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N
a sua recente mensa-

gem para o Dia Mun-

dial de Oração pelas 

Vocações, celebrado 

no domingo, 25, o Papa Francisco 

propôs a reflexão sobre São José e 

as vocações. Antes de tudo, o pró-

prio São José foi um “vocacionado”, 

tendo sido chamado por Deus de 

maneira surpreendente para uma 

grande missão. Como o Carpinteiro 

de Nazaré respondeu à sua vocação?

Não se deve imaginar São José 

como um sonhador, que corria atrás 

de um ideal de autorrealização pro-

posto por certo modismo cultural 

do momento ou para ser famoso. 

Não se deve confundir a vocação 

com certo desejo movido por vaida-

de ou ambição. José era um homem 

simples e justo e vivia do seu traba-

lho cotidiano. Queria casar, formar 

família e gostava de uma jovem de 

Nazaré, chamada Maria.

Era um homem afinado com 

Deus, atento aos seus desígnios, 

e isso fez toda a diferença em sua 

vida. De fato, o Altíssimo olhou 

para ele e entrou em sua vida de 

maneira surpreendente. Quatro so-

nhos foram para José como quatro 

ordens divinas, que mostraram a 

vocação que deu sentido à sua vida 

(cf. Mt 1,20; 2,13.19.22): o sonho 

do casamento com Maria, da fuga 

para o Egito, da volta do Egito para 

a Judeia e o sonho da mudança de 

residência de Belém para Nazaré. 

Naturalmente, tratava-se mais 

que de sonhos comuns. Eram ver-

dadeiras manifestações da vontade 

divina, e José acolheu os caminhos 

que Deus lhe indicava com pronti-

dão e obediência. Não se meteu a 

discutir e a fazer seus cálculos: se 

isso seria conveniente e teria vanta-

gens para ele, se isso lhe ficava cô-

modo ou significava renunciar aos 

seus projetos pessoais. José abraçou 

o sonho de Deus a seu respeito e se 

colocou prontamente na vontade 

de Deus, fazendo o que lhe era in-

dicado. Na dinâmica da vocação, 

muitas vezes, coloca-se demasia-

da ênfase no aspecto da realização 

pessoal e, então, perde-se o olhar 

sobre a vida a partir da fé e da con-

fiança em Deus, e a pessoa começa 

a ficar hesitante e insegura, porque 

quer contar apenas com as próprias 

forças e a lógica humana.

O Papa Francisco propõe São 

José como o exemplo de vocaciona-

do, que acolhe o chamado e respon-

de com atitudes certas à vocação. 

Em sua fé simples, mas profunda, 

tem o “ouvido interior” bem aten-

to à voz divina que lhe fala nas cir-

cunstâncias da vida. Acolhendo o 

sonho de Deus a seu respeito, abre-

-se às surpresas de Deus. Não pre-

tende ter antecipadamente o plane-

jamento certinho de tudo o que a 

vida lhe pode trazer. Permite que 

Deus lhe indique. E assim, em sua 

vida, José deixou-se conduzir por 

“aventuras divinas”, que nunca teria 

imaginado, caso se tivesse aferrado 

a um cálculo fechado e mesquinho. 

A vocação requer entrega a Deus, 

permitindo que Ele marque o rumo 

da vida do vocacionado.

A resposta de José à sua vocação 

foi marcada pela disponibilidade 

para o serviço. Sua vida foi para 

servir a Maria e a Jesus e, sem o 

imaginar, ele estava servindo a toda 

a humanidade. Esquecido de si 

mesmo e sem medir esforços, José 

fez a cada momento o que devia 

fazer, sustentado pela sua grande 

fé e retidão interior e por um amor 

sem reservas a Deus e ao próximo. 

E José continua a servir a família 

de Jesus, com tantos irmãos pelo 

mundo todo, como Patrono e inter-

cessor pela Igreja inteira. Deus faz 

grandes coisas por meio de quem 

se coloca ao seu serviço!

José confiou no Deus dos Pa-

triarcas e Profetas, que mostrou 

sua misericordiosa fidelidade de 

geração em geração, tantas vezes, 

antes dele. Fiel a Deus, ele também 

confiou, sem medo, como o anjo 

lhe pediu, e amadureceu na sua vo-

cação ao longo de toda a vida, cres-

cendo na serenidade e na alegria. A 

resposta ao chamado de Deus não 

tira a liberdade nem oprime nin-

guém, mas Ele liberta a pessoa do 

fechamento egocêntrico e orienta a 

vida para horizontes amplos e pro-

missores. São José, Padroeiro dos 

Vocacionados, lembre-nos sempre 

de que a vocação é para participar 

de uma missão que vem de Deus, 

que conforta e ampara aqueles que 

respondem generosamente ao cha-

mado.  

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER

Arcebispo 
metropolitano

de São Paulo

São José, cuidador 
das vocações
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O avanço da ‘perseguição religiosa educada’

Editorial

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

O que uma pessoa mais deseja 
na vida? As pesquisas sobre a feli-
cidade mostram que é a qualidade 
dos relacionamentos o que mais 
torna uma pessoa feliz, assim como 
é a amizade e a companhia que se 
fazem os esposos que determinam 
a felicidade num casamento. O que 
mais desejam os jovens, senão, ter 
amigos?

Comentei, em um artigo anterior 
(“Um ‘amigo virtual’ e o verdadei-
ro amigo”) sobre um aplicativo de 
inteligência virtual que simula um 
“amigo” – e sua incapacidade de cor-
responder a nosso anseio mais pro-
fundo, que só pode ser plenamente 
satisfeito na amizade com Cristo.

Ela é incomparável para quem a 
experimenta. Alimenta, encoraja e 
ensina como viver e como cultivar 
a amizade com todas as pessoas que 
amamos.

Como acontece com todos os 
amigos, é preciso convivência, tempo 
e espaço adequados. É fundamental 
e de grande ajuda o conhecimento 
dos livros que descrevem a experiên-
cia de quem conheceu Jesus antes de 
nós, como a Escritura. O pertencer a 
uma comunidade da Igreja e os sa-
cramentos também são necessários, 
pois nos ensinam e dão forças para 
descobrir o caminho e a melhor lin-
guagem para o relacionamento com 

‘Aprender’ a amizade com Cristo
finalmente, em casa e seguros. 

Vivemos em um tempo no qual 
a experiência de amizade com Jesus 
foi jogada fora, e Ele foi descartado 
da nossa vida concreta no dia a dia. 
Participar da Igreja se reduziu a um 
rito muitas vezes externo ou coisas a 
fazer. E a experiência de oração no co-
tidiano se tornou algo desconhecido. 
Tudo isso trouxe grandes consequên-
cias para o mundo cristão; ao mesmo 
tempo em que este descobria o niilis-
mo, o ceticismo, a solidão extrema e 
o individualismo, que cresceram, e se 
tornaram o pão de cada dia. 

A amizade com Jesus Cristo se 
mostra capaz de nos salvar do so-
frimento, do mal, da morte. É o que 
reconhece Pedro logo após Pente-
costes: não há nenhum outro lugar 
para buscar a salvação (cf. At 4,12). 
Ela não pode vir por meio de mais 
ninguém, nem há outro nome pelo 
qual alguém possa ser salvo. 

Como seria bom e justo se todos 
pudessem ter a oportunidade de co-
nhecer plenamente a amizade com 
Cristo.

Peçamos a graça de que o maior 
número possível de pessoas possa 
encontrar um amigo cristão que 
conheça Jesus Cristo e possa apre-
sentá-Lo.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

Jesus. Não bastam, porém. É preciso 
momentos de solidão e de silêncio. 
É preciso aprender a rezar, a usar 
as palavras adequadas, exatamente 
como se aprende a se relacionar com 
um amigo. É necessário um relacio-
namento frequente e rezar várias 
vezes por dia. É assim que o relacio-
namento cresce e o conhecimento 
e a intimidade com Jesus evoluem; 
sendo possível, cada vez mais, “reco-
nhecer” sua presença e experimentar 
que Ele responde, ensina, conduz. 

Quando se aprende a reconhe-
cer a presença de Jesus, o “vivente”, 
começa-se a fazer a experiência de 

que Ele é mais “presente” que tudo 
que se vê com os olhos. Essa expe-
riência é agradável e dá segurança. 
Jesus se torna uma companhia que 
muda a relação com tudo. Com 
o tempo, a sua companhia se tor-
na amor que transborda e muda o 
modo de viver e de se relacionar, 
pois dá equilíbrio a tudo e ensina 
como agir. A experiência da sua 
presença é uma surpresa e não fruto 
do próprio raciocínio, acontece de 
repente e de forma surpreendente, 
como a dizer: “Nunca tinha pensa-
do nisso, que coisa nova e diferen-
te!”. Com esse amigo nos sentimos, 

ANA LYDIA SAWAYA

Opinião

Ana Lydia Sawaya é professora da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), fez doutorado em 

Nutrição na Universidade de Cambridge (Reino 
Unido) e foi pesquisadora visitante do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT).

E
m sua recém-publicada 15ª 
edição do Relatório de Liber-
dade Religiosa no Mundo, 
a Fundação Pontifícia Aju-

da à Igreja que Sofre (ACN) oferece 
um minudente retrato dos desafios e 
progressos verificados no panorama 
mundial desde a versão de 2018: da 
difusão do jihadismo radical na África 
subsaariana aos auspiciosos encontros 
inter-religiosos do Papa com autorida-
des islâmicas, das perseguições a mi-
norias (inclusive não cristãs) na Chi-
na e Coreia do Norte à depredação e 
incêndio de igrejas católicas em nosso 
vizinho Chile. Para nós, brasileiros, no 
entanto, chama a atenção, dentre as 
Principais Conclusões do documen-
to, a difusão da chamada “perseguição 
educada” (nº 9).

Por este termo, o Relatório se re-
fere à ascensão de “novos ‘direitos’ ou 
normas culturais, que (...) remete as 
religiões ‘para a obscuridade silenciosa 

da consciência do indivíduo ou relega-
-as para os recintos fechados das igre-
jas, sinagogas ou mesquitas’” (cf. Papa 
Francisco, Evangelii gaudium, 255). Em 
bom português: as instituições sociais 
passam a exigir dos crentes – sob pena 
de sanções que vão desde pressões psi-
cológicas e de grupo até multas e encar-
ceramento – que adotem posturas irre-
conciliáveis com suas mais profundas 
convicções religiosas.

Não se trata, rigorosamente falan-
do, de um fenômeno novo. A Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos 
garante a todo ser humano a liberdade 
de manifestar sua religião “pelo ensino 
[e] pela prática” (art. 19) – porém já 
faz anos que o mero ensino do Credo 
da Igreja sobre a sexualidade humana 
vem sendo chamado de “discurso de 
ódio”, ou que a mera prática de invocar 
a objeção de consciência para evitar 
envolvimento com situações de aborto 
vem sendo tida por fundamentalismo. 

