas as notícias, reportagens e entrevistas 
sobre a 58ª Assembleia Geral da CNBB na se-
ção especial do site do O SÃO PAULO. Acesse:  
https://tinyurl.com/yfpdayft

Papa: ‘A Conferência 
Episcopal deve ser una’

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

 
Também esteve na pauta da 

58ª Assembleia Geral da CNBB 
a formulação de um novo estatu-
to para a conferência episcopal. 
O atual estatuto da entidade é de 
2002 e seu processo de reforma 
foi iniciado em 2017. Em 2019, 
foi realizada uma alteração, com a 
inserção de mais um membro na 
presidência, o 2º vice-presidente. 

Em 2020, por fim, retomou-se a 
elaboração de um novo estatuto, 
em virtude de uma necessidade 
sentida pelo episcopado para dar 
respostas atuais e encontrar novos 
modos de exercer a missão, com 
mais assertividade e eficiência.

Dom Joel Portella Amado, Bis-
po Auxiliar do Rio de Janeiro e Se-
cretário-geral da CNBB, destacou 
que, no caminho de reflexão ini-
ciado em setembro de 2020, houve 
a preocupação quanto à “mística” 

que o documento deve conter. 
“Antes de pensar na organização, 
nós precisamos pensar no que o 
Espírito Santo está pedindo à Igre-
ja hoje. Desde o início, percebe-
mos que apareceram as seguintes 
palavras: sinodalidade e missão”, 
disse.

Dessa forma, a nova versão do 
documento deve contemplar três 
eixos: formação integral, gestão pas-
toral e diálogo com a sociedade.

 (Com informações da CNBB)

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Novo estatuto da CNBB ressaltará 
a missão e a sinodalidade

Presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, participa da Assembleia Geral

Francisco em mensagem de vídeo ao episcopado brasileiro

No dia 14, durante a 58ª 
Assembleia Geral da CNBB, 
foi aprovada a criação do Re-
gional Leste 3, que será forma-
do pelas circunscrições eclesi-
ásticas do estado do Espírito 
Santo: Arquidiocese de Vitória 
e as Dioceses de Cachoeiro 
de Itapemirim, Colatina e São 
Mateus.

Até então, essas Igrejas par-
ticulares que compõem a Pro-
víncia Eclesiástica de Vitória in-
tegravam o Regional Leste 2 da 
CNBB, do qual também fazem 
parte as 28 (arqui)dioceses que 

estão no território do estado de 
Minas Gerais.

As quatro dioceses abrangem 
78 cidades do Espírito Santo, que 
reúnem uma população de cer-
ca de 4,015 milhões de pessoas 
e contam com 338 padres, entre 
diocesanos e religiosos.

Com a criação do Regional 
Leste 3, passam a existir 19 re-
gionais da CNBB. Cada um dos 
regionais reproduz a estrutura de 
organização da sede da CNBB, 
contando com presidência e 
bispos referenciais das diversas 
áreas da ação evangelizadora da 
Igreja.

Entre os objetivos da cria-
ção do Regional Leste 3 está o 

de assegurar a colegialidade da 
ação comum, o estudo e a apli-
cação das Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil; favorecer a construção 
de uma pastoral orgânica; coor-
denar as atividades em sintonia 
com a CNBB e a Santa Sé; e ani-
mar a dimensão social da evan-
gelização a partir da realidade 
capixaba.

Outra justificativa é a distân-
cia das dioceses capixabas em re-
lação à sede do Regional Leste 2, 
em Belo Horizonte. Uma viagem 
por via terrestre entre Vitória e 
a capital mineira, por exemplo, 
leva cerca de oito horas, em mais 
de 520 quilômetros.

Criado o Regional Leste 3
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

Episcopado reitera comunhão com o Pontífice

a pouco, estruturando os ‘serviços 
diocesanos de proteção de crian-
ças, adolescentes e vulneráveis’, 
para responder a este mal e com-
batê-lo, algo que precisa ser ex-
tirpado”, garantiram os prelados.

Por fim, os bispos brasileiros 
pediram ao Pontífice sua bênção 
apostólica sobre a Igreja no Brasil e 
renovaram o compromisso de rezar 
pelo ministério do Sucessor de São 
Pedro. (FG)

Imprensa CNBB
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Em entrevista ao O SÃO PAULO, o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebis-
po de São Paulo, falou sobre os princi-
pais destaques da 58ª Assembleia Geral 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), realizada de forma on-
-line, entre os dias 12 e 16.

Dom Odilo ressaltou que a atual 
pandemia e seus efeitos foram destaque 
nas reflexões do encontro virtual, mas 
enfatizou a preocupação central do 
episcopado brasileiro com o anúncio 
do Evangelho e a comunhão da Igreja.

O Purpurado lamentou que a polari-
zação político-ideológica tenha penetrado 
também nos ambientes da Igreja e recor-
dou que, “para os cristãos, a motivação e 
critério maior para o discernimento e a 
ação são oferecidos pelo Evangelho, pela 
nossa fé comum e a caridade”. 

Recordando o apelo constante do Papa 
Francisco, o Arcebispo afirmou que a Igre-
ja precisa ser mais sinodal, e “isso significa 
que devemos caminhar juntos, participar, 
colaborar e buscar juntos as melhores vias 
para a realização da missão”.

Sobre o enfrentamento da situação 
sanitária atual, Dom Odilo salientou 
que o problema não se resolve com a 
identificação de culpados, “mas com 
o esforço coletivo para a superação da 
pandemia”. Entretanto, ele sublinhou 
que os governantes têm a responsabili-
dade maior nesse esforço e, “se não es-
tão fazendo bem a sua parte, devem ser 
responsabilizados”. 

Leia, a seguir, a íntegra da entrevista.

O SÃO PAULO – A 58ª Assembleia Ge-
ral da CNBB aconteceu no contexto da 
pandemia. A partir do que foi refletido 
e partilhado, o que mais preocupa os 
bispos sobre o atual momento vivido 
no Brasil?

Cardeal Odilo Pedro Scherer – 
Evidentemente, preocupa a crise da 
saúde, com a pandemia de COVID-19 
e os muitos sofrimentos e angústias 
que ela traz ao povo. Refletimos sobre 
os modos de ajudar o povo a atravessar 
este momento difícil de nossa história. 
Preocupamo-nos também com a vida e 
a missão da Igreja, o anúncio do Evan-
gelho, a presença pública da Igreja, a 
comunhão e a sinodalidade na vida e 
na missão da Igreja, a boa celebração 
da liturgia, o mal-estar produzido por 
certa crise na comunhão da Igreja.

O tema central desta Assembleia foi 
a Palavra de Deus. Quais são os desa-
fios e caminhos para a promoção da 
animação bíblica? 

O tema central da Assembleia foi “a 
animação bíblica da pastoral”. O grande 
desafio é dar à Palavra de Deus o lugar 
central na vida e na missão da Igre-
ja que lhe é próprio. Não somos uma 
ONG [organização não governamen-
tal], nem uma organização inspirada 
em um ideal humano, mas somos a 
comunidade dos discípulos missioná-
rios de Jesus Cristo e suas testemunhas 
no mundo. Portanto, o Evangelho e a 
Palavra de Deus, de modo geral, é que 
devem nos motivar, orientar, iluminar, 
alegrar e embasar toda a nossa vida e 
ação, como cristãos.

Na mensagem enviada à Assembleia, 
o Papa Francisco exortou os bispos a 
buscarem a unidade e afirmou que a 
Igreja no Brasil deve ser “instrumen-
to de reconciliação”. Como o senhor 

analisa o atual contexto de conflitos 
e polarizações que atingem, inclusi-
ve, o âmbito interno da Igreja? 

É lamentável que a polarização polí-
tico-ideológica tenha penetrado também 
nos ambientes eclesiais. De certa forma, 
isso é inevitável, pois somos também 
cidadãos deste mundo, mas é preciso 
manter a serenidade e a objetividade 
nas nossas referências. A polarização, 
fruto de certa cegueira fundamentalista, 
nos leva a combater o outro por pensar 
diversamente de nós; visões diferentes 
não necessariamente se excluem, mas se 
completam. Nunca deveríamos esquecer 
que, para os cristãos, a motivação e crité-
rio maior para o discernimento e a ação 
são oferecidos pelo Evangelho, pela nossa 
fé comum e a caridade. Necessitamos de 
constante vigilância para não cedermos 
à paixão político-ideológica, mantendo-
-nos unidos naquilo que é o mais im-
portante, conforme as palavras de Santo 
Agostinho: no essencial, unidade; no se-
cundário, liberdade; em tudo, caridade.

Na Assembleia, as palavras sinodali-
dade, comunhão e colegialidade esti-
veram muito presentes. Essas seriam 
as palavras-chave para a superação 
dos atuais desafios eclesiais? 

Esses conceitos expressam aspectos 
do ser e da identidade da Igreja e do 
exercício de sua missão. O Papa Fran-
cisco nos recorda, há anos, de que nos-
sa Igreja precisa ser mais sinodal, e isso 
significa que devemos caminhar juntos, 
participar, colaborar e buscar juntos as 
melhores vias para a realização da mis-
são. Todos os batizados, cada um à sua 
maneira, participam da vida e da missão 
da Igreja. Certamente, quando a sinoda-
lidade for levada a sério, estaremos mais 
atentos contra a polarização e a paixão 
ideológico-política, que fazem parte de 
certo “mundanismo”, como advertiu o 
Papa Francisco, na exortação apostólica 
Evangelii gaudium (2013).