O que se destaca no novo Relatório, no 
entanto, é a influência da atual pande-
mia de COVID-19 no recrudescimen-
to dessas “novas normas culturais, 
consagradas na lei, [que] resultam em 
um profundo conflito dos direitos do 
indivíduo à liberdade religiosa e de 
consciência com a obrigação legal de 
cooperar com essas leis”.

Em muitos países ocidentais 
(como também no Brasil), o governo 
vem impondo medidas pretenden-
do proibir ou limitar severamente o 
culto público – inclusive na Semana 
Santa, ou no Yom Kippur judaico e 
no Ramadã muçulmano. Nos Estados 
Unidos, por sinal, o ministro da Su-
prema Corte, Samuel Alito, declarou 
que as limitações impostas à liberda-
de religiosa atingiram níveis “antes 
inimagináveis”. 

Por trás dessas medidas, subjaz a 
premissa oculta de que o direito de cul-
to seria uma concessão estatal, e não 

um direito do cidadão – mas convém 
lembrar que a citada Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos reconhe-
ce a todo ser humano a liberdade de 
manifestar sua religião, inclusive “pelo 
culto público e particular” (art. 19), e a 
própria Constituição brasileira assegu-
ra “o livre exercício dos cultos religio-
sos” (art. 5º, inciso VI).

As situações de crise não deveriam 
ser facilmente aceitas como justificati-
va para passar por cima das instituições 
jurídicas de um país – pois é justamen-
te nestes momentos de tensão que a es-
tabilidade do Estado de direito é mais 
necessária. Dizia o grande humanista 
e chanceler da Inglaterra, São Thomas 
More, na célebre biografia vencedora 
de seis Oscars, “O homem que não ven-
deu sua alma”, que a lei deve ser respei-
tada mesmo que em benefício do pró-
prio diabo – pois, se for ela derrubada, 
onde buscaremos refúgio quando fosse 
o diabo a nos perseguir?
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NOMEAÇÃO E PROVISÃO 
DE VIGÁRIO PAROQUIAL:

Em 09/04/2021, foi nomeado 
e provisionado como Vigário 
Paroquial, “ad nutum episcopi”, 
da Paróquia São Marcos Evan-
gelista, no bairro do Parque São 
Rafael, na Região Episcopal Be-
lém, o Reverendíssimo Padre 
José Dillon, SVD.

Em 16/03/2021, foi nomeado 
e provisionado como Vigário 
Paroquial, “ad nutum episcopi”, 
da Paróquia Sagrada Face, no 
bairro do Jardim Aricanduva, na 
Região Episcopal Belém, o Re-
verendíssimo Padre Willian de 
Oliveira Rosa, MPS.

POSSE CANÔNICA:

Em 11/04/2021, foi dada a pos-
se canônica como Pároco da 
Paróquia Santo Antônio, no 
bairro da Barra Funda, na Re-
gião Episcopal Sé, ao Reveren-
díssimo Padre José Donizeti 
Coelho.

Em 20/03/2021, foi dada a posse 
canônica como Vigário Paro-
quial da Paróquia São Bene-
dito, no bairro de Vila Nilo, na 
Região Episcopal Sant’Ana, ao 
Reverendíssimo Padre José Bis-
po de Souza, CSJ.

Em 19/03/2021, foi dada a posse 
canônica como Vigário Paro-
quial da Paróquia Nossa Se-

nhora da Salette, no bairro de 
Santana, na Região Episcopal 
Sant’Ana, ao Reverendíssimo 
Padre Luciano Santos Batista, 
MS.

Em 19/03/2021, foi dada a posse 
canônica como Pároco da Paró-
quia Santo Antônio, no bairro 
de Vila Mazzei, na Região Epis-
copal Sant’Ana, ao Reverendís-
simo Padre Maykom Sammuel 
Alves Florêncio.

Em 20/03/2021, foi dada a posse 
canônica como Vigário Paro-
quial da Paróquia Nossa Se-
nhora do Carmo, no bairro de 
Vila Paulistana, na Região Epis-
copal Sant’Ana, ao Reverendís-
simo Padre Almir Urbano dos 
Santos, MS.

EXCARDINAÇÃO DO  
CLERO DA ARQUIDIOCESE:
Em 18/03/2021, foi incardinado 
na Arquidiocese de Valência, Es-
panha, o Reverendíssimo Padre 
Carlos Alberto Palacios Sali-
nas, excardinado do clero da Ar-
quidiocese de São Paulo.

CONVÊNIO DE AJUDA  
MISSIONÁRIA:
Em 11/03/2021, foi assinado o 
Convênio de ajuda missionária 
entre a Arquidiocese de São Pau-
lo e a Diocese de Foz do Iguaçu, 
referente ao serviço sacerdotal 
do Reverendíssimo Padre An-
tônio José Laureano de Souza, 
pelo período de 03 (três) anos.

Atos da Cúria
Reprodução

Divulgação



  
www.osaopaulo.org.br

www.arquisp.org.br   | 28 de abril a 4 de maio de 2021 | Geral/Atos da Cúria | 5

Reprodução

Em decreto assinado no domingo, 
25, o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano de São Paulo, 
instituiu a “Comissão do Centenário 
do nascimento do Cardeal Paulo Eva-
risto Arns, OFM”, que irá “preparar e 
coordenar a comemoração de tão sig-
nificativa efeméride pela Arquidiocese 
de São Paulo, longamente servida por 
Dom Paulo”, consta em um dos trechos 
do decreto.

Caberá à comissão (leia detalhes ao 
lado) elaborar um programa de iniciati-
vas colaborativas para comemorar o cen-
tenário de Dom Paulo, a ser aberto em 
14 de setembro, quando ele completaria 
100 anos de vida. As atividades poderão 
ser programadas ao longo de todo o ano 
centenário. O plano de comemorações 
deverá ser apresentado à Cúria Metro-
politana até 15 de junho de 2021. 

BIOGRAFIA
Dom Paulo Evaristo Arns nasceu em 

Forquilhinha, Criciúma (SC), em 14 de 
setembro de 1921. Ingressou na ordem 
franciscana (OFM) em 1939. Ordenou-
-se presbítero em 1945, em Petrópolis 
(RJ). Frequentou a Sorbonne de Paris, 
onde se laureou em Patrística e Línguas 

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano, instituiu, na 
quinta-feira, 22, o “Grupo de Trabalho 
para a Atualização do Plano de Manu-
tenção da Igreja na Arquidiocese de São 
Paulo”.

O grupo de trabalho irá se dedicar 
“à elaboração de uma proposta de re-
novação do atual Plano de Manuten-
ção, a ser submetida posteriormente 
aos diversos organismos competentes 
em questões administrativas da Ar-
quidiocese e para receber, finalmente, 
a aprovação da Autoridade arquidio-
cesana”, consta no decreto assinado 
pelo Arcebispo (leia a íntegra do do-
cumento ao lado).

Caberá ao grupo propor modifica-
ções, ajustes, supressões, acréscimos em 
vista da atualização e adequação do Pla-

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

REDAÇÃO
osaopaulo@uol.com.br

Grupo de trabalho irá atualizar Plano 
de Manutenção da Arquidiocese

no de Manutenção. A proposta final de 
revisão deve ser apresentada até 30 de 
agosto deste ano.

O QUE É O PLANO DE MANUTENÇÃO
No decreto de criação do grupo de 

trabalho e de nomeação de seus mem-
bros é detalhado que o Plano de Ma-
nutenção da Igreja “contém as normas 
universais e particulares da Igreja para 
a manutenção e a administração da Ar-
quidiocese de São Paulo e constitui a lei 
comum para todos os organismos que, 
de alguma forma, têm sua referência 
institucional na Mitra Arquidiocesana 
de São Paulo. As normas dizem respeito, 
sobretudo, à organização administrati-
va geral da Arquidiocese de São Paulo 
e aos bens da Igreja, formação do clero, 
sustento e previdência dos ministros da 
Igreja e à promoção da ação evangeliza-
dora da Igreja”.

Explica-se, ainda, que, após um longo 

Comissão para as comemorações 
do centenário de Dom Paulo 
Evaristo é instituída

Clássicas. Foi professor e mestre dos clé-
rigos e jornalista profissional.

Em 1966, foi ordenado Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese por São Paulo VI, que 
em 1970 o nomeou como 5o Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo, função que 
começou a exercer em 1o de novembro 
de 1970 e permaneceu até 1998, quan-
do renunciou por motivo de idade. Em 
1973, tornou-se cardeal por intermédio 
do Papa.

Conforme informações disponíveis 
no portal da Arquidiocese, assim que 
assume a Igreja em São Paulo, o Cardeal 
Arns “incrementa fortemente a partici-
pação dos leigos nos passos do Concílio 
Vaticano II. Realiza a Operação Periferia, 
vendendo o Palácio Episcopal, e assume 
destemida defesa dos direitos humanos, 
constantemente violados pela ditadura 
militar. Torna-se voz dos sem voz e arau-
to da justiça social em nossa pátria. É de 
sua responsabilidade a edição do livro e 
relatório ‘Brasil, nunca mais’, marco na 
luta contra a tortura”. Em seu episcopado 
como Arcebispo, criou 43 paróquias, in-
centivou e apoiou o surgimento de mais 
de 2 mil comunidades de base nas peri-
ferias da metrópole paulistana, particu-
larmente nas atuais dioceses sufragâneas 
de São Miguel, Osasco, Campo Limpo e 
Santo Amaro, além das Regiões Episco-
pais Belém e Brasilândia.

Reprodução

período de vigência 
sem alterações subs-
tanciais, o atual plano 
em vigor necessita de 
adequação e renovação, 
em razão das circuns-
tâncias que mudam de 
tempos e tempos e das 
novas normas adminis-
trativas.
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N
a tarde do Domingo da Pás-
coa, dois discípulos de Je-
sus regressam à sua aldeia, 
Emaús, profundamente  

desanimados porque Jesus Cristo, em 
quem haviam posto todo o sentido 
de suas vidas, tinha sido entregue nas 
mãos dos líderes religiosos e do gover-
nador, condenado à morte e sepulta-
do havia três dias. Eles provavelmente 
eram do grupo dos 72 discípulos. Nos 
últimos anos, haviam presenciado tan-
tas coisas grandes: até eles mesmos ha-
viam pregado o Evangelho, presencia-
do algum milagre... 

Como estava a sua alma? Eles tinham 
deixado muitas coisas boas para seguir a 

Cristo. Sua única ambição era acompa-
nhá-lo, ouvi-lo, aprender dele, ajudá-lo 
em tudo. O futuro parecia-lhes promis-
sor: conheciam o poder e a sabedoria do 
seu Mestre. Comprovavam que seu pres-
tígio conquistava muitas pessoas. 