Em março de 2020, o Papa Francisco 
disse que os países que não adotas-

Cardeal Odilo Pedro Scherer

‘Não somos uma ONG, mas 
a comunidade dos discípulos 
missionários de Jesus Cristo’

FERNANDO GERONAZZO  
E FILIPE DOMINGUES

osaopaulo@uol.com.br

Vida e missão da Igreja e impactos da pandemia para o povo foram tratados na Assembleia da CNBB, afirma o Cardeal Odilo Pedro Scherer

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Ao Vatican News, Cardeal Scherer avalia a Assembleia da CNBB
Em mensagem de vídeo enviada ao Vatican News, agência de notícias da Santa Sé, 
no sábado, 17, o Cardeal Odilo Pedro Scherer destacou que a 58ª Assembleia Ge-
ral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pela primeira vez realizada 
on-line, devido à atual pandemia, “foi uma experiência interessante e com altíssima 
participação dos bispos”. O Arcebispo enfatizou, ainda, que o episcopado esteve 
muito unido ao povo brasileiro neste tempo de sofrimento, de pandemia, de dor e 
de luto. Leia mais em:  https://tinyurl.com/yh5t2l5t.

Dom Odilo é entrevistado pela Rede Vida

O Cardeal Odilo Pedro Scherer foi o entrevistado do programa “Frente a Frente” 
da Rede Vida de Televisão, na quinta-feira, 15. O assunto principal foi a 58ª Assem-
bleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
O Arcebispo de São Paulo explicou que o encontro on-line, realizado entre os dias 
12 e 16,  tratou de assuntos da própria instituição e do interesse do episcopado, 
isto é, a vida da Igreja no Brasil, com destaque central para a Palavra de Deus como 
pilar essencial da missão eclesial. Leia mais em: https://tinyurl.com/yhj5vvjz.

Vatican Media

sem medidas para defender a popula-
ção da COVID-19 correriam o risco de 
viver um “genocídio viral”. O senhor 
acha que o Brasil está vivendo ou se 
encaminhando para isso?

Não acredito em teorias da conspi-
ração, no caso da pandemia, nem em 
um projeto de “extermínio intencional 
da população”. A COVID-19 atinge a 
todos, pobres e ricos, pequenos e gran-
des. O “genocídio viral” acontece quan-
do governantes e outros agentes públi-
cos, por algum motivo, não tomam a 
sério suas responsabilidades no com-
bate à pandemia. O Brasil, por meio 
da CPI da pandemia, vai investigar res-
ponsabilidades de governantes, e isso é 
necessário. No entanto, o problema não 
se resolve com a identifi cação de culpa-
dos, mas com o esforço coletivo para a 
superação da pandemia. Governantes 
têm a responsabilidade maior nesse es-
forço e, se não estão fazendo bem a sua 
parte, devem ser responsabilizados.

Mais da metade das mortes da 
COVID-19 é de idosos. No Brasil, muitos 
deles compõem 50% ou mais da renda 
familiar. Há também uma mudança de-
mográfica em aceleração. Quais im-
pactos demográficos e econômicos o 
senhor prevê na Igreja no Brasil, visto 
que muitas comunidades são formadas 
majoritariamente por pessoas idosas?

Não creio que haverá um impacto 
demográfi co signifi cativo, mas é bem 
verdade que, em algumas regiões do 
Brasil, a renda familiar depende em boa 
parte das aposentadorias dos idosos. As 
comunidades da Igreja estão sofrendo 
as mesmas difi culdades da população e 
também vivem sob a pressão da escassez 
de recursos para a sua missão. Contudo, 
a vida e a missão da Igreja não depen-
dem de maior ou menor renda, mas sim 
de conversão, fé e caridade mais fi rmes 
e da solidariedade real entre as pessoas.

Vivemos um momento de grande va-
lorização da ciência. Entretanto, a 

Igreja também tem uma crítica forte 
ao “cientificismo” ou à “tecnocra-
cia”, quando a ciência ou a técnica 
se sobrepõem à pessoa humana e ao 
transcendente. Como encontrar o 
equilíbrio e valorizar a ciência e o im-
portante trabalho dos cientistas?

Cientifi cismo e tecnocracia seriam a 
absolutização dessas atividades huma-
nas, relativamente ao valor da pessoa e 
de outros valores fundamentais do ho-
mem. O trabalho dos cientistas e tec-
nólogos, porém, é louvável e necessário 
para a comunidade humana, devendo 
se manter também dentro dos padrões 
éticos, como qualquer atividade huma-
na. No caso da pandemia, o envolvi-
mento de muitos cientistas do mundo 
inteiro e grandes investimentos econô-
micos na pesquisa foram importantes 
para se chegar, em tempo bastante bre-
ve, às vacinas que hoje são aplicadas. 
A própria Igreja incentiva a ciência e a 
técnica, como atividades postas a servi-
ço da pessoa e da vida humana.

O Papa Francisco faz uma defesa da 
criação de uma “renda básica univer-
sal” no livro “Vamos sonhar juntos”, 
no qual reflete sobre a pandemia. Diz 
que é um elemento essencial para o 
mundo pós-COVID. O auxílio emergen-
cial se tornou uma espécie de renda 
básica temporária para alguns brasi-
leiros. Como o senhor vê essa propos-
ta? Foi discutida na CNBB? 

Como tal, essa proposta não foi dis-
cutida na Assembleia da CNBB. A pro-
posta do Papa aparece desde o início do 
seu pontifi cado no contexto de preocu-
pações mais amplas: a vida digna para 
todas as pessoas, a fraternidade univer-
sal e a boa governança da “casa comum”, 
a natureza, cujos recursos não são ine-
xauríveis. O modelo de economia atual, 
que visa à acumulação e à produção de 
supérfl uos, em detrimento da satisfação 
das necessidades básicas para a vida dig-
na para todos, vai levar a médio e longo 
prazos à insustentabilidade desse mode-

lo econômico, à destruição da “casa co-
mum” e, fi nalmente, às lutas fratricidas, 
guerras e morte. É necessário refl etir se-
riamente sobre isso, e o Papa Francisco 
convida todos a fazerem essa refl exão.

O senhor tem destacado o crescimen-
to da solidariedade nestes tempos de 
pandemia. A Igreja e a sociedade sai-
rão desta crise mais fortalecidas na 
consciência e na promoção do serviço 
da caridade? 

Acredito que sim. Muitas iniciativas 
louváveis estão sendo tomadas na Igre-
ja e em outros âmbitos da vida social. 
Isso vai deixar ensinamentos que, por 
algum tempo, terão repercussões posi-
tivas. A História mostra que as grandes 
crises, quando enfrentadas bem, po-
dem ser tempos criativos, sucedidos 
por períodos “virtuosos”. Esperamos 
que os sofrimentos e as lições boas da 
crise atual não sejam esquecidos muito 
rapidamente.
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Ao longo dos séculos, o desenvolvi-
mento da medicina e, consequentemen-
te, da farmácia, foi essencial para que a 
humanidade superasse doenças graves, 
epidemias e todo tipo de enfermidade e 
para que se buscasse, sempre mais, qua-
lidade de vida para todos.

A pandemia de COVID-19 mostrou 
como esse progresso é essencial para a 
resolução de situações difíceis que colo-
cam a vida humana em risco, como é o 
caso do coronavírus.

A Igreja Católica, desde os seus 
primórdios, contribui para o desen-
volvimento da Medicina, da farmácia 
e de medicamentos. No Brasil, por 
exemplo, os sacerdotes da Companhia 
de Jesus – os Jesuítas – foram os pri-
meiros boticários, ou seja, aqueles que 
produziam, a partir das plantas, medi-
camentos para aliviar os males da saú-
de do povo.

Em entrevista ao O SÃO PAULO, 
Letícia Sarturi Pereira, farmacêutica, 
mestra em Imunologia pela Universi-
dade de São Paulo (USP) e doutora em 
Biociências e Fisiopatologia pela Uni-
versidade Estadual de Maringá (UEM), 
além de membro da União Pró-Vacina e 
professora universitária, retomou alguns 
fatos históricos que demonstram a atua-
ção da Igreja Católica em diferentes áreas 
da medicina.

PELA CURA CORPORAL
Letícia recordou que as histórias 

dos medicamentos e da farmácia estão 
ligadas às religiões, – e a Igreja Católica 
teve um papel importante para a pro-
fissão do farmacêutico –, à criação de 
medicamentos e, de forma geral, à pre-
servação da saúde humana.

“O termo boticário foi usado pela 
primeira vez pelo Papa Pelágio II, refe-
rindo-se a monges do século VI, e só 
foi aplicado a leigos por volta do século 
XIII. Os boticários em algumas cidades 
atuavam, inclusive, como médicos. Eles 
tinham jardins para cultivar plantas, 
laboratórios e locais próprios para pro-
duzir os medicamentos e entregá-los às 
pessoas que os procuravam. Na Idade 
Média, as boticas mais famosas eram 
dos Cônegos de Santo Agostinho, dos 
Dominicanos e da Companhia de Je-
sus”, explicou.