Agora, porém, em poucas horas, tudo 
ficou completamente arruinado: o Mes-
tre traído, entregue nas mãos dos judeus, 
foi condenado à morte pelo governador 
romano. O corpo de Jesus, depositado no 
sepulcro, foi tirado de lá e não se sabe o 
que foi feito dele, apesar de algumas mu-
lheres dizerem ter visto um anjo assegu-
rar que Ele está vivo. Tudo parece haver 
terminado tragicamente. E, agora, o que 
será de nós? O que faremos?

Um forasteiro os encontra no mesmo 
caminho e começam a conversar. No en-
tanto, eles não percebem que o viajante 
era o próprio Senhor ressuscitado. O di-
álogo quase completo é transcrito pelo 
evangelista: manifestam seu estado de 
ânimo, abrem seu coração e relatam a sua 
decepção. Trata-se de uma conversa que 
abranda o medo, recupera o ânimo, alivia 
seus corações, ilustra sua inteligência e os 
transforma completamente.

É interessante a postura de Jesus, ao 
deixar-lhes completamente livres para 
contar tudo o que lhes pesa no coração. 
E não os interrompeu, abreviando o de-
sabafo. Esperou que exteriorizassem seus 
sentimentos, manifestassem seus medos, 
desesperanças e frustração. Jesus provo-
cou o encontro, coincidindo com o mes-
mo caminho; participou da conversa, 
intuiu seus sentimentos pelo modo ca-
bisbaixo com que caminhavam e perce-
beu seu coração tristonho. Com palavras 
cálidas, ajudou a vencer a ignorância, o 
desânimo, a deformação do juízo daque-
les homens, que sentiram confiança para 
contar o que lhes preocupava: os aconte-
cimentos ocorridos em Jerusalém na tar-
de da sexta-feira, culminando na morte 
de Jesus de Nazaré. Com muita paciência, 
apoiado nas Escrituras, apresentou uma 
série de argumentos para lhes mostrar 
como o plano de Deus se foi cumprindo, 
afirmando que não tinham motivo para 
andar angustiados: “...começando por 
Moisés, e passando por todos os profetas, 
explicou-lhes, em todas as Escrituras o 
que se referia a ele” (Lc 24,27). 

Ao chegarem à sua aldeia, eles o de-

tiveram, como se dissessem: “Precisamos 
continuar conversando com você. Senti-
mos o nosso coração aliviado. Recupera-
mos a alegria. Foi muito bom abrir a alma 
com sinceridade total e confidenciar os 
nossos sentimentos...”. 

Nesse momento, Jesus se revelou ao 
se sentar à mesa com eles e ao partir o 
pão eucarístico; imediatamente, desapa-
receu de sua vista. Eles se sentem agora 
felizes e alegres. Estão completamente 
recuperados. “Levantaram-se na mesma 
hora e voltaram a Jerusalém... e contaram 
o que lhes havia acontecido no caminho 
e como o tinham reconhecido ao partir o 
pão” (Lc 24,35).

Nesse tempo da Páscoa, devemos fa-
zer o mesmo: conversar em nossa oração 
com Jesus Ressuscitado, contar-lhe a nos-
sa situação: nossas preocupações, aflições 
e desânimos. Detê-lo entre nós – “fica 
conosco” – na Eucaristia, na Comunhão, 
na fração do pão. Somos privilegiados 
porque temos o nosso Deus tão próximo: 
nos nossos caminhos diários, na celebra-
ção da missa e na Sagrada Comunhão. 
Que saibamos encontrar Jesus Ressusci-
tado na oração e na Eucaristia. 

DOM CARLOS 
LEMA GARCIA

BISPO AUXILIAR 
DA ARQUIDIOCESE E 
VIGÁRIO EPISCOPAL 
PARA A EDUCAÇÃO 
E A UNIVERSIDADE

Espiritualidade
Fica conosco, Senhor!

SÉ

Dom Eduardo dá posse ao Padre Geraldo Pedro

Rui Halasz

Acervo da Paróquia Santa Cecília

Pascom da Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários

No 4º domingo da Páscoa, 25, Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações, Dom 
Eduardo Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Sé, presidiu 
missa Paróquia São Joaquim – Igreja de 
Nossa Senhora da Glória, Setor Pastoral 
Aclimação, durante a qual deu posse ao 
novo Administrador Paroquial, o Padre 
Geraldo Pedro dos Santos, e apresentou 
o Vigário Paroquial, Padre Antônio Geni-
valdo de Oliveira.

A celebração teve transmissão on-line 
e participação dos fiéis nos limites esta-
belecidos em razão da atual pandemia de 
COVID-19. Inicialmente, foi efetuada a 
leitura dos decretos de nomeação dos pa-
dres empossados. Depois, ambos fizeram 
a profissão de fé. Em continuidade ao rito 
de posse, Dom Eduardo efetuou a entrega 
das chaves da Igreja – “para cuidar daque-
la porção do povo de Deus que deve ser 
conduzida com muito carinho e zelo na-
quela Igreja” – e do sacrário – “para que a 

[SÉ] No dia 22, a Paróquia Santa Cecília, 
Setor Santa Cecília, comemorou 126 anos 
de fundação. A igreja foi erigida em 1895, 
no mesmo lugar onde havia sido constru-
ída uma capela em abril de 1861. A Igreja 
Santa Cecília deve o seu atual edifício ao 
Padre Paulo Pedroso, que convidou Bene-
dito Calixto e Oscar Pereira da Silva para 
pintar os murais e as telas, adquiriu o ór-
gão e resguardou um dos sinos da antiga 
Igreja da Sé que tocou nas festividades 
da Independência. A Paróquia foi um dos 
santuários jubilares no ano de 2000 e con-
tinua a ser um dos marcos religiosos do 
centro da cidade.

(por Pascom Santa Cecília)

[SÉ] Na celebração do Ano de São 
José e do Ano Família Amoris laetitia, 
convocados pelo Papa Francisco, ima-
gens da Sagrada Família de Nazaré 
estão peregrinando entre as famílias 
das Paróquias Nossa Senhora de Ca-
saluce e Nossa Senhora Aparecida dos 
Ferroviários, no Setor Pastoral Brás. As 
imagens, doadas por paroquianos, fo-
ram abençoadas pelos Padres Lorenzo 
Nacheli e Simone Bernardi  (foto) na 

celebração do Dia de São José, em 
março. Nas visitas, é proposto um mo-
mento de oração em família, por meio 
de um pequeno guia elaborado pela 
equipe responsável. A peregrinação 
teve início em abril, com todos os cui-
dados preventivos em relação à crise 
sanitária, e deve se estender ao longo 
de todo o ano.

(por Pascom da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida dos Ferroviários)

[SÉ] No sábado, dia 1º, serão celebrados 
os 46 anos da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida dos Ferroviários e o Dia de São 
José Operário, com uma carreata com a 
imagem do Santo, às 9h30, e missa às 11h 
na igreja matriz. Entre os dias 28 e 30, ha-
verá o tríduo preparatório, com missas às 
19h30. Será permitida a participação pre-
sencial dos fiéis, respeitando-se os limites 
de ocupação do templo previstos para a 
atual fase da pandemia. Todas as ativida-
des serão transmitidas pelas mídias so-
ciais: @nsaaparecidaferroviarios. 

(por Pascom paroquial)

Dom Eduardo dá posse a administrador 
paroquial da Paróquia São Joaquim

RUY HALASZ 
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Eucaristia seja o centro e o ápice de toda 
a comunidade”. 

Em seguida, o Bispo entregou ao 
Padre Geraldo a estola roxa “para ser 
zeloso aos fiéis a ele confiados e para 
que possam encontrar a misericórdia da 
qual todos nós necessitamos” e, finali-
zando, entregou o Santo Óleo do Cris-
ma para o sacramento do Batismo, para 
a acolhida dos que necessitam.   

Dom Eduardo, na homilia, reco-

ser desafiador a condução das duas co-
munidades paroquiais, mas que sempre 
responde ao chamado de Deus: “Eis-me 
aqui, Senhor. Coloco-me à disposição 
de todos vocês. Sou daqueles padres que 
gostam de fazer tudo junto, porque acho 
que a figura do pastor é estar junto com 
suas ovelhas. Chamem-me para benzer 
as casas, os comércios, fazer exéquias e 
também para uma macarronada: quero 
me fazer ‘um’ na vida de todos vocês”.

mendou aos padres em-
possados que “cuidem com 
amor da Paróquia São Jo-
aquim, que sejam sempre 
solícitos à semelhança do 
Bom Pastor, dedicando-se 
incessantemente para que 
todos estejam protegidos 
no Senhor e dispostos a dar 
a vida a cada um da Paró-
quia”.

Padre Geraldo, que 
também é Pároco da Paró-
quia Santo Eduardo, diri-
giu-se aos fiéis, afirmando 
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Saudável

V
id

a AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

Nossa Senhora da Assunção e São Paulo

Pessoal Nipo-Brasileira de São Gonçalo

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

Você pode viver bem, ter vida saudável melhorando 

seu modo de ver a si mesmo, os outros e o mundo. 

O Dr. Bruno e o Dr. José darão a você ajuda 

continuada, indicando o caminho a seguir

Os interessados devem comparecer as quartas-feiras, 

às 14h, nas instalações das paróquias:

ATENDIMENTO 

GRATUITO

[BRASILÂNDIA] No 4o Domingo da 
Páscoa, 25, o Domingo do Bom Pastor, 
Dom Carlos Silva, OFMCap, Bispo Auxi-
liar da Arquidiocese na Região Brasilân-
dia, presidiu missa na Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, no Setor 
Pereira Barreto, concelebrada pelo Padre 
Maycon Wesley, Animador Vocacional da 
Região. Na ocasião, foram apresentados 
ao Bispo os vocacionados. Dom Carlos 
afirmou que “vocação acertada é garan-
tia de um futuro feliz”, podendo ser por 
meio do matrimônio, sacerdócio, vida re-
ligiosa ou vida missionária. Ele ressaltou 
que não deve haver medo de se dizer 
sim a Deus.                              (por Lucas Andrade)

[IPIRANGA] No sábado, 24, a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, na Vila Arapuá, 
distribuiu 60 cestas básicas para as famí-
lias cadastradas e doou alimentos avulsos 
para pessoas não cadastradas. Cada famí-
lia também recebeu 1kg de carne de fran-
go, reforçando, assim, a fonte de proteína 
na sua alimentação.

(por Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

BELÉM

SANTANA

IPIRANGA

Motivado pela campanha “Animando 
a Esperança”, promovida pela Arquidioce-
se de São Paulo, aconteceu no sábado, 24, 
no Largo São José do Belém, o “Drive-Thru 
Solidário –Belém do Bem”, realizado pela 
Paróquia São José do Belém, a Igreja Evan-
gélica Instituto Anjos de Deus e os “Ami-
gos do Belém”, grupo formado por mora-
dores e empresários do bairro. Também 
houve a participação de pessoas de confis-
são espírita e de outras denominações reli-
giosas. A ação foi coordenada pelo Pastor 
Agnaldo Queiroz de Faria (Pastor Guina) 
e o Padre Marcelo Maróstica Quadro.