No Brasil, por sua vez, os Jesuítas 

A Igreja e a farmácia estão mais 
próximas do que você imagina

“Há diversas árvores de frutos exce-
lentes para comer-se, muitos de suavís-
simo cheiro, e de mui deleitável sabor. 
Uteis á Medicina não ha só muitas 
árvores, como raízes de plantas; direi, 
porém, alguma cousa, máxime das 
que são proveitosas como purgantes. 
Há uma certa árvore, de cuja casca 
cortada com faca, ou do galho que-
brado, corre um líquido branco como 
leite, porém mais denso, o qual, se be-
ber em pequena porção, relaxa o ven-
tre e limpa o estômago por violentos 
vômitos: por pouco, porém que exceda 
na dose, mata. Deve-se, enfim, tomar 
dele tanto quanto caiba em uma unha 
e isso mesmo diluído em muita água; 
se não se fizer assim, incomoda extra-
ordinariamente, queima a garganta e 
mata. Há uma certa raiz, abundante 
nos campos, utilíssima para o mes-
mo fim; raspa-se e bebe-se misturada 

com água; esta, se bem que provoque 
o vômito com bastante violência, to-
davia bebe-se sem perigo de vida. Há, 
também outra, chamada vulgarmente 
marareçó; as suas folhas parecem as 
do bordo, a raiz pequena e redonda, 
que se come assada ou bebe-se esmoi-
da com água, exposta por uma noite 
ao sereno. Descobriu-se ultimamente 
outra, que é tida em grande estima e 
com razão. Esta é oblonga e delgada, 
contundida e deixada de infusão em 
água pelo espaço de uma noite, bebe-se 
de manhã sem dificuldade, não causa 
náusea, nem produz fastio; desemba-
raça, porém, o ventre com abundante 
fluxo, que cessa logo que se tome algum 
alimento, o que é comum ás de que fa-
lei há pouco.”

Trecho da carta de São  José de An-
chieta, disponível em Carta de São Vi-
cente no link https://cutt.ly/CvUDGo4.

AO LONGO DA HISTÓRIA 
DO BRASIL, SACERDOTES E 
RELIGIOSAS CULTIVARAM 
PLANTAS E PRODUZIRAM 
MEDICAMENTOS PARA 
ALIVIAR OS MALES DE 
SAÚDE DAS PESSOAS

NAYÁ FERNANDES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

tiveram papel de destaque na manipu-
lação das plantas nativas para produzir 
medicamentos.

“São José de Anchieta, entre 1560 e 
1570, detalhou as plantas comestíveis e 
medicinais do Brasil para o seu Supe-
rior-Geral da Companhia de Jesus. Ele 
falou muito, por exemplo, da hortelã-pi-
menta, utilizada contra indigestão, para 
aliviar nevralgia – que são dores nos ner-
vos –, reumatismo e doenças nervosas. 
Exaltou as qualidades do capim-rei, do 
ruibarbo-do-brejo, da ipecacuanha-pre-
ta, que servia como purgativo, do bálsa-
mo de copaíba, usado para curar feridas, 
e da cabreúva-vermelha. Foi um padre 
importante para descrever os medica-
mentos, falar das riquezas das plantas 
medicinais e dos seus usos”, descreveu 
Letícia, que é roteirista e apresentadora 
do podcast “Escuta a Ciência!”.

Sob a orientação dos padres, muitas 
boticas foram instaladas no Brasil. “Vá-
rias delas na Bahia, em Olinda (PE), no 
Recife (PE), Maranhão, Rio de Janeiro 
e em São Paulo. A mais importante foi 
a da Bahia, que se tornou um centro de 
distribuição para outras províncias. Po-
demos dizer que os primeiros boticários 
brasileiros foram padres e religiosos. Os 
Jesuítas, em suas casas e colégios, cria-
vam boticas para ajudar o povo a aliviar 
e curar as doenças à época”, continuou.

Letícia salientou o fato de que o papel 
da Igreja no conhecimento científico da 
área da Saúde é muito marcado na histó-
ria. Lembrou, também, que nos conven-
tos e mosteiros, tanto femininos quanto 
masculinos, não era diferente: monges, 
padres e monjas estudavam sobre as do-

Na Idade Média, por exemplo, as boticas mais famosas eram mantidas por congregações religiosas, que desenvolviam fármacos a partir de plantas

Nataliya Vaitkevich/Pexels

Reprodução
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enças e suas curas e contribuíam com o 
desenvolvimento da farmácia.

“Muitas plantas, utilizadas para a 
produção de medicamentos e até mesmo 
para a alimentação, podiam ser encon-
tradas nos mosteiros. As mais conheci-
das por nós, alfazema, tomilho, alecrim 
e valeriana, eram cultivadas nesses luga-
res, que também mantinham farmácias e 
hospitais e eram referência para o resta-
belecimento da saúde, sobretudo na Ida-
de Média. Além disso, nas universidades, 
os cursos de Farmácia e Medicina eram, 
em sua maioria, vinculados à Igreja Ca-
tólica. Medicamentos foram manipula-
dos pela primeira vez por padres; e, ao 
longo da história, muitos outros fatos 
associados à saúde humana estavam li-
gados aos mosteiros”, afirmou.

Ela recordou, ainda, que Mendel 
(Gregor Mendel, nascido em Heizen-
dorf, na Áustria, no ano de 1822, consi-
derado hoje o pai da genética por ter sido 
o primeiro cientista a descobrir os meca-
nismos básicos da hereditariedade), fez 
todos os seus experimentos dentro dos 
mosteiros. 

“No Brasil, temos o própolis, que é 
uma mistura complexa, formada por 
uma resina e um bálsamo coletado pelas 
abelhas a partir de ramos e flores, e cuja 
existência só foi possível por meio da 
inserção de uma espécie de abelha trazi-
da de Portugal para o Brasil pelo Padre 
Antonio Carneiro, a Apis mellifera. Foi 
assim que conseguimos ter a espécie que 
forma a colônia e da qual se tornou pos-
sível extrair o própolis. Ainda hoje, essa 
é a espécie de abelha predominante no 
Brasil”, continuou Letícia.

ONTEM E HOJE
Os padres ajudaram não somente 

na abertura das escolas e universidades 
de Farmácia e Medicina, ou como boti-
cários e médicos, mas, também, como 
cientistas e pioneiros em pesquisas. “Ao 
longo do tempo, vimos a Igreja Católica 
envolvida em ações que apoiam o conhe-
cimento científico e ajudam o ser huma-
no a ter uma melhor qualidade de vida, 
prevenir doenças e manter a saúde física”, 
disse Letícia.

Ela apontou pastorais como a Pas-
toral da Criança e a Pastoral da Saúde, 
que são exemplos de órgãos eclesiais 
preocupados com a saúde de crian-
ças e adultos. “Sem contar o apoio da 
Igreja para conter epidemias, como no 
caso da H1N1 e, hoje, a pandemia da 
COVID-19. Afinal, Deus quer o nosso 
bem-estar e a Igreja tem feito o papel 
de propagar e promover a saúde e o co-
nhecimento científico que salva vidas”, 
concluiu Letícia.

NO CAMINHO CERTO
Andressa da Costa Valadares, 29, é 

farmacêutica e trabalha em uma farmá-
cia de uma grande rede na zona Sul de 
São Paulo.

“Fiquei muito contente quando, ain-
da na faculdade, descobri o quanto a 
Igreja Católica tinha sido importante no 
desenvolvimento da farmácia. Nasci e 
cresci em uma família católica, e minha 
mãe colocava o copo d’água perto do rá-
dio para que a água fosse abençoada e 
nos curássemos de todo mal. Mas, para 
além disso, saber o quanto a Igreja teve 

um papel essencial na área que escolhi 
me deu muita inspiração para seguir o 
caminho”, disse Andressa.

A jovem salientou também o fato de 
que a religião e a espiritualidade que ela 

busca cultivar ajudam em momentos di-
fíceis. “Quando as pessoas chegam muito 
nervosas à farmácia e preciso acalmá-las 
ou quando fico em dúvida acerca de um 
aconselhamento, por exemplo, sempre re-

corro à fé. É claro que o conhecimento téc-
nico é muito importante, mas, sem dúvida, 
a fé é um aliado para a recuperação e o res-
tabelecimento da saúde, sobretudo quan-
do se trata de casos graves”, continuou.

A história da farmácia acompanha 
a da humanidade. Antes de 1550 a.C., o 
Papiro Ebers foi um dos primeiros tra-
tados médicos de que se têm notícia; e 
a primeira farmácia, chamada botica, 
surgiu no atual Iraque, em 754 a.C. 

Porém, foi Galeno (Galeno 
ou Claude Galien – 129/130 d.C. a 
199/200 d.C. – o médico mais célebre 
da Antiguidade depois de Hipócrates 
de Cós. É considerado o Pai da Far-
mácia e criou o primeiro sistema tera-
pêutico racional) que propôs o termo 
farmácia para tratamento das doenças, 
por meio de produtos com proprieda-
des opostas às causas das doenças.

O termo farmácia, por sua vez, 
vem do grego pharmakon, que sig-
nifica “medicamento” (veneno); isso 
porque todo farmacêutico sabe que o 

mesmo medicamento que cura, se in-
gerido numa dose inadequada, pode 
também matar.

É importante lembrar que, já na 
Antiguidade, o homem buscava na 
natureza e por meio de rituais prepa-
rar produtos que pudessem curar as 
doenças e os ferimentos. No Brasil, 
antes do Descobrimento, havia en-
tre os povos indígenas a produção de 
medicamentos a partir das plantas e 
de rituais.