O “Drive-Thru Solidário” aconteceu 
das 9h às 16h e arrecadou cerca de 8 mil kg 
(8 toneladas) de alimentos não perecíveis. 
Simultaneamente, houve pedidos para que 

as pessoas que realizavam compras nos su-
permercados e estabelecimentos comer-
ciais próximos fizessem alguma doação. 

“Percebemos que todos os envolvidos 
estavam com a grande preocupação de 
matar a fome de quem está com fome, de 
ajudar neste momento tão difícil da vida 
do povo brasileiro. É preciso combater a 
pandemia da fome”, afirmou o Padre Mar-
celo Maróstica, Pároco da Paróquia São 
José e Coordenador Regional de Pastoral.

O Sacerdote recordou que, a partir da 
iniciativa, já foram propostas outras ações 
coletivas e permanentes, como campanhas 
de doação de agasalhos e cobertores. “Foi 
um dia muito rico na partilha e também 
nas doações. As pessoas que doaram eram 
as mais diversas: jovens, casais, idosos, 
pessoas que vinham de carro, bicicleta, a 
pé, mas todos com um mesmo intuito: o 
de ajudar a quem tem fome”, concluiu. 

A procuradora federal Marcia Brito, 
que mora na zona Norte de São Paulo e 
atua em diversas ações sociais em Santana 
e outros pontos da região metropolitana e 
do Brasil, lançou neste mês um canal no 
Instagram para falar sobre a mulher. 

Com vídeos, lives e outras publica-
ções, o canal @marciabritomulheres  
trata de conteúdos como direito da 
mulher, finanças pessoais e gestão de 
tempo. “Quero ajudar outras mulheres 
na desconstrução de sistemas viciados 
de pensamentos e, assim, colaborar 

8 toneladas de alimentos são 
arrecadadas em ‘Drive-Thru Solidário’

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Procuradora cria canal no Instagram sobre direitos 
da mulher, gestão de tempo e finanças pessoais

EDMILSON FERNANDES
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

Marcia Brito, procuradora federal

‘1º On-line FestVocacional’ comemora o 
58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações

A Pastoral Vocacional da Região Ipi-
ranga realizou no domingo, 25, o “1º On-
-line FestVocacional”, festival multicultu-
ral que apresenta a beleza e a diversidade 
das vocações. 

Esta primeira edição foi marcada pela 
comemoração do 58º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações, cujo tema deste 
ano foi “São José: o sonho da vocação”. 
O evento aconteceu em live na página do 
Facebook da Região Episcopal Ipiranga. 

Entre os participantes do festival es-
teve Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Episcopal Ipiranga. Junto com os in-

[BRASILÂNDIA] Os fiéis da Comuni-
dade Santo Expedito da Paróquia São José 
Operário, no Jardim Damasceno, celebra-
ram a memória litúrgica do padroeiro, no 
dia 19, com missa presidida pelo Padre 
Gilson Feliciano, Pároco. A missa foi trans-
mitida pelas redes sociais da Paróquia e 
houve a participação presencial dos fiéis, 
dentro dos limites estabelecidos para o 
atual momento de pandemia. A festa do 
padroeiro foi antecedida por um tríduo 
preparatório.

(por Marcos Rubens Ferreira 
e equipe de liturgia da Paróquia)

CAROLINE DUPIM 
COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO  NA REGIÃO IPIRANGA

ternautas, ele refletiu sobre o tema do 58º 
Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 
destacando o importante papel e signifi-
cado que São José tem para as vocações, 
sendo um modelo a ser seguido.

O Bispo também compartilhou a pró-

pria trajetória vocacional, que se iniciou 
antes mesmo de completar 12 anos de ida-
de, quando ingressou no Seminário Roga-
cionista Pio XII, em Criciúma (SC). Dom 
Ângelo tem 37 anos de votos perpétuos 
na Congregação Religiosa Rogacionista, é 
presbítero há 36 anos e, há seis meses, bispo.

Durante a live, foram exibidos vídeos 
celebrando as vocações, feitos por diver-
sos grupos de jovens, de diferentes esta-
dos do Brasil (Pará, Paraná, Maranhão, 
Bahia, Ceará e São Paulo), viabilizados 
pela congregação religiosa Franciscana 
Angelina, presente na Região Ipiranga.

Padre Israel Mendes, Assessor Regio-
nal da Pastoral Vocacional, também par-
ticipou do festival e motivou a juventude a 
conhecer e a se aprofundar nas vocações.

Dom Ângelo fala sobre a vida vocacional

melhor conteúdo, da maneira mais leve 
possível.” 

Marcia promete ouvir empreende-
doras de sucesso, que vão compartilhar 
experiências reais do processo de cresci-
mento e empoderamento.  Ela também 
pretende criar futuramente uma página 
no Facebook e um canal no YouTube para 
dar acesso a mais mulheres.

Marcia Brito é integrante dos quadros 
da Advocacia-Geral da União; represen-
tante do estado de São Paulo na Associa-
ção Nacional dos Advogados Públicos 
Federais (Anafe); esposa, mãe e fundadora 
do projeto de caridade Amor Ágape To-
dos Somos Hum.

para a formação de uma mentalidade 
próspera. Em todos os fins de sema-
na, teremos um vídeo novo no canal, 
estrategicamente pensado para levar o 

Voluntários contabilizam doações de alimentos

Padre Marcelo Maróstica Quadro

Arquivo pessoal

Reprodução da internet

Arquivo paroquial

Jackeline Gasparini

Edna Silva e Érica Santos
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Fé e Cidadania

Você pergunta

O Francisco, de Carapicuíba 
(SP), conta que vai à missa fre-
quentemente. “Mas não comungo, 
porque não fiz a primeira Comu-
nhão. Como posso resolver isso?”, 
ele pergunta.

Francisco, você não sabe o que 
está perdendo por não comungar! 
Sim, eu sei que você até já sabe que 
na comunhão você recebe Cristo, 
presente em seu Corpo, Sangue, 
Alma e Divindade, no sacramento 
da Eucaristia. Fico feliz, meu irmão, 
porque você respeita a Eucaristia 

e não vai comungar porque não se 
sente preparado.

Francisco, eu garanto que, se 
você for bater um papinho com o 
padre de sua paróquia, ele vai re-
solver isso, indicando um catequis-
ta para prepará-lo para a Santa Co-
munhão. Fé você já tem, tanto que 
vai à missa. Falta-lhe, então, uma 
preparação mais profunda para 
entender, crer e receber Jesus Sa-
cramentado, na Santa Comunhão.

Não se envergonhe de dizer 
ao padre que não fez a primeira 
Comunhão. Não se envergonhe 
de não se achar preparado para 
comungar. Eu pessoalmente acho 

que tem muito mais valor diante 
de Deus uma pessoa que não co-
munga porque não se sente pre-
parada do que uma pessoa que vai 
comungar sem nenhuma devoção, 
sem nenhuma compreensão do 
mistério de amor que é a presença 
de Cristo na Eucaristia.

Coragem, então, meu irmão. 
Tenho certeza de que você vai sen-
tir uma grande alegria em receber 
Jesus sacramentado depois de uma 
boa preparação. Fale com o padre, 
peça à turma da Catequese de sua 
paróquia que o ajude. E, quando 
fizer a sua primeira Comunhão, 
mande um recadinho pra mim!

‘Não fiz a primeira Comunhão, mas 
gostaria de comungar. Como resolver?’

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

LUIZ ANTONIO ARAUJO PIERRE 

Fui ingênuo. Para mim, como para quase todos, é 
a primeira vez que passamos por uma pandemia. Faz 
um ano que tudo começou, e imaginei um final com 
um mundo melhor, no qual nada seria como antes e a 
solidariedade passaria a ter um papel de destaque, de 
denominador comum, havendo mais equilíbrio social e 
econômico. 

Não está sendo bem assim. De um lado, vemos que a 
solidariedade é vivida de forma esplêndida, em especial 
na área da Saúde, seja ela pública, seja privada, com seus 
profissionais incansáveis na luta contra o vírus. No caso 
particular do Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi 
redescoberto por muitos como sendo de uma surpreen-
dente e essencial importância. De outro lado, no entanto, 
fomos assaltados por atos de corrupção na aplicação dos 
recursos destinados ao combate à doença.

A questão que me faz debruçar sobre o tema da pan-
demia e da exclusão social, porém, é que, durante este 
período, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram 
mais pobres. Uma realidade que foi ao desencontro do 
meu sonho inicial. A lógica do sistema econômico não 
admitiu a solidariedade como parte estrutural do siste-
ma, deixando-a restrita ao agir individual e poucas vezes 
–  ou quase nunca –, atingindo o cerne da questão.

O Papa Francisco constatou isso já em meados do 
ano passado: “A pandemia acentuou a difícil situação dos 
pobres e o grande desequilíbrio que reina no mundo. E 
o vírus, sem excluir ninguém, encontrou grandes desi-
gualdades e discriminações no seu caminho devastador. 
E aumentou-as!”. 

A exclusão social existe desde sempre (embora o ter-
mo tenha sido cunhado apenas no século passado), ten-
do como causa o acúmulo de bens nas mãos de poucos, 
deixando a maior parte da população à míngua, muitas 
vezes morrendo de fome. Com a pandemia, sofreram 
ainda mais os idosos e, no Brasil, também os pobres, os 
negros e os indígenas.

Além da vacina, que é a solução central para comba-
ter o avanço da doença, desde o início foi indicado que 
os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
quanto à higiene das mãos, ao uso de máscaras faciais 
e ao isolamento social também são fundamentais para 
essa tarefa. O indispensável isolamento social – fato ago-
ra já solidamente comprovado – só é possível com ampla 
participação do Estado para garantir níveis desejáveis de 
isolamento e, ao mesmo tempo, manter seus cidadãos 
com um mínimo de dignidade e com alimentação. Em 
alguns países, porém, o Estado não se faz presente com 
esse amparo, o que está ampliando a devastação da po-
pulação.

Inegável que, individualmente ou em grupo, vimos 
no Brasil e em todo o mundo a atitude solidária de pesso-
as que vivem por um ideal maior do que exclusivamente 
ter dinheiro e poder, e que caminham com a certeza de 
que olhar para o próximo e cuidar dele é uma atitude que 
nos torna completos, íntegros e realizados. 

Essa atitude de cuidar do outro, de modo individual 
e estrutural, reverte sempre em benefício de todos. Se a 
economia, atualmente desequilibrada, que é grande cau-
sa da exclusão social, fosse direcionada a uma equânime 
distribuição de renda, traria melhorias para a própria 
economia, para a sociedade como um todo e favoreceria 
a inclusão social.