Já no Brasil colônia, boticas ven-
diam produtos a partir de plantas me-
dicinais e eram geridas por leigos. Sem 
a existência de faculdades no Brasil ou 
um sistema público de saúde, as bo-
ticas se tornaram muito importantes, 
até que, em 1808, as primeiras faculda-
des foram inauguradas, nos estados do 

Rio de Janeiro e da Bahia. Só em 1932, 
contudo, tiveram início os primeiros 
cursos de Farmácia no Brasil e com o 
tempo os boticários foram sendo subs-
tituídos pelas farmácias.

Com o surgimento das escolas de 
Farmácia, desenvolveram-se as primei-
ras leis de regulamentação dos locais e 
da profissão do farmacêutico, embora 
os boticários tenham continuado atu-
ando. Até hoje existe o farmacêutico 
que manipula medicamentos, porém de 
forma totalmente controlada.

O surgimento das indústrias far-
macêuticas foi essencial para a fabri-
cação de medicamentos. As primeiras 
indústrias estrangeiras vieram para o 
Brasil na década de 1940.

(Informações obtidas a partir da 
entrevista com Letícia Sarturi)

A história da Farmácia
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A Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja 
que Sofre (Aid to the Church in Need – 
ACN) divulgou na terça-feira, 20, o Re-
latório de Liberdade Religiosa no Mundo 
2021. O levantamento mostra que, entre 
2018 e 2020, o direito fundamental à li-
berdade religiosa não foi respeitado em 
62 (31,6%) dos 196 países.

O documento destaca, ainda, que em 
26 desses países as pessoas sofrem perse-
guição e, em 95% deles, a situação ficou 
ainda pior durante o período analisado. 
Nove países aparecem pela primeira vez 
nessa categoria (Perseguição Religiosa): 
sete na África (Burkina Faso, Camarões, 
Chade, Ilhas Comores, República Demo-
crática do Congo, Máli e Moçambique) e 
dois na Ásia (Malásia e Sri Lanka).

As estatísticas refletem uma das prin-
cipais conclusões do relatório: a radica-
lização no continente africano, especial-
mente na África Subsaariana e Oriental, 
onde houve um aumento dramático na 
presença de grupos jihadistas. Violações 
da liberdade religiosa – incluindo per-
seguições extremas, como assassinatos 
em massa – estão ocorrendo agora em 
42% de todos os países africanos: Burki-
na Faso e Moçambique são apenas dois 
exemplos marcantes.

O levantamento da ACN revela uma 
ascensão de redes islamistas transnacio-
nais que se estendem do Máli a Moçam-
bique, na África Subsaariana, às Ilhas Co-
mores, no Oceano Índico, e às Filipinas, 
no Mar do Sul da China, com o objetivo 
de criar um chamado “califado transcon-
tinental”.

TECNOLOGIAS
O relatório também destaca outra 

nova tendência: o abuso da tecnologia 
digital, das redes cibernéticas e da vigi-
lância em massa baseada em inteligência 
artificial (IA) e tecnologia de reconheci-
mento facial para aumentar o controle e 
a discriminação em algumas das nações 
com o pior histórico de liberdade religio-
sa. Isso é mais evidente na China, onde o 
Partido Comunista Chinês tem oprimido 
grupos religiosos com a ajuda de 626 mi-

Bispo afirma que Francisco é 
‘um pai maravilhoso’ para a Ucrânia

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

O Papa Francisco expressou preo-
cupação no domingo, 18, sobre o re-
cente aumento do clima de hostilidade 
na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e 
pediu esforços para aliviar as tensões no 
conflito que já dura sete anos.

“Espero fortemente que se evite o 
agravamento das tensões e, pelo contrá-
rio, se façam gestos capazes de promover 
a confiança recíproca e favorecer a recon-
ciliação e a paz, tão necessárias e tão de-
sejadas”, disse Francisco, em declarações 
ao público reunido na Praça São Pedro.

MOTIVAÇÕES
A guerra começou quando a Rússia 

invadiu a Ucrânia em 2014 e girou em 
torno do status das regiões ucranianas 
da Crimeia (anexada pelos russos) e 
Donbass. O conflito, desde o início, é 
uma “violação do direito internacio-
nal”, disse o bispo greco-católico ucra-
niano Dom Kenneth Nowakowski, de 
Londres. “Em 1990, a Rússia assinou 
um acordo para respeitar os direitos 
territoriais da Ucrânia, quando os ucra-
nianos desistiram de seu arsenal nucle-
ar.”

“Os ucranianos desenvolveram nos 
últimos 30 anos – não sem obstáculos, 

não sem desafios – o direito à autode-
terminação de um sistema democrático”, 
afirmou o Bispo no domingo. “Eles tive-
ram que pagar um preço muito alto pela 
transição e continuar seu caminho, às 
vezes com grande sucesso, às vezes nem 
tanto, mas estão tentando, e isso precisa 
ser reconhecido”, afirmou.

CUIDADO DO PAPA
Dom Kenneth diz que sente que os 

comentários do Papa sobre o que está 
acontecendo no Leste da Ucrânia são 
mais uma prova do profundo cuidado 
do Pontífice pela nação.

“Ele manifestou isso muitas e muitas 

vezes, inclusive quando a primeira cri-
se humanitária foi trazida à sua atenção 
por nosso Arcebispo-Maior Dom Svia-
toslav Shevchuk e pelo sínodo perma-
nente, do qual fiz parte”, disse o Bispo, 
observando que Francisco “respondeu 
e organizou um fundo especial para 
ajudar as pessoas que estavam sofrendo 
por causa da ocupação russa chamado 
‘O Papa pela Ucrânia’”.

“Acho que, mais uma vez, ele provou 
para mim – não que precisasse – ser um 
pai maravilhoso e alguém que se preo-
cupa com todo o povo ucraniano”, disse 
Dom Kenneth. 

Fonte: Crux Now

Relatório de fundação pontifícia aponta violações de liberdade religiosa no mundo

lhões de câmeras de vigilância aprimo-
radas em IA e scanners de smartphones. 
Grupos jihadistas também estão usando 
tecnologia digital para a radicalização e 
recrutamento de seguidores.

MINORIAS
Hoje, cerca de 67% da população 

mundial, aproximadamente 5,2 bilhões 
de pessoas, vive em países onde há graves 
violações da liberdade religiosa, incluin-
do as nações mais populosas – China, 

Índia e Paquistão. Em muitos deles, as 
minorias religiosas são as mais visadas.

A perseguição religiosa por governos 
autoritários também se intensificou. A 
promoção da supremacia étnica e religiosa 
em alguns países de maioria hindu e bu-
dista na Ásia levou a uma maior opressão 
das minorias, muitas vezes reduzindo, de 
fato, seus membros a cidadãos de segunda 
classe. A Índia é o exemplo mais extremo, 
mas políticas semelhantes se aplicam no 
Paquistão, Nepal, Sri Lanka e Mianmar.

OCIDENTE
No Ocidente, conclui o relatório, 

houve um aumento da “perseguição 
educada”, termo cunhado pelo Papa 
Francisco para descrever como novas 
normas e valores culturais entram em 
profundo conflito com os direitos in-
dividuais à liberdade de consciência, 
e consignam a religião “aos distritos 
fechados de igrejas, sinagogas ou mes-
quitas”. O documento também aborda 
o profundo impacto da pandemia de 
COVID-19 sobre o direito à liberdade 
religiosa.

NO BRASIL
Em conformidade com os relatórios 

anteriores, as religiões afro-brasileiras 
continuam sendo as mais perseguidas 
no País, seguidas das religiões esotéricas 
e animistas. A grande diferença no mo-
mento atual é a politização da religião e 
as suas consequências para toda a vida 
social.

Atualmente, existe uma nova escalada 
de agressividade associada à intolerância 
religiosa no país. Está havendo uma poli-
tização dos valores tradicionais, das cren-
ças religiosas e do ressentimento diante 
do cancelamento cultural às comunida-
des cristãs conservadoras.

APRESENTAÇÃO OFICIAL
O Relatório de Liberdade Religiosa 

contará com um evento de apresentação 
no Brasil, no dia 27 de abril, a partir das 
19h, com transmissão pelos canais da 
ACN Brasil no YouTube e pelo Facebook 
da ACN Brasil.

O evento contará com as participa-
ções de Dom Walmor Oliveira de Aze-
vedo, Arcebispo de Belo Horizonte 
(MG) e Presidente da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB); 
do Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo de São Paulo; do Cardeal Orani 
Tempesta, Arcebispo do Rio de Janei-
ro; e do Cardeal Sergio da Rocha, Ar-
cebispo de Salvador (BA) e Primaz do 
Brasil.

Fonte: ACN

ACN
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A evasão escolar é um problema bas-
tante conhecido no cenário educacional 
brasileiro, que durante a pandemia de 
COVID-19 ficou ainda mais evidente.

Em janeiro, o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) divulgou o 
estudo “Enfrentamento da cultura do 
fracasso escolar”, que trata do impacto 
da reprovação, do abandono escolar e da 
distorção idade-série nos estudantes bra-
sileiros. Feito em conjunto com o Insti-
tuto Claro e outros parceiros, traz ainda 
apontamentos sobre a educação pública 
no contexto da pandemia.

Em seu relatório – acessível pelo link a 
seguir: https://cutt.ly/2vAkY62 –, o Uni-
cef destaca que, no ano passado, mais de 
5,5 milhões de crianças e adolescentes 
não tiveram acesso à educação. O dado 
é da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a Pnad Contínua, de outu-
bro passado, 1,38 milhão de estudantes 
de 6 a 17 anos não frequentaram a es-
cola, nem de modo presencial e/ou re-
moto,  número que corresponde a 3,8% 
dos alunos. A taxa é superior à média 
nacional de 2019, que foi de 2%. Ou-
tros 4,12 milhões de estudantes (11,2%), 
embora matriculados e sem estarem de 
férias, não tiveram acesso às atividades 
escolares.

O documento também aponta que 
as crianças e adolescentes mais afetados 
por essa realidade “se concentram nas 
regiões Norte e Nordeste, são muitas ve-
zes negros e indígenas ou estudantes com 
deficiências”. Um perfil que já é bastante 
conhecido e que, diante da pandemia, 
continuou sendo o que mais enfrenta 
as maiores dificuldades para se manter 
aprendendo. 

 
MOTIVOS DA EVASÃO 

O professor Christian Sznick, dirigen-
te do Sindicato dos Especialistas de Edu-
cação do Ensino Público Municipal de 
São Paulo (Sinesp), salienta que a evasão 
escolar é uma realidade anterior ao coro-
navírus e reforça que o desafio de manter 
o aluno na escola passa por todo o cená-
rio da educação. “Não basta apenas, por 
exemplo, fornecer uma vaga à criança. A 

Pandemia acrescenta desafios para 
o combate à evasão escolar no Brasil
EM 2020, MAIS DE 5,5 
MILHÕES DE ESTUDANTES 
BRASILEIROS NÃO TIVERAM 
DIREITO À EDUCAÇÃO. 
DIANTE DA ADOÇÃO 
DO ENSINO REMOTO, 
A FALTA DE ACESSO À 
INTERNET PREJUDICOU 
AINDA MAIS CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES EM 
COMUNIDADES MAIS 
VULNERÁVEIS

IRA ROMÃO
osaopaulo@uol.com.br

escola também deve ser próxima da resi-
dência da família”, disse.

Sznick acrescenta que programas da 
rede pública podem estimular a frequên-
cia do aluno. “O programa de alimenta-
ção escolar é um importante componen-
te na permanência do bebê, da criança 
e do estudante na unidade educacional”, 
exemplificou.

O professor aponta, ainda, que, com 
a pandemia de COVID-19, a evasão 
escolar passou a ter particularidades 
adicionais, como a falta de acesso à in-
ternet e a característica de cada etapa 
e modalidade da educação. “A falta de 
conectividade tem sido um ponto co-
brado pelo Sinesp desde o ano passado, 
em conjunto com outras entidades, e 
apontado, inclusive, no Comitê Emer-
gencial de Crise da Câmara Municipal 
de São Paulo.”

Sznick enfatiza que, embora a Secre-
taria Municipal de Educação (SME) de 
São Paulo tenha optado por fornecer ta-
blets e chips de dados aos alunos do Ensi-
no Fundamental, a iniciativa, que ainda 
não se concretizou por inteiro, também 
não será suficiente para prover conecti-
vidade a todos os estudantes. “Embora 
importante, essa medida é emergencial 
e não se tem a sua expansão para a Edu-
cação Infantil, até pelas características 
da etapa, que preza pelo contato social, 
impossibilitado pelo momento pandê-
mico.”    

Segundo o dirigente, o Sinesp tem rei-
vindicado que esses equipamentos che-
guem diretamente às famílias, em vez de 
serem entregues às escolas de forma fra-
cionada e sem um contrato de configu-
ração dos equipamentos, como está pre-
visto que aconteça. Outra reivindicação é 
que os materiais didáticos impressos para 
o ano letivo também sejam entregues di-
retamente na casa dos estudantes. 

Sznick cita, ainda, a dificuldade das 
equipes gestoras em contatar os alunos 
e as famílias, pois “muitas alteraram os 
números de telefone e até mudaram de 
endereço”. 

INDICATIVOS DO UNICEF
Também em janeiro, o Unicef emitiu 

uma carta aberta aos prefeitos dos 5.568 
municípios brasileiros, pedindo que 
priorizassem a educação e a reabertura 
segura das escolas.

O organismo enfatiza que a decisão de 
manter as instituições de ensino fechadas 
por longo período, somada ao isolamento 
social, tem “impactado profundamente a 
aprendizagem, a saúde mental e a prote-
ção de crianças e adolescentes”, conforme 
consta na carta, que pode ser acessada no 
link a seguir: https://cutt.ly/svAxgWN.

É mencionado, também, o papel que 
as escolas desempenham na vida dos es-
tudantes e de suas famílias, pois, além de 
promoverem a educação essencial, per-
mitem que os alunos exerçam cidadania 
e desenvolvam competências de intera-
ção social, essenciais até mesmo para sua 
própria proteção.  

O Unicef reforça a preocupação com 
o risco de contaminação da comunidade 
escolar com o coronavírus, mas que há ex-
periências de outros países demonstrando 
que a reabertura das escolas não causou um 
aumento de infecções. Desse modo, defen-
de que “as escolas devem ser as últimas a 
fechar e as primeiras a reabrir em qualquer 
emergência ou crise humanitária”. 

Contudo, acrescenta que “a forma da 
reabertura tem de ser adaptada à situação 
local e pode incluir elementos de educa-
ção híbrida, uma mistura de educação 
presencial e a distância, rodízio de estu-
dantes em grupos pequenos etc. – como 
sugerido nos protocolos que estão à dis-
posição”. 

 
RETOMADA DAS 
AULAS PRESENCIAIS 

Em recente manifestação, a ONG 
“Todos pela Educação” externou que a 
“volta às aulas presenciais é importante, 
urgente e necessária, mas não a qualquer 
custo” e mostrou preocupação com o 
texto substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 
nº 5595/2020, que está em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

O PL é de autoria dos deputados fe-
derais Paula Belmonte, Adriana Ventu-
ra, Aline Sleutjes e General Peternelli, 
e “dispõe sobre o reconhecimento da 
Educação Básica e do Ensino Superior, 
em formato presencial, como serviços e 
atividades essenciais”.

Já a versão substitutiva foi apresenta-
da pela relatora, deputada Joice Hassel-
mann, e “dispõe sobre a estratégia para o 
retorno às aulas no âmbito do enfrenta-
mento da pandemia do coronavírus”. 

Na avaliação do “Todos pela Edu-
cação”, o novo texto “sinaliza visão des-
compassada do momento atual”, já que 
“atenua uma relevante inadequação da 
versão original no que diz respeito ao ris-
co de aplicação impositiva e homogênea 
da medida ‘educação como atividade es-
sencial’”.

Para a organização, mesmo que a 
medida não seja impositiva, ao ser apro-
vada no pior momento da pandemia no 
País, ela pode introduzir “uma signifi-
cativa alavanca de pressão aos estados 
e municípios num momento em que a 
reabertura definitivamente não pode se 
dar a qualquer custo”, inclusive, porque a 
transmissão do vírus é variável em cada 
localidade. Assim, não seria seguro que 
as escolas fossem abertas em âmbito na-
cional. 

“Todos pela Educação” acredita que, 
no atual momento, o mais importante é 
discutir “sobre as medidas que necessi-
tam de ação imediata para que a reaber-
tura [das escolas] seja segura, do ponto 
de vista sanitário, e efetiva sob a ótica 
educacional”. Defende, ainda, que os pro-
fessores devem estar na lista prioritária 
da vacinação.

 
LEIA TAMBÉM
Estudo indica que a incidência da 
COVID-19 entre professores de 
SP é maior do que o divulgado
https://cutt.ly/fvAvcKK

Unicef aponta que manter as escolas fechadas prejudica a aprendizagem, mas pede que reabertura seja adaptada à situação de cada local

Educação SP
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Após mais de um mês com medidas 
intensas de restrição, o estado de São 
Paulo iniciou no domingo, 18, uma fase 
de transição, na qual, gradualmente, até 
o dia 30, haverá mais flexibilidade para a 
realização de atividades presenciais.  

Diante do aumento da circulação de 

Sinal de alerta: em 1 mês, número de óbitos
por COVID-19 em UTIs de SP supera o de altas
INDICATIVO É DO PERÍODO 
DE 14 DE FEVEREIRO A 13 
DE MARÇO. ESCASSEZ DOS 
MEDICAMENTOS DO ‘KIT 
INTUBAÇÃO’ PREOCUPA 
MÉDICOS E ENTIDADES 
HOSPITALARES

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

direcionado pelo link não há o detalha-
mento sobre a letalidade dos pacientes 
internados com a COVID-19 em UTIs.