Fui ingênuo, mas mantenho a esperança em um mun-
do melhor e mais unido. Podemos aprender, agora, que 
isso depende em grande parte da nossa capacidade de 
se indignar diante do egoísmo desenfreado e de oferecer 
nossa ativa contribuição na comunidade, na sociedade.

Luiz Antonio Araujo Pierre é membro do Movimento dos Focolares, é 
professor e advogado. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-gra-

duado em Gestão de Pessoas e especialista em Direito do Trabalho.

Pandemia e 
exclusão social

LAPA

No dia 21, completaram-se 61 
anos da criação da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, na Vila Ham-
burguesa, Setor Pastoral Leopoldi-
na, pelo Cardeal Carlos Carmelo 
de Vasconcelos Motta, então Arce-
bispo Metropolitano, em 1960.

Atualmente, o Frei Marcus Vini-
cius está à frente da Paróquia. Ele e 
um grupo de paroquianos têm bus-
cado resgatar as origens da história 
dessa comunidade paroquial, con-
forme relataram à Pastoral da Comu-
nicação (Pascom) da Região Lapa. 

Raquel Pessa, paroquiana, ex-
plicou que antes de 1960, a Paró-
quia mais próxima dos fiéis da Vila 
Hamburguesa era a Nossa Senho-
ra de Fátima, na Vila Leopoldina, 
e para se chegar até lá era preciso 
enfrentar o caminho a pé, por ruas 
não pavimentadas e sem ilumi-
nação. Julio Rafael, também pa-
roquiano, destacou que os padres 
daquela igreja, Militão Higuera 
e Pedro Giol, apoiaram a criação 
da nova Paróquia. Inicialmente, 
as missas ocorriam no comércio 
do senhor Arnaldo Trigo, na Rua 
Schilling, e depois na cocheira de 

[LAPA] Na noite do domingo, 25, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano, presidiu missa na Paróquia 
São José, no Jardim Monte Alegre, Setor Pastoral Pirituba, 
concelebrada pelo Padre Admario Gama, Vigário Paroquial. 
No começo da celebração, Dom Odilo lembrou que deseja-
va ter ido à Paróquia na festa do padroeiro, em março, mas 
não o fez em razão das medidas mais restritivas para conter a 
pandemia de COVID-19. O Arcebispo também reafirmou que 
já foi comprado um terreno para a construção da nova igreja 
matriz, que contará com ajuda financeira de outras comuni-
dades paroquiais e, também dos paroquianos, a fim de que na 
Paróquia São José os fiéis tenham um templo adequado para 
se reunir e dar testemunho da fé.               (por Benigno Naveira)

Documentário retrata os 61 anos 
da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

BENIGNO NAVEIRA
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

dona Eugenia Carmelo, na Rua 
Nanuque. 

Frei Marcus recordou que, 
no dia 18 de maio de 1958, hou-
ve a missa na qual se abençoou 
a imagem da padroeira, doada 
pelo senhor Pedro Munford. 
Já naquela época, teve início a 
Quermesse da Vila Hamburgue-
sa, que foi uma das principais 
fontes de recursos financeiros 
para se erguer o templo.

Rita de Cássia, também paro-
quiana, ressaltou que, em outubro 
de 1960, a Paróquia foi entregue à 
Ordem dos Agostinianos Recole-
tos e se desenvolveu junto com o 
bairro, demandando a construção 

de uma igreja maior, também para 
melhor abrigar as diversas obras 
sociais que já existiam, como o Ba-
zar do Amor, o Sopão e o Bazar de 
Roupas. 

No canal do YouTube da Pa-
róquia (@pnslourdessp), criado 
pela equipe de Comunicação, está 
disponível um documentário, em 
três episódios, que rememora as 
origens da igreja. A produção tem 
direção de Raquel Pessa, participa-
ções de Julio Rafael Silva, Rita de 
Cássia e David Borges, com apre-
sentação de Henrique Paulo. To-
dos os trabalhos são incentivados 
e apoiados pelo Frei Marcus Vini-
cius, Pároco.

Fabiano Teixeira

Imagem da igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Hamburguesa

Arquivo paroquial
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No domingo, 25, o Arcebispo de São 
Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
presidiu missa de ação de graças pelos 
80 anos da Paróquia Nossa Senhora do 
Bom Conselho, no Alto da Mooca, na 
zona Leste da capital paulista. 

A celebração, que coincidiu com o 
4° Domingo da Páscoa, foi concelebra-
da pelo Pároco, Padre Gildásio Lima 
Tanajura; pelo Vigário Paroquial, Padre 
José Aguiar Nobre; e pelo Padre José 
Ferreira Filho. 

Seguindo a fase de transição nas me-
didas restritivas para conter a COVID-19,  
a igreja teve 25% dos seus bancos ocu-
pados pelos paroquianos que agenda-
ram a presença previamente. A sole-
nidade também foi transmitida pelas 
mídias sociais da Paróquia. 

HÁ OITO DÉCADAS 
PARTILHANDO FÉ

A Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Conselho foi instituída em 16 de março 
de 1941 pelo segundo Arcebispo Metro-
politano de São Paulo, Dom José Gaspar 
d’Afonseca e Silva. 

Ela é assistida pelos Padres e Irmãos 
da Congregação dos Sagrados Estigmas 
de Nosso Senhor Jesus Cristo (Estigma-
tinos), que têm por lema o auxílio aos 
bispos. A Congregação foi fundada em 
1816 por São Gaspar Bertoni, em Vero-
na, na Itália. Os primeiros Missionários 
Estigmatinos chegaram ao Brasil em 
1910. 

Padre Vitório Nardon foi o primei-
ro Pároco da Igreja do Bom Conselho 
da Mooca. Nascido na Itália, ele chegou 
ao Brasil em 1936 e, antes de assumir a 
missão na capital, atuou no interior do 
estado de São Paulo. 

A devoção a Nossa Senhora do 
Bom Conselho teve início no século 
XV, na Albânia. Na época, o pequeno 
país europeu estava em guerra com 
os turcos (otomanos). Devotos da 
Virgem Maria, os albaneses tiveram 
as preces atendidas ao se prostrarem 
diante da imagem para pedir a graça 
de escapar com segurança de uma in-
vasão turca. 

Da Albânia, a devoção chegou à Ge-
nazzano, cidade italiana, onde milagro-
samente apareceu numa capela a ima-
gem de Nossa Senhora com o Menino 
Jesus. Não demorou muito para que esse 
e outros milagres se espalhassem pelo 
mundo. No Brasil, a devoção foi difundi-
da pelos Padres e Irmãos Estigmatinos, 
em especial no bairro da Mooca, onde a 
igreja está localizada. 

Dom Odilo preside missa pelos 80 anos da 
Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho
INSTITUÍDA EM 16 DE 
MARÇO DE 1941, IGREJA É 
SINAL DA FÉ, ESPERANÇA 
E CARIDADE CRISTÃ NO 
ALTO DA MOOCA

IRA ROMÃO
osaopaulo@uol.com.br

A VIDA PASTORAL  
EM MEIO À PANDEMIA 

Ao longo das oito décadas, com ex-
ceção deste período de pandemia, todo 
ano a Paróquia mobiliza os devotos para 
realizar a festa da Padroeira, celebrada 
em 26 de abril. 

“É onde, com alegria, todos se  
reúnem com barracas, comidas típicas e 
shows ao vivo para festejar a Padroeira da 
Mooca. Hoje, precisamos nos distanciar, 
mas em breve estaremos novamente uni-
dos”, relembrou o administrador de em-
presas Adriel Mota, 49, que participa da 
vida pastoral da igreja há 40 anos.

Mota lembra que a Paróquia é o pon-
to de encontro dos moradores da Mooca 
e reforça a importância de se viver em 
comunidade. “Pela igreja, o homem se 
faz comunidade, aprende o significado 
da união e, assim, fazemos juntos, em 
oração, a partilha eucarística e litúrgica, 
pela qual se faz nascer a cada um a es-
perança, o alívio no fardo diário da vida, 
um respeito mútuo de amor e caridade.”

Em 2018, Padre Gildásio assumiu 
como Pároco. Ele apontou que a Paró-
quia passa por um processo de renova-
ção da Catequese, que foi iniciada no 
mesmo ano pelo seu antecessor, Padre 
Jordélio Siler Ledo.

“Cada turma tem, no mínimo, dois 
catequistas. Eles estão fazendo um tra-
balho mais interativo de iniciação à vida 
cristã. Desde 2020, tudo ocorre on-line e 
há boa presença e assiduidade. As crian-
ças estão se envolvendo. Temos catequis-
tas bem criativos nesse trabalho”, comen-
ta o Pároco. 

O Sacerdote destacou, também, o 
trabalho de caridade que vem sendo 
desenvolvido com a contribuição da 
comunidade. “A caridade é a identidade 
do Cristianismo e aqui foi intensifica-
da, ampliada de três a quatro vezes de 

2018 para cá; ainda mais com o pedido 
do Cardeal para que as pessoas doem 
alimentos, porque tem muita gente pas-
sando fome”, disse o Padre. “Estamos até 
enviando carros repletos de alimentos 
para outras paróquias, porque não te-
mos dado conta de distribuir [tudo o 
que recebemos].”

PRESERVAR A MEMÓRIA 
Dom Odilo deu início à celebração 

convidando todos a continuar vigilan-
tes às medidas de prevenção contra a  
COVID-19. “O perigo ainda não passou. 
Temos que continuar atentos às orienta-
ções e medidas preventivas que nos são 
dadas para evitar o contágio, e, assim, 
evitar que os outros e nós fiquemos do-
entes. Portanto, cuidar de nós e dos ou-
tros também.” 

O Cardeal acrescentou que todos de-
vem rezar diariamente pelos enfermos e 
suas famílias e, também, pelos falecidos 
e famílias enlutadas, exercendo, assim, a 
solidariedade espiritual.

Ao mencionar os 80 anos da Paró-
quia, o Arcebispo agradeceu aos Padres 
e Irmãos Estigmatinos “que desde o co-
meço fazem parte desta história e têm se 
dedicado a cultivar a Igreja e a fé, fazen-
do o papel do bom pastor no meio das 
ovelhas”.

Sobre as oito décadas de história, 
Dom Odilo destacou: “Nossas memórias 
são a base sobre a qual construímos o 
presente. Ter a memória da nossa histó-
ria, da Igreja e da Paróquia é importante 
para não esquecermos que não fomos os 
primeiros. Antes de nós, outros trabalha-
ram”, reforçou. “Hoje, estamos aqui usu-
fruindo desta igreja, mas quem ajudou a 
construí-la foi a geração passada. Recor-
dar é importante para não perdermos as 
raízes”, complementou. 

O Arcebispo acrescentou que hoje 

“somos nós os construtores dessa histó-
ria”; devemos ser fiéis, perseverantes e 
não desanimar diante das dificuldades. 
“A Igreja de Cristo é feita justamente das 
comunidades de fé que vivem, realizam, 
testemunham a fé, celebram, evange-
lizam e assim por diante, e fazem a sua 
parte na sociedade a partir da motivação 
da sua fé.” 