MÚLTIPLAS RAZÕES
Na avaliação de José Erivalder Guima-

rães, diretor do Sindicato dos Médicos de 
São Paulo (Simesp), ainda não é possível 
afirmar com segurança sobre as causas 
que tenham levado a esse aumento de 
mortalidade em UTIs. “Uma das hipóte-
ses é a de que a nova variante do vírus te-
nha uma virulência maior que a anterior. 
Além disso, hoje há um número muito 
grande de pessoas que estão indo para a 
UTI já em uma fase mais grave da doen-
ça”, disse ao O SÃO PAULO. “Também 
estão faltando profissionais capacitados, 
de modo que aqueles que têm experiência 
ficam sobrecarregados. Assim, eventual-

De fevereiro a abril deste ano, o go-
verno paulista aumentou de 8.836 para 
14.054 o número de UTIs no estado. Até 
o fim deste mês, o estado terá mais de 9,2 
mil leitos de UTI, conforme informou a 
SES à reportagem. Além disso, “desde o 
ano passado, foram contratados mais de 
6,3 mil profissionais para reforçar equi-
pes dos hospitais da Secretaria de Estado 
da Saúde, que também contam com ca-
pacitação para atuação na linha de frente 
do combate à pandemia”. 

A FALTA DOS MEDICAMENTOS 
DO ‘KIT INTUBAÇÃO’

Entre gestores de hospitais filantró-
picos e particulares, bem como entre 
prefeitos e governadores, a maior pre-
ocupação do momento é a escassez de 
anestésicos, sedativos e bloqueadores 

tes medicamentos, vai morrer gente na 
UTI”, enfatizou Rogatti. 

Na semana passada, o Conselho 
de Secretários Municipais da Saúde 
do Estado de São Paulo (Cosems/SP) 
indicou que mais de 60% dos serviços 
municipais de Saúde estão com os esto-
ques zerados de medicamentos do “kit 
intubação”.

Em nota no dia 15, a Associação Na-
cional de Hospitais Privados (Anahp) 
informou que um levantamento feito 
em 71 hospitais indicou que em 22 de-
les os estoques do “kit intubação” estão 
em “situação crítica – com [reserva de] 
estoque inferior ou igual a cinco dias”.

TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO
A Anahp informou que os hospi-

tais têm buscado importar insumos da 
pessoas, os cuidados preven-
tivos já conhecidos contra o 
coronavírus – uso de másca-
ra, higienização das mãos e 
distanciamento social – de-
vem ser redobrados, a fim de 
que não se volte ao cenário 
de ocupação de leitos de UTI 
COVID-19 próximo a 90%.

Nas semanas entre 14 de 
fevereiro e 13 de março, quan-
do a taxa de ocupação desses 
leitos saltou de 66,5% para 
88,4%, mais da metade dos pa-
cientes em UTI com Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) – entre estes os com 
a COVID-19 – morreram no 
estado, algo até então não visto 
nesta pandemia. Os dados são 
do Sistema de Informação da 
Vigilância Epidemiológica da 
Gripe, do Ministério da Saú-
de, e foram mostrados pela 
TV Globo na última semana. 

INCÓGNITA SOBRE 
A LETALIDADE NAS UTIs

Na coletiva de imprensa do governo 
paulista no dia 9, Paulo Menezes, coor-
denador do Centro de Contingência do 
Coronavírus, afirmou que, naquela se-
mana, a letalidade em UTIs COVID-19 
no estado era inferior a 30%. Quatro dias 
depois, porém, o secretário de estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, falou em per-
centuais diferentes: “À medida que os 
jovens [com os sintomas da doença] re-
tardam também a sua procura às unida-
des de saúde, até porque se sentem mais 
tranquilos por serem jovens, vêm numa 
condição muito mais grave. Aí, sim, a le-
talidade atinge a cifra de 50%, 52%”.

O SÃO PAULO questionou a Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES) so-
bre a aparente contradição dos dados. 
Em resposta, a pasta, por meio de sua 
assessoria de imprensa, limitou-se a 
informar que “os dados sobre mor-
talidade podem ser encontrados em:  
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/simi ”.  
Entretanto, no documento a que se é 

mente, pode acontecer um equívoco de 
alguém que trabalhe por 12 horas, 24 ho-
ras ininterruptamente”, complementou.

Em recente entrevista ao portal DW 
Brasil, Ederlon Rezende, do Conselho 
Consultivo da Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (Amib), assegurou 
que o êxito no salvamento de vidas nas 
UTIs está relacionado “à qualidade do 
trabalho de equipe, ao quanto essa equi-
pe consegue realizar seus processos com 
precisão e segurança. Na hora em que se 
começa a sobrecarregar essa equipe, ou 
improvisar com profissionais que não 
são adequadamente treinados e qualifi-
cados, os resultados são ruins”.

Guimarães assegurou que o Simesp 
até agora não recebeu denúncias de que 
em São Paulo os leitos de UTI que foram 
abertos tenham estruturas precárias ou 
que haja improviso na composição das 
equipes médicas: “Se eventualmente 
um hospital colocasse na UTI uma pes-
soa sem experiência, ele cometeria um 
crime. Não tivemos até agora denúncia 
qualquer neste sentido”.

neuromusculares que compõem o cha-
mado “kit intubação”.

Com a piora da pandemia no País, em 
março, o Ministério da Saúde centralizou 
a aquisição desses medicamentos junto 
aos fabricantes nacionais, de modo que 
há restrições para que sejam comprados 
por estados, municípios e pela rede parti-
cular. A pasta se comprometeu a repassar 
estes insumos, mas tem havido atrasos.

“Trabalhávamos com estoques nas 
santas casas e hospitais filantrópicos [sufi-
cientes para prover] em torno de 30 a 40 
dias; agora, há relatos de hospitais com 
três, cinco ou no máximo dez dias [de re-
serva] de estoques”, relatou à reportagem 
Edson Rogatti, diretor-presidente da Fede-
ração das Santas Casas e Hospitais Benefi-
centes do Estado de São Paulo (Fehosp). 

“A Santa Casa de Limeira, por exem-
plo, tinha comprado medicamentos para 
o ano todo, mas não os recebeu ainda 
porque houve uma requisição do Gover-
no Federal e o laboratório diz que agora 
é o próprio governo que vai distribuir 
aos estados e municípios. Se faltarem es-

Índia, “porém, por questões 
regulatórias, que estão sendo 
tratadas em reuniões com a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), o 
processo ainda não pôde ser 
concretizado”. 

Também a Confederação 
das Santas Casas e Hospitais 
e Entidades Filantrópicas 
(CMB) anunciou na sexta-
-feira, 16, a importação de 
320 mil itens do “kit intuba-
ção”, que devem chegar ao 
Brasil em até 20 dias. 

Na quinta-feira, 15, o 
ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, afirmou que a 
obrigação de adquirir os kits é 
dos estados e municípios, mas 
que a pasta tem colaborado 
com as cidades com menores 
condições de compra: “Há 
estados que são maiores que 
países e que têm condições de 
captação no mercado interna-

cional. A própria iniciativa privada pode 
buscar insumos no exterior e trazer”. 

Naquele mesmo dia, uma remessa de 
2,3 milhões de medicamentos usados no 
“kit intubação” chegou ao Brasil vinda da 
China. A aquisição foi feita por um grupo de 
empresas e doada ao Ministério da Saúde. 
No domingo, 407 mil deste medicamentos 
foram repassados ao estado de São Paulo, 
quantidade suficiente para três dias de uso. 

A SES informou à reportagem na 
sexta-feira, 16, que 640 hospitais esta-
vam com “estoques críticos, na ima-
nência do colapso”. Argumentou, ainda, 
que a requisição dos estoques dos fabri-
cantes por parte do Ministério da Saúde 
tem “prejudicado o reabastecimento da 
rede e tentativas de compras realizadas 
diretamente pelos serviços” e que, pa-
ralelamente às cobranças, a Secretaria 
“disponibilizou aos hospitais estaduais e 
municipais a possibilidade de adesão a 
uma compra internacional conjunta e as 
tratativas estão curso, como alternativa 
extra para garantir tais remédios”.

(Com informações de G1, DW Brasil, Fehosp e Anahp)

Reprodução de vídeo do Governo do Estado de São Paulo

Em março, alguns hospitais no estado estavam com 100% de ocupação nas UTIs para pacientes com a COVID-19
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

“Eu sou o Bom Pastor” (Jo 10,11), diz Jesus. 
Nele se cumpre a promessa divina: “Eu mesmo 
apascentarei minhas ovelhas e as farei repou-
sar” (Ez 34,15). Semelhante a um pastor que 
recolhe as ovelhas, protegendo-as dos lobos e 
de toda sorte de perigos, Jesus Cristo é o único 
que pode conduzir os homens à salvação eter-
na. Conforme declarou São Pedro na presença 
dos grandes de Israel: “Em nenhum outro há 
salvação, pois não existe debaixo do céu outro 
Nome dado aos homens, pelo qual possamos 
ser salvos” (At 4,12). 

Olhando para Jesus como o Pastor que nos 
leva aos prados eternos, pensamos também na-
queles que têm a graça e o dever de participar 
do seu pastoreio: os padres e, especialmente, 
os bispos e o Papa. Ao celebrar a Santa Missa, 
ao perdoar os pecados, ao ungir os enfermos, 
ao abençoar os irmãos e rezar pelos vivos e pe-
los mortos, eles podem dizer como São Pedro: 
“Ficai sabendo todos vós: é no nome de Jesus 
Cristo de Nazaré que o fazemos” (At 4,10). E 
não somente no nome, mas na sua pessoa (“in 
persona Christi”), pois é Cristo quem age por 
meio dos ministros sagrados. 