DOMINGO DO BOM PASTOR
Refletindo o Evangelho do dia (Jo 

10,11-18) que fala sobre o papel do pas-
tor, Dom Odilo reforçou que “Cristo é o 
Pastor que deu a vida por toda ovelha, 
por toda a humanidade. Ele entregou a 
vida para que nós tenhamos vida”.

O Cardeal pontuou que “Jesus é o 
Bom Pastor que se apresenta em opo-
sição ao mau pastor”. Também advertiu 
que ser bom pastor não é ser bonzinho: 
“Significa, antes de tudo, ser pastor ver-
dadeiro, aquele que, de fato, se interessa 
pelas ovelhas, as defende e as procura.”

Salientando que todos fazem parte 
do rebanho de Deus, pois são Seus filhos 
e Ele não quer que ninguém se perca, 
Dom Odilo frisou que, mesmo neste 
momento em que tanta gente está an-
gustiada, se sentindo sozinha no mundo 
e sem horizonte, “não estamos abando-
nados. Deus olha por nós e cuida de nós, 
mesmo quando parece que não. Ele está 
sempre perto. Devemos celebrar a co-
munhão com Deus. Ele quer vir ao nosso 
encontro”. 

Lembrando que o sacerdote rece-
be o chamado, o dom de ser pastor em 
nome de Jesus Cristo, o Arcebispo con-
vidou a todos a rezar, não apenas neste 4o 
Domingo da Páscoa, mas todos os dias 
pelas vocações sacerdotais e religiosas. 
“Sejamos cuidadores um dos outros, não 
só na questão da saúde, mas também da 
fé”, concluiu.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Cardeal Odilo Scherer preside missa solene pelos 80 anos da Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, no Alto da Mooca, no domingo, 25
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“Fique em casa!” Este é o pedido 
que tem ecoado mundo afora em forma 
de diferentes campanhas desde o avan-
ço da pandemia de COVID-19. E para 
quem não tem casa, como fica?

Sem lar para se abrigarem, sem 
acesso a banho ou à higiene básica, 
as pessoas em situação de rua passam 
os dias mais expostas à contaminação 
pelo coronavírus. 

No Brasil, 221.869 pessoas estão em 
situação de rua, segundo um estudo do 
Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), divulgado em junho do 
ano passado, e que pode ser acessado 
por este link: https://cutt.ly/Tbtaskx. 
Mais da metade dessa população, preci-
samente 124.698 pessoas, se concentra 
na região Sudeste do País.

O levantamento do Ipea constatou 
que no âmbito nacional a população em 
situação de rua aumentou 140% entre 
setembro de 2012 e março de 2020. Esse 
crescimento é bastante acentuado nas 
localidades urbanas. No mesmo perío-
do, a taxa de crescimento populacional 
nos grandes municípios foi de 165%. 

Segundo dados da Prefeitura de 
São Paulo, coletados no Censo da Po-
pulação em Situação de Rua de 2019, 
somente na capital paulista vivem, ao 
menos, 24.344 pessoas nessa condição. 
Organizações e movimentos sociais 
que desenvolvem trabalhos na cidade 
para amparar essa população consi-
deram que este número está defasado, 
especialmente após a pandemia de CO-
VID-19 e suas consequências socioeco-
nômicas, que levaram mais pessoas a 
enfrentar essa realidade. 

ATENDIMENTO DE SAÚDE  
EM MEIO À COVID-19

“Desde o começo da pandemia, a 
nossa população em situação de rua foi 
abandonada e, também, foi crescendo. 
Em 2020, tínhamos na cidade de São 
Paulo cerca de 30 mil pessoas nessa con-
dição. Hoje, estamos com mais de 50 mil”, 
estima o cofundador e coordenador do 
Movimento Nacional de Luta em Defesa 
da População em Situação de Rua (MNL-
DPR), Anderson Miranda.

Ele conhece bem essa realidade, já 

E quando a casa é a rua, 
como se proteger da COVID-19? 
PREFEITURA DE  
SÃO PAULO AFIRMA  
QUE DESDE O COMEÇO 
DA PANDEMIA,  
37 PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE RUA MORRERAM 
EM DECORRÊNCIA DA 
DOENÇA. HÁ RELATOS 
DE DIFICULDADES NOS 
ATENDIMENTOS

IRA ROMÃO
osaopaulo@uol.com.br

que esteve em situação de rua por duas décadas. Há dez anos, 
conseguiu sair dessa situação. Desde então, atua em defesa de 
políticas públicas que deem a essa população acesso a mora-
dia, trabalho, saúde, educação etc. 

Para Miranda, a COVID-19 agravou ainda mais a situa-
ção de quem não tem onde morar e depende de um endereço 
fixo para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “A 
realidade piorou completamente, mas principalmente na área 
[da Saúde], porque não há uma sensibilização de uma cam-
panha com foco na população de rua. Só ouvimos muito o 
‘fique em casa’”, pontua. “E quem não tem casa? Fica na rua, 
nas calçadas, nas marquises, nos viadutos, sendo cuidado por 
entidades religiosas e sociais, organizações e pessoas que se 
preocupam com nossa população de rua”, complementa. 

Miranda pontua que a população em situação de rua tem 
encontrado dificuldades para ter acesso aos serviços de Saúde 
da rede pública, incluindo consultas, exames, entrega de me-
dicamentos e/ou curativos, o que para ele é uma omissão por 
parte do poder público:  “Hoje, existem leis que garantem os 
direitos e os deveres, mas que não são executadas. É funda-
mental que sejam cumpridas.”

CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO
Ainda segundo o coordenador do MNLDPR, as pessoas em 

situação de rua não estão sendo devidamente conscientizadas 
sobre a gravidade da doença. “Nós, como entidades, igreja e 
grupos, tentamos trabalhar essa conscientização. Entregamos 
máscara, álcool em gel, mas a população de rua pensa que é 
imune, que não pega o vírus”, comenta. “Não há um trabalho de 
conscientização das secretarias municipais, estadual e do Mi-

Atendimentos de Saúde à população em situação de rua não 
ocorrem em quantidade suficiente ao aumento da demanda 
decorrente da atual pandemia

Arquivo pessoal

A COVID-19 NA POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA NA 
CAPITAL PAULISTA

*482 casos confirmados foram 
acompanhados pelas equipes do 
Consultório na Rua e Redenção 
desde abril de 2020.
* 37 pessoas em situação de rua 
morreram em decorrência da do-
ença.
* 9.676 pessoas em situação 
de rua que estão nos grupos já 
aptos a receber a imunização to-
maram ao menos a 1a dose da va-
cina contra a COVID-19.

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde (SMS)
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Ao longo da pandemia, sensibiliza-
do com o aumento visível do número 
de pessoas em situação de rua, princi-
palmente nas proximidades de onde re-
side, o médico radiologista e especialista 
em Neurorradiologia, Cristiano Novack, 
decidiu atender voluntariamente, como 
clínico geral, a população em situação de 
rua. 

Foi assim que, há seis meses, ele se 
tornou médico voluntário na Casa de 
Oração do Povo da Rua, no bairro da 
Luz, região central. O local é mantido 
pela Arquidiocese de São Paulo, por 
meio do Vicariato Episcopal para a Pas-
toral do Povo da Rua, cujo Vigário é o 
Padre Júlio Lancellotti. 

Novack atende todas as quintas-fei-
ras, no período da tarde. São, em média, 
de seis a dez pacientes a cada semana, 
pessoas em situação de rua que chegam 
à Casa de Oração relatando alguma dor 
ou problema crônico, como diabetes, ou 
que precisam de um curativo. 

O médico não conhecia as atividades 
da Pastoral do Povo da Rua, muito me-
nos a dinâmica da Casa de Oração: “Você 
começa a conhecer essa população que é 
muito frágil. Eu vim com uma perspec-
tiva, achando que eu sabia uma porção 
de coisas. Entretanto, quando você chega 
aqui, descobre que não sabe nada, pois as 
pessoas têm fragilidade em várias esferas 
da vida”.

Não demorou muito para que o mé-
dico percebesse que, mesmo com os 
serviços de saúde disponibilizados pela 
SMS, a demanda do povo de rua em 
busca de atendimento é grande. “O pro-
blema é que os Consultórios na Rua e a 
iniciativa são insuficientes. O número 
de pessoas em situação de rua é muito 
maior do que esses serviços conseguem 
abarcar”, observa. 

Novack conta que escuta de muito 
dos pacientes que a espera para o atendi-
mento nos Consultórios na Rua é demo-
rada e que as consultas são realizadas de 
modo muito rápido.

Ele pondera que, como os médicos 
têm cada vez mais pacientes para aten-
der, “o profissional da Saúde tem que 
trabalhar muito rápido. Seria fantástico 
poder passar 40 minutos, uma hora com 
o paciente na sala, mas na hora em que 

nistério da Saúde para sensibilizar 
essa nossa população a se proteger, 
a se cuidar e a usar máscara”, com-
plementa. 

Como possíveis soluções, Mi-
randa acredita que além da vacina, 
que deve ser prioridade, a popula-
ção em situação de rua precisa ser 
acolhida. Por isso, ele defende que 
escolas, hotéis e outros lugares se-
jam abertos até acabar a pandemia 
para acolher o povo da rua e ga-
rantir as três principais refeições 
do dia – café da manhã, almoço e 
jantar.

“Que haja um acolhimento 
digno. Essa população precisa ser 
cuidada. Ter acesso às refeições, a 
um banho quente, a um lugar dig-
no com atividades para a mente. 
Há quem acredite que só dar co-
mida resolve o problema, mas isso 
não é verdade. Cuidar da mente é 
importante para a saúde, ter assis-
tência conjunta”, analisa.

Miranda acrescenta que a am-
pla realização de campanhas com 
foco na realidade de quem está nas 
ruas pode contribuir para proteger 
e manter a saúde dessas pessoas: 
“Precisamos de uma campanha 
como são feitas as da Aids, da tu-
berculose e da gripe”.

ASSISTÊNCIA  
PÚBLICA NAS RUAS 

No município de São Paulo, 
além das 468 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), que integram a 
Rede de Atenção à Saúde (RAS), 
a Secretaria Municipal da Saú-
de (SMS) mantém em diferentes 
regiões da cidade 26 equipes dos 
Consultórios na Rua e oito equi-
pes Redenção na Rua, que viabi-
lizam o acesso e o atendimento 
de pessoas em situação de rua, 
realizando, inclusive, um acompa-
nhamento por meio de consultas, 
medicações e orientações. 

As equipes são formadas por 
médicos, enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem, assistentes so-
ciais, psicólogos, agentes da saúde 
de rua, agentes sociais e adminis-
trativos. Em algumas unidades, 
há, também, cirurgião dentista e 
auxiliar de saúde bucal. 