Para que o pastoreio seja mais fecundo, cum-
pre a nós, clérigos, buscar a semelhança com o 
Bom Pastor, até podermos dizer como São Pau-
lo “Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 
mim” (Gl 2,20). Isso acontece quando a oração 
se torna prioridade absoluta na vida; quando 
há caridade; austeridade; espírito de trabalho 
e de sacrifício; estudo responsável; e quando 
se busca manter a alegria e a esperança mesmo 
diante de graves dificuldades. Então, pode-se 
dizer: “Estou crucificado com Cristo. Esta vida 
na carne eu a vivo na fé no Filho de Deus, que 
me amou e por mim se entregou” (Gl 2,20s). 

Tanto é assim que o próprio Jesus nos dei-
xou um critério claro: “O bom pastor dá a vida 
por suas ovelhas” (Jo 10,11). Isso ocorreu com 
tantos sacerdotes que, à semelhança de Cristo, 
por não quererem abandonar os fiéis, aceitaram 
sofrer o martírio, foram infectados por doenças 
ou morreram em situações de insalubridade… 
E também com tantos sacerdotes que dão a 
vida diariamente, por meio do uso generoso do 
tempo, da aceitação do cansaço físico e mental, 
das orações e penitências, da mansidão diante 
de calúnias… Enfim, pela afirmação de Deus e 
renúncia de si mesmo. 

Ao contrário, “o mercenário vê o lobo che-
gar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ata-
ca e dispersa” (Jo 10,12). É próprio do merce-
nário a dispersão! Dispersa os fiéis para longe 
da Igreja; as atenções para longe de Deus; e as 
consciências para longe da verdade. Por não 
buscar a glória de Deus, o mercenário se pre-
ocupa principalmente consigo mesmo, em ter 
aplausos e aprovação ou, como Judas, com o 
dinheiro. Mas, de um coração dissipado, pode 
vir apenas dissipação.

Supliquemos a Jesus que, apesar de nossas 
falhas e defeitos, tenhamos um desejo forte e 
sincero da glória de Deus e não da nossa. Se 
isso acontecer, sua graça compensará nossa fra-
queza! O Bom Pastor agirá, em nós e apesar de 
nós, e salvará suas ovelhas.

4º DOMINGO DA PÁSCOA
25 DE ABRIL DE 2021

‘O Bom Pastor 
dá a vida’

“A multidão dos fiéis era um só co-
ração e uma só alma” (At 4,32). Assim, 
São Lucas descreve a vida dos primei-
ros cristãos no livro dos Atos dos Após-
tolos. Essa obra, no Novo Testamento, 
é uma das poucas referências sobre a 
vida da Igreja nascente.

Aos ler esses textos, sobretudo du-
rante o Tempo Pascal, é possível com-
preender como os seguidores de Jesus 
de Nazaré testemunhavam ao mundo 
sua Ressurreição e, assim, atraíam cada 
vez mais pessoas para essa grande fa-
mília de fé.

O mesmo autor bíblico sublinha 
que os fiéis eram estimados por todos. 
“Entre eles, ninguém passava necessi-
dade, pois aqueles que possuíam terras 
ou casas, vendiam-nas, levavam o di-
nheiro e o colocavam aos pés dos após-
tolos. Depois, era distribuído conforme 
a necessidade de cada um (At 4,34-35)”, 
completa.

Também pelo texto bíblico, é pos-
sível compreender como as comuni-
dades dos primeiros séculos pratica-
vam a fé, quando diz, por exemplo, 
que os cristãos “perseveravam na 
doutrina dos apóstolos, nas reuniões 
em comum, na fração do pão e nas 
orações” (At 2,42).

Nesse e em outros textos do Novo 
Testamento, nota-se que a “fração do 
pão” era um momento central da vida 
dos primeiros cristãos. Eles se reuniam 
na grande “ação de graças” pela Paixão, 
Morte e Ressurreição do Senhor para 
receber o seu Corpo e Sangue em sua 
memória, como Ele próprio havia pe-
dido na Última Ceia.

 
FIÉIS AOS MANDAMENTOS

Além do texto bíblico, outra refe-
rência sobre a Igreja primitiva é um 
escrito do filósofo Aristides de Atenas, 
entregue ao imperador Adriano, no 
século II. O historiador eclesiástico Eu-
sébio de Cesareia narrou que essa carta 
foi escrita por Aristides quando o impe-
rador Adriano esteve na Grécia e houve 
uma violenta perseguição aos cristãos.

No escrito, Aristides não enfatizou 
tanto a defesa do conteúdo da fé cris-
tã, mas a vivência moral dos segui-
dores de Cristo, ressaltando o caráter 
elevado da ética cristã, que contras-
tava com as práticas pagãs da época.

Como a Igreja 
primitiva se expandiu?
A AÇÃO DO 
ESPÍRITO SANTO E 
DA GRAÇA, UNIDAS 
AO TESTEMUNHO 
DOS PRIMEIROS 
FIÉIS, FORAM AS 
PROPULSORAS 
DO CRISTIANISMO 
NASCENTE

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

Em um trecho, o filósofo escreve 
que os cristãos traziam gravados em 
seus corações os mandamentos de Je-
sus Cristo e os praticavam. “Não come-
tem adultério, não fornicam, não le-
vantam falso testemunho, não cobiçam 
os bens alheios, honram o pai e a mãe, 
amam aos seus próximos e julgam com 
justiça. O que não querem que se lhes 
façam, não fazem aos outros”, ressalta.

 
IRMÃOS

A carta assinala, ainda, que, aos 
que os ofendem, os cristãos exortam 
a tentarem ser amigos; empenham-se 
em fazer o bem aos seus inimigos, são 
mansos e modestos. “Afastam-se de 
toda união ilegítima e de toda impure-
za. Não desprezam a vida, não desam-
param o órfão. Os que têm, comparti-
lham abundantemente com os que não 
têm. Se veem um forasteiro, acolhem-
-no sob seu teto e se alegram com ele 
como um verdadeiro irmão, pois não 
se chamam irmãos segundo a carne, 
mas segundo a alma…”,  acrescenta.

Em síntese, o relato do filósofo des-
crevia para o imperador a essência do 
Cristianismo, não a partir de seus dis-
cursos ou pregações, mas dos testemu-
nhos de vida que traduziam na prática 
os ensinamentos de Cristo.

“Estão dispostos a dar suas vidas 
por Cristo porque guardam com fir-
meza os seus mandamentos, vivendo 
santa e justamente segundo o que lhes 
ordenou o Senhor Deus. A Ele são da-
das graças a todo momento, por toda 
comida e bebida, bem como pelos de-
mais bens… Este é, portanto, verdadei-
ramente o caminho para o reino eter-
no, prometido por Cristo para a vida 
vindoura”, completa Aristides.

 
CARTA A DIOGNETO

Outro texto que detalha a vida da 
Igreja primitiva é a chamada Carta 
a Diogneto, um manuscrito elabo-
rado por volta do ano 120, que foi 
encontrado em 1436, em Constan-
tinopla (atual Istambul, na Turquia). 

Nessa carta, endereçada a um certo 
Diogneto, o autor desconhecido escre-
ve que os cristãos viviam plenamente 
inseridos na realidade local e, portanto, 
não se distinguiam dos outros nem por 
sua terra, nem por sua língua, nem por 
seus costumes. “Eles não moram em 
cidades separadas, nem falam línguas 
estranhas, nem têm qualquer modo es-
pecial de viver”, destaca.

“Sua doutrina não foi inventada 
por eles, nem se deve ao talento e à 
especulação de homens curiosos; 
eles não professam, como outros, 
nenhum ensinamento humano. Pelo 
contrário: mesmo vivendo em ci-
dades gregas e bárbaras, conforme 
a sorte de cada um, e adaptando-se 
aos costumes de cada lugar quanto à 
roupa, ao alimento e a todo o resto, 
eles testemunham um modo de vida 
admirável e, sem dúvida, paradoxal”, 
observa o texto.

 
MULTIPLICAM-SE 

O autor da Carta a Diogneto res-
salta, ainda, que os cristãos viviam em 
sua pátria “como se fossem forasteiros”. 
“Participam de tudo como cristãos, 
e suportam tudo como estrangeiros. 
Toda pátria estrangeira é sua pátria, e 
cada pátria é, para eles, estrangeira”, 
acrescenta.

 “Assim como a alma está no cor-
po, assim os cristãos estão no mun-
do. A alma está espalhada por todas 
as partes do corpo; os cristãos, por 
todas as partes do mundo. A alma 
habita no corpo, mas não procede do 
corpo; os cristãos habitam no mun-
do, mas não pertencem ao mundo”, 
reforça o texto.

Por fim, o autor desconhecido en-
fatiza que os cristãos habitam “em mo-
radas que se corrompem, esperando a 
incorruptibilidade nos céus”. E, referin-
do-se à maneira como a Igreja crescia, 
usa a analogia: “Maltratada no comer e 
no beber, a alma se aprimora; também 
os cristãos, maltratados, se multiplicam 
mais a cada dia”.

Arte e Historia

Pintura na Catacumba de São Marcelino, em Roma, retrata a celebração do ágape  
(Eucaristia) nas primeiras comunidades cristãs
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No site do jornal O SÃO PAULO, você 
acessa conteúdos atualizados sobre a 
Igreja e a sociedade em São Paulo, no 
Brasil e no mundo. A seguir, algumas no-
tícias e artigos publicados recentemente.