Em nota ao O SÃO PAULO, 
a SMS informou que de abril de 
2020 a março de 2021, as equipes 
do Consultório na Rua e Redenção 
acompanharam 482 casos con-
firmados de COVID-19. Foram 
registradas 37 mortes em decor-
rência da doença de pessoas em 
situação de rua: oito mulheres e 29 
homens. Desse total, 20 eram ido-
sos e os demais com idade entre 31 
e 59 anos. 

A Secretaria também infor-
mou que a vacinação contra a  
COVID-19 para pessoas em situ-
ação de rua com mais de 60 anos 
começou em 12 de fevereiro, e, 
para os cadastrados nos Centro 
de Acolhida, o início foi em 29 
de março. Até 14 de abril, 9.676 
pessoas em situação de rua foram 
imunizadas.

Grupos que auxiliam o povo da rua afirmam que pandemia pode ter ampliado para até 50 mil pessoas o número dos que vivem nessa condição em SP
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Em atenção às dores do próximo

Médico Cristiano Novack durante atendimentos na Casa de Oração do Povo da Rua, no bairro da Luz

você olha para fora, vê 40 pessoas à espe-
ra. O jeito, então, é atender cada paciente 
por quatro, cinco minutos”. 

Com base no que tem vivenciado, o 
médico alerta que a falta de dados reais 
e atuais sobre a população em situação 
de rua dificulta o entendimento dessa 
realidade por parte daqueles que querem 
contribuir de alguma maneira e, tam-
bém, prejudica a criação e melhorias de 
políticas públicas. 

‘ESTOU AQUI COM VOCÊ’
Apesar das dificuldades, ele conta que 

a experiência tem sido gratificante e que 
aprende muito com a população em situ-
ação de rua. “Muitas pessoas nessa con-
dição não conversam olhando para o seu 
rosto. Olham para baixo, de lado. Che-
gam com uma postura muito fechada, 
com medo”, comenta Novack. “Vejo que 
o que podemos fazer é acolher. É preciso 
se colocar no lugar delas. Tentar calçar os 
sapatos delas ou tirar os seus sapatos para 
ficar descalço junto com elas, para enten-
der suas perspectivas, sonhos e projetos. 
É dizer: ‘Estou aqui com você’”.

E quem é atendido percebe essa aten-
ção diferenciada, como relata à reporta-

gem Shirley Barbosa, 43, que está em situ-
ação de rua há quatro anos e meio: “Aqui, 
a prioridade do médico é a gente. Ele 
conversa, senta com a gente e até brinca, 
tentando nos alegrar. No posto de saúde 
não tem isso. Os caras nem olham para 
sua cara. Tem médico que nem olha para 
saber se você está com febre ou pálida”.

Ivan Nascimento, 19, convive há mais 
de um mês na casa de acolhida da Frater-
nidade O Caminho, também no bairro 
da Luz. Algumas semanas atrás, ele so-
fria com uma infecção bacteriana no pei-
to do pé. Passou por atendimentos em 
unidades de saúde, mas somente após a 
consulta com Novack conseguiu alívio 
para o inchaço e as dores que vinha sen-
tindo e que o impediam de andar. 

“Ele me recebeu com muito carinho. 
Conversou primeiro, querendo saber 
quando e como criou aquilo no meu pé”, 
lembra Nascimento. “Ele não sente nojo 
de mexer onde está machucado. Procura 
saber se você está sentindo dor e explica 
o que você tem.” 

Novack já tem mobilizado outros co-
legas de profissão para que sejam voluntá-
rios na Casa de Oração, para atendimen-
tos de Saúde à população de rua. (IR)

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Um ano após o registro do 1o caso de  
COVID-19 nas prisões brasileiras, em 8 de abril 
de 2020, ao menos 364 pessoas – 174 presos e 
190 servidores penitenciários – morreram no 
sistema prisional em decorrência da doença. Ao 
todo, 55.109 detentos e 19.873 agentes do Estado 
se infectaram, conforme dados divulgados neste 
mês pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
vinculado ao Poder Judiciário.

Os números são diferentes dos disponibi-
lizados no Painel de Monitoramento dos Siste-
mas Prisionais, do Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), vinculado ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, que indicam 51.231 
casos da doença entre os encarcerados, com 
167 óbitos, o que representa uma taxa de leta-
lidade de 0,22%. Em 25 de março essa taxa era 
de 0,31% e na ocasião o órgão informava que, 
“comparando os dados com a população livre, a 
taxa de letalidade entre os custodiados no siste-
ma penitenciário brasileiro é sete vezes menor”. 

Segundo o CNJ, o número de presos no País 
saltou de 860 mil, em maio de 2020, para qua-
se 906 mil atualmente, mesmo com a vigência 
de resoluções para que juízes priorizem a prisão 
domiciliar à privação de liberdade para pessoas 
que integrem os grupos de risco para o corona-
vírus.

“A recomendação do CNJ não foi efetiva, 
pois não foi capaz de tirar as pessoas do cárcere 
superlotado, insalubre e sufocante. A prisão do-
miciliar para algumas foi medida excepcional, 
concedida para casos isolados, sem alcançar to-
das as pessoas que se enquadram nos requisitos 
estabelecidos na própria recomendação”, avalia 
ao O SÃO PAULO a Irmã Petra Silvia Pfaller, 
coordenadora da Pastoral Carcerária Nacional.

Em artigo publicado em fevereiro 
na Revista Brasileira de Execução Pe-
nal, a coordenação de Saúde do Depar-
tamento Penitenciário Nacional (De-
pen) informou que foram investidos R$ 
64.741.026,06 para o enfrentamento da 
pandemia nas prisões, “na aquisição de 
insumos, na implantação da telemedi-
cina no Sistema Penitenciário Federal e 
na ampliação dos convênios de monito-
ração eletrônica”; e que mantém contato 
com as secretarias estaduais de adminis-
tração penitenciária para a adoção de 
novas medidas contra a COVID-19.

Em 2020, o Depen realizou 130,5 mil 
testes rápidos IgG-IgM nas unidades pri-
sionais que administra e adquiriu quase 
17 milhões de máscaras cirúrgicas, 56 
mil máscaras N95; 15,3 mil luvas; 786,4 
mil aventais, entre outros itens de prote-
ção individual e de sanitização dos am-
bientes. 

No levantamento da Pastoral Car-
cerária, porém, há relatos de que nem 
todos os servidores usam máscaras nas 
unidades prisionais e que os presos não 
recebem os devidos encaminhamentos 

médicos nem são colocados em isola-
mento caso estejam com a doença.

Diante das informações obtidas pela 
Pastoral, Irmã Petra acredita que o nú-
mero de infectados e de mortos com a 
COVID-19 nas prisões seja bem maior 
que o divulgado: “O Estado se recusou 
a fazer testagem em massa. Logo, se não 
aconteceu a testagem de todas as pessoas 
presas, não se pode afirmar que o nú-
mero contabilizado é real, já que houve 
pessoas enfermas sem terem realizado o 
teste. Além disso, houve casos de pesso-
as que faleceram e não tiveram a causa 
da morte revelada, ou foi caracterizada 
como ‘causa desconhecida’, ou que a pes-
soa faleceu no hospital e não foi contabi-
lizada como morte no presídio”.

No Painel de Monitoramento dos Sis-
temas Prisionais, o Depen informa a rea-
lização de 303,7 mil testes de COVID-19 
nos cárceres brasileiros. Já o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), até o dia 19 
deste mês, contabilizava mais de 282 mil 
testes em pessoas presas (não incluindo 
os dados do Ceará).

Em 25 de março, diante do agrava-

mento da pandemia, o Depen suspendeu 
as visitas e as atividades presenciais nas 
penitenciárias federais, mas manteve as 
visitas virtuais. 

EM SÃO PAULO
No estado de São Paulo, de acordo 

com a Secretaria de Administração Peni-
tenciária (SAP), 13.550 pessoas encarce-
radas contraíram a COVID-19, das quais 
44 morreram. Entre os servidores, foram 
3.691 casos e 82 óbitos.

Em nota à reportagem, a Secretaria 
informou que segue os protocolos reco-
mendados pelo Centro de Contingência 
do Coronavírus, e que por isso estão 
suspensas atividades coletivas nas uni-
dades prisionais, intensificou a limpeza 
dos ambientes, adota quarentena para os 
presos que entram no sistema, monitora 
pessoas dos grupos de risco e ampliou 
a distribuição de produtos de higiene e 
de equipamentos de proteção individu-
al. Além disso, os itens encaminhados 
aos presos por seus parentes “ficam em 
quarentena por prazo seguro, visando a 
evitar contaminação”.

Por determinação judicial, as visitas 
presenciais estão suspensas, mas conti-
nuam os contatos virtuais, com duração 
de até cinco minutos, e o projeto Cone-
xão Familiar, com a troca de mensagens 
eletrônicas entre presos e familiares por 
meio de formulário.

Desde junho de 2020, é feita a testa-
gem em massa de presos e servidores. 
“A taxa de recuperados [da doença] 
entre os custodiados está em 98,76% 
e o índice de letalidade, de 0,32%, está 
muito abaixo da população em geral. 
Entre os servidores, a taxa de recupera-
ção é de 93,11% e o índice de letalida-
de, de 2,22%, também abaixo do índice 
registrado na população em geral”, diz 
a SAP.

Todo encarcerado com suspeita da 
doença é isolado e se faz o contato com a 
Vigilância Epidemiológica local. Se con-
firmado o diagnóstico, o preso é manti-
do em isolamento na enfermaria. Já os 
servidores com suspeita da doença são 
afastados, cumprem isolamento domi-
ciliar e têm seu quadro clínico acompa-
nhado pela SAP.  (DG)

No dia 23 deste mês, a Pastoral Carce-
rária Nacional apresentou dados do “Ques-
tionário 2021 – COVID-19 nos presídios 
– 1 ano de pandemia”, a partir de informa-
ções coletadas on-line de 620 familiares de 
pessoas presas, agentes pastorais e servido-
res do sistema prisional. A íntegra do con-
teúdo pode ser acessada no link a seguir:  
https://cutt.ly/rv7GXQQ.

Entre os que responderam ao questio-
nário, 73,8% disseram que as visitas aos 
presos não foram liberadas após a pande-
mia. Outro dado que chama a atenção é 
que apenas 27,8% dos participantes afir-
maram conseguir informações sobre a 
pessoa presa diretamente com a adminis-
tração penitenciária e 28,8% as obtiveram 
em comunicação por carta, e-mail ou vide-
ochamada com o preso. 

A Pastoral informa que “grande parte dos 
relatos recebidos diz que a comunicação com 
a pessoa presa, neste período de pandemia, é 
péssima, com os familiares passando muito 
tempo sem notícias. Da mesma forma, os en-
contros virtuais são curtos e as pessoas presas 
não podem falar livremente sobre o que ocor-
re na prisão, pois são vigiados por agentes”.