Sonho, serviço e fidelidade. São três 
palavras que definem a experiência e o 
modelo de vocação que São José repre-
senta, nas palavras do Papa Francisco. 
Para celebrar o 58º Dia Mundial de Ora-
ção pelas Vocações, comemorado anu-
almente no 4o Domingo da Páscoa, este 
ano em 25 de abril, o Pontífice enviou 
uma mensagem intitulada “São José: o 
sonho da vocação”.

No Ano de São José, instituído pelo 
Papa Francisco no 150º aniversário da 
declaração de São José como patrono 
da Igreja, o Santo Padre escolheu trazer 
de novo a figura de José ao centro da re-
flexão, desta vez sob o olhar vocacional. 
“Em sua vida ordinária, José realizou o 
extraordinário aos olhos de Deus”, diz 
Francisco no texto, publicado em 19 de 
março.

SONHO
Em tempos marcados pela “fragili-

dade e o sofrimento por causa da pan-
demia”, o mundo precisa de homens e 
mulheres de vida consagrada, além dos 
sacerdotes, que possam “consolar as an-
gústias” e “reforçar as esperanças”. São 
José os orienta.

A primeira palavra-chave que sinali-
za isso é “sonho”, diz o Papa em sua men-
sagem. São José sonhava os sonhos “que 
Deus lhe inspirou” e “fez de sua existên-
cia um dom”. Dormindo, José visualizava 
a vontade de Deus. Conforme os Evan-

Cardeal Scherer: ‘Se cada um 
partilhar um pouco, nós vamos 
poder fazer muito’
https://cutt.ly/EvA7iJr

120ª Romaria Arquidiocesana a 
Aparecida acontecerá em 2 de maio
https://cutt.ly/evA7Uau

58ª Assembleia Geral da CNBB 
aprova realização do Ano 
Vocacional em 2023
https://cutt.ly/MvA7Vb9

Parlamentares e ministério 
estudam plano de acolhimento 
de ‘órfãos da COVID-19’
https://cutt.ly/gvA747n

Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe: chegou a 
hora de você participar
https://cutt.ly/5vA7lKz

Dom Luiz Fernando Lisboa: 
‘Considero a CNBB a voz forte 
da Igreja Católica no Brasil’
https://cutt.ly/HvA5pzF

COVID-19: Governo de SP 
anuncia vacinação para 
trabalhadores do transporte 
coletivo, doentes crônicos e 
pessoas com Down
https://cutt.ly/ovA419Y

“Eu estou contigo todos os dias” (cf. Mt 
28,20). Este é o tema escolhido pelo Papa 
Francisco para celebrar o 1º Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos, em 25 de julho.

A temática busca expressar a proximida-
de do Senhor e da Igreja na vida de cada ido-
so, especialmente neste momento difícil de 
pandemia. “‘Eu estou contigo todos os dias’ é 
também uma promessa de proximidade e de 
esperança de que jovens e idosos possam se 
entender mutuamente”, lê-se em um comu-
nicado de imprensa divulgado na terça-feira, 
20, pelo Dicastério para os Leigos, a Família 
e a Vida.

Para promover a celebração desse dia nas 
igrejas locais e nas realidades associativas, o 
Dicastério vai propor, a partir da metade de 
junho, alguns subsídios pastorais.

(por Redação)

Definido o tema 
do 1º Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos

Em sua série de catequeses sobre a 
oração, às quartas-feiras, o Papa Fran-
cisco declarou que “a Igreja é uma 
grande escola de oração” e que “tudo 
na Igreja nasce na oração, e tudo cresce 
graças à oração”. Na audiência-geral do 
dia 14, ele refletiu sobre como cada co-
munidade cristã é marcada pela oração 
de um jeito especial.

“É um patrimônio grande, ri-
quíssimo”, disse, acrescentando que 
“a experiência da oração merece ser 
aprofundada cada vez mais”. Fran-
cisco explicou que a oração é tão im-
portante para a Igreja que, “quando o 
inimigo, o maligno, quer combater a 
Igreja, o faz, antes de tudo, tentando 
impedi-la de rezar”.

Sem oração, sem a ação do Espí-
rito Santo, afirma, “as mudanças na 
Igreja são apenas uma mudança de 
grupo”, a Igreja se esvazia. Por isso, a 
Igreja deve “rezar e ensinar a rezar”, 
transmitindo a oração entre as gera-
ções. “Sem a luz desta lâmpada, não 
poderíamos ver a estrada para evan-
gelizar”, diz o Papa. (FD)

‘Tudo na Igreja nasce na oração’

“Sigo com viva preocupação os 
acontecimentos em algumas áreas do 
Leste da Ucrânia”, disse o Papa Fran-
cisco após a oração do Regina Coeli, no 
domingo, 18. “Nos últimos  meses, mul-
tiplicaram-se as violações do cessar-fo-
go, e observo com grande inquietação o 
aumento das atividades militares.”

Ele se refere a um conflito duradou-
ro entre Ucrânia e Rússia. Esta nova 
ameaça vem de uma ampliação da pre-
sença militar russa na fronteira com a 
Ucrânia. A Rússia recrutou 40 mil mi-

litares na Crimeia, região que pertencia 
à Ucrânia, anexada à Rússia em 2014. 
Agora, começa a fazer uma movimen-
tação semelhante na fronteira Leste. Na 
região, a Ucrânia combate grupos sepa-
ratistas pró-russos. 

Países do Ocidente, especialmente 
os Estados Unidos e a União Europeia, 
observam com atenção o novo avanço 
do governo russo em direção à Ucrânia. 
A Rússia diz que vem realizando trei-
namentos na região. As tensões entre 
os dois países vêm desde a dissolução 

da União Soviética, em 1991. Observa-
dores temem uma guerra, incluindo a 
Rússia e potências do Ocidente.

Nesse contexto, o Papa disse: “Por 
favor, desejo fortemente que se evite o 
aumento das tensões e, pelo contrário, 
se ponham gestos capazes de promo-
ver a confiança recíproca e favorecer a 
reconciliação e a paz, tão necessárias e 
tão desejadas”. Pedindo aos fiéis presen-
tes que rezassem uma “Ave-Maria”, ele 
manifestou proximidade à população 
da região. (FD)

Papa pede fim da escalada na tensão entre Ucrânia e Rússia

São José: referência de vocação
EM MENSAGEM PARA 
O DIA MUNDIAL 
DE ORAÇÃO PELAS 
VOCAÇÕES, O PAPA 
FRANCISCO FALA DE 
SONHO, SERVIÇO E 
FIDELIDADE

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

gelhos, foram quatro os sonhos de São 
José, que o levaram à ação.

“Eram chamados divinos, mas não 
foram fáceis de acolher”, lembra Francis-
co. “Depois de cada sonho, José teve que 
mudar seus planos e se colocar em jogo, 
sacrificando os próprios projetos para 
favorecer aqueles [projetos] misteriosos 
de Deus.”

Essa coragem de José serve às pessoas 
vocacionadas. “Assim acontece na voca-
ção: o chamado divino leva sempre a sair, 
a doar-se, a ir além. Não há fé sem ris-
co. Só abandonando-se com confiança à 
graça, colocando à parte os próprios pro-
gramas e as próprias comodidades, se diz 
de verdade ‘sim’ a Deus”, ensina o Papa.

SERVIÇO
A segunda palavra que marca o cami-

nho de José e das vocações, diz a mensa-
gem, é “serviço”. Isso porque José, “susten-
tado por um amor maior”, se transforma 
em um dom para os outros. “Ele se mo-
vimentou para encontrar e adequar um 
alojamento onde fez nascer Jesus”, recor-
da o Papa, citando outros acontecimen-
tos da narrativa bíblica em que São José 
“não perdeu o ânimo”, mesmo que as coi-
sas não tenham saído como o esperado.

Ele encarou os desafios “com a dispo-
nibilidade de quem vive para servir”, diz 
o Papa no texto. “Com esse espírito, José 

acolheu as numerosas e frequentemente 
imprevistas viagens da vida”, de Nazaré 
a Belém, depois até o Egito, o retorno a 
Nazaré e, todos os anos, a Jerusalém. Ele 
não “reclamava do que acontecia e sem-
pre estava disposto a dar uma mão para 
ajustar a situação”, diz o Papa.

Essa disponibilidade de servir de 
São José o torna também “protetor das 
vocações”, porque, ao ouvir o chamado 
de Deus, José testemunha uma vida de 
serviço “tocada pelo amor de Deus”. Ele 
passa dos sonhos às ações por meio do 
serviço.

FIDELIDADE
Uma terceira palavra que define a re-

lação entre São José e as vocações, escre-
ve Francisco, é “fidelidade”. Isso porque, 
nos momentos mais difíceis, “considera-
va todas as coisas, meditava, ponderava, 
e não se deixa dominar pela pressa, não 
cede à tentação de tomar decisões im-
prudentes”. Em vez disso, “cultiva a paci-
ência”, diz a mensagem.

Essa paciência, esse “silêncio opero-
so” de um “homem justo” só é possível 
“à luz da fidelidade de Deus”, acrescenta 
o Papa Francisco. Nesse sentido, trata-se 
de uma coragem e de um vigor que não 
existe só em José, por seu caráter ou per-
sonalidade, mas também por tudo o que 
Deus lhe inspira.

Papa venera a imagem de São José; Pontífice afirma que o Santo é modelo aos vocacionados
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