Irmã Petra avalia que, embora a falta de 
informação não seja algo novo no sistema 
prisional, este problema tem consequências 
ainda piores na pandemia: “Sem o contato 
presencial, as pessoas presas não podem ex-
por realmente o que acontece na prisão, não 
podem relatar suas dores e seus sofrimentos. 
Além disso, as próprias unidades prisionais 
tentaram esconder o aumento da violência, 
fazendo com que a falta de comunicação se 
transformasse em algo central na lógica da 
tortura carcerária”. (DG)

O combate à COVID-19 nos cárceres

Pastoral 
Carcerária 
denuncia falta  
de informações

O  1º ano da 
pandemia nas prisões

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Sanitização dos ambientes é uma das formas de combate à COVID-19 nas prisões

Secretaria de Administração Penitenciária – mai.2020



A preservação e a conservação dos 
bens culturais da Igreja no Brasil terá um 
capítulo inédito e histórico com a assina-
tura do Acordo de Cooperação Técnica 
(ACT) entre a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN).

O acordo prevê a preservação por 
meio da promoção do conhecimento, sal-
vaguarda do patrimônio material e imate-
rial e da recuperação dos bens culturais de 
propriedade da Igreja no Brasil – detento-
ra de todo esse patrimônio de matriz re-
ligiosa católica, danificado pelo tempo ou 
por ação humana. 

A assinatura do ACT está prevista para 
ocorrer ainda neste primeiro semestre, 
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Um levantamento da Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (Amlurb), revela que, 
no 1º ano da pandemia de COVID-19, a 
cidade teve um crescimento histórico nos 
números de coleta seletiva.

Desde março de 2020, foram coleta-
das algo em torno de 92,6 mil toneladas 
de resíduos secos passíveis de reciclagem, 

ante 82,4 mil toneladas dos 12 meses an-
teriores, um crescimento de 10,1 mil to-
neladas.

Ao comparar 2019 e 2020, o aumento 
foi de 17,4%, já que de janeiro a dezembro 
do último ano foram coletadas 94,4 mil 
toneladas de recicláveis, contra 80,4 mil 
toneladas em 2019.

MAIOR ADESÃO 
Segundo o estudo da Prefeitura, o 

crescimento da coleta seletiva durante o 

1o ano de pandemia não está associado 
somente ao período de isolamento social, 
mesmo que tenha sido observada uma 
maior adesão à reciclagem neste intervalo 
de tempo.

O levantamento atribui esse cresci-
mento também às iniciativas promovidas 
pela Prefeitura com foco na educação 
ambiental, como “as ações de conscien-
tização porta a porta – em que equipes 
orientam os munícipes sobre o horário de 
coleta, descarte correto dos resíduos, en-

dereços dos ecopontos mais próximos e a 
importância da separação dos materiais 
para a reciclagem”.

Desde 2019, a Prefeitura de São Paulo 
tem uma plataforma on-line, denomina-
da Recicla Sampa, que busca incentivar, 
e, assim, ampliar, a adesão da população 
à coleta seletiva. Há informações sobre 
os resíduos que podem ser reciclados e 
orientações gerais sobre reciclagem.

Leia a reportagem completa em:  
https://tinyurl.com/yzv5jujz. 

Acordo inédito trará avanços na 
preservação de bens culturais da Igreja

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

conforme o cronograma das entidades.
A proposta surgiu do trabalho do Se-

tor Bens Culturais da Comissão Episco-
pal Pastoral para Cultura e Educação da 
CNBB que tem o papel de cuidar, fomen-
tar e manter a preservação do patrimônio 

material e imaterial da Igreja no Brasil.

COOPERAÇÃO 
De acordo com a diretora substituta 

do IPHAN, Sandra Rafaela Magalhães 
Corrêa, o acordo vai possibilitar o trabalho 

conjunto entre as equipes e colaboradores 
das duas instituições no alinhamento de 
entendimentos, otimização na tramitação 
de processos e na proposição de avanços 
de maneira articulada.

“Cabe ressaltar que mais de 30% dos 
bens tombados pelo IPHAN são da Igreja 
Católica, ou seja, essa parceria é absoluta-
mente relevante para a preservação do pa-
trimônio cultural brasileiro”, disse a diretora.

O Assessor do Setor Bens Culturais 
e Universidades da Comissão Episco-
pal Pastoral para Cultura e Educação da 
CNBB, Padre Danilo Pinto, destacou que 
este é o primeiro acordo nacional de co-
operação técnica, desde a separação entre 
a Igreja e o Estado (1890) e do Acordo Bi-
lateral entre o Brasil e a Santa Sé (2007), 
no específico do cuidado do patrimônio 
religioso de matriz católica.

Fonte: CNBB

Semana Social Brasileira mobiliza ‘mutirão pela vida’
Em sintonia com os apelos de Fran-

cisco no 1º Encontro Mundial dos Movi-
mentos Populares com o Papa, em 2014, 
a Comissão Episcopal Pastoral para a 
Ação Sociotransformadora da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), e um conjunto de organizações 
eclesiais e civis realizam a 6ª Semana So-
cial Brasileira (SSB) 2020-2022, com o 
tema “Mutirão pela vida: por terra, teto 
e trabalho”.

A SSB é realizada no Brasil desde 

1991, inspirada na experiência da Igreja 
Católica na Europa, mais precisamente 
na França. 

Um dos momentos centrais será o 
Seminário Nacional para formação de 
articuladores, ainda sem data prevista 
por causa da pandemia de COVID-19. 
Outros eventos serão os mutirões regio-
nais ao longo desse período de três anos. 

Para acompanhar a iniciativa, foi 
desenvolvida uma plataforma digital  
(https://ssb.org.br), que reúne conteú-

dos, memória, agenda das atividades e 
relatos das experiências e da mobilização 
da Igreja no Brasil e da sociedade em tor-
no da temática da SSB. 

Na ocasião do lançamento da plata-
forma, o Bispo de Brejo (MA) e Presi-
dente da Comissão Episcopal responsá-
vel pela organização da SSB, Dom José 
Valdeci dos Santos Mendes, enalteceu 
o processo de mobilização. “Podemos 
enumerar os mutirões necessários para 
fortalecer a vida, a justiça, por uma so-

ciedade mais justa e fraterna, pela paz e o 
combate às injustiças”, disse.

O Bispo destacou como passos fun-
damentais deste momento, além dos 
mutirões regionais, a mobilização das 
pastorais sociais e dos movimentos po-
pulares, por meio das plataformas digi-
tais e redes sociais, aprofundando o tema 
da SSB e a produção dos materiais de 
especialização, incluindo a orientação 
metodológica. (FG)

Fonte: CNBB

Morre Levy Fidelix, fundador do PRTB
DANIEL GOMES

osaopaulo@uol.com.br

O fundador e presidente nacional do 
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 
(PRTB), Levy Fidelix (foto), faleceu na 
sexta-feira, 23, aos 69 anos de idade.

De acordo com a direção nacional do 
partido, Fidelix estava internado em um 
hospital de São Paulo desde março. Não 
houve comunicado oficial sobre a causa 
do falecimento.

Apresentador de televisão, professor 
universitário e publicitário, Fidelix concor-
reu à Presidência da República nas eleições 
de 1994, 2010 e 2014, disputou o governo do 
estado e a Prefeitura de São Paulo e, também, 
se candidatou a cargos legislativos. Tornou-
-se conhecido pelos projetos de mobilidade 
urbana que apresentou em campanhas elei-
torais. O principal deles foi o “Aerotrem”, 
mostrado por ele já na década de 1990.

Levy Fidelix deixa a mulher, Aldinea 
Rodrigues Fidelix Cruz, vice-presidente 

do PRTB, e a filha, Lívia Fidelix. Em sua 
vida pública, ele destacou-se pela defesa 
dos valores da família, a contrariedade à 
ampliação do aborto no Brasil e a valori-
zação do ensino confessional nas escolas.

Católico praticante, por inúmeras ve-
zes externou sua fé publicamente, como 
fez na Páscoa de 2019 pelas redes sociais: 
“Alegrem-se os corações, porque Jesus 
ressuscitou. É dia de glorificar o amor da-
quele que deu a vida para nos livrar dos 
pecados”.

Em 1 ano de quarentena, capital coleta 10 mil toneladas a mais de recicláveis
IRA ROMÃO

osaopaulo@uol.com.br

Assessoria de Imprensa do PRTB

CNBB

30% dos bens tombados pelo IPHAN em diferentes partes do Brasil pertencem à Igreja Católica
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A Arquidiocese de São Paulo pu-
blicou na quinta-feira, 22, o edital 
para as inscrições à edição de 2021 
da Medalha São Paulo Apóstolo, 
prêmio de reconhecimento que tem 
o objetivo de valorizar, estimular e 
dinamizar a vida eclesial e pastoral 
na Arquidiocese.

O edital ressalta o período singular 
marcado pela pandemia de COVID-19, 
que continua a se alastrar pelo mundo, 
e “exige a mobilização especial de todos 
para atender às necessidades da popu-
lação mais vulnerável, dos doentes e 
dos pobres”.

O documento explica, ainda, que, 
por essa razão, e por recomendação do 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebis-
po de São Paulo, e dos bispos auxiliares, 

Publicado o edital para a 
Medalha São Paulo Apóstolo 2021

REDAÇÃO 
osaopaulo@uol.com.br

a Arquidiocese deseja reconhecer e va-
lorizar o trabalho solidário e de apoio 
aos pobres e doentes, realizado nas pa-
róquias, nas comunidades e nas orga-
nizações eclesiais e, também, a ação de 
profissionais da Saúde, médicos, enfer-
meiros e auxiliares que se empenham 
no atendimento médico nos hospitais 
e nas instituições de assistência social.

“Da mesma forma, merecem reco-
nhecimento especial as iniciativas de 
orações, celebrações e ações de evan-
gelização realizadas presencialmente e 
transmitidas pela internet e pelas mí-
dias sociais”, enfatiza o edital.

Como nos anos anteriores, a Meda-
lha São Paulo Apóstolo será concedida 
a sete categorias de pessoas e três cate-
gorias de instituições e entidades. São 
elas:

PESSOAS
   Testemunho laical;
   Serviço sacerdotal;
   Ação caritativa e de promoção 

humana;
   Ação missionária;
   Inovação na metodologia pastoral;
   Educação cristã;
   Defesa e promoção da vida e da 

dignidade humanas.

INSTITUIÇÕES
   Cultura;
   Comunicação;
   Serviço social.

PRAZO
De acordo com o edital, o prazo 

final para as inscrições é dia 30 de 
julho.

Os nomes dos contemplados se-
rão anunciados no dia 5 de agosto, 
às 18h, no portal da Arquidiocese de 
São Paulo.

A cerimônia de entrega da meda-
lha será realizada no dia 26 de agosto, 
em local a ser informado na ocasião do 
anúncio dos contemplados.

A MEDALHA
A Medalha São Paulo Apóstolo foi 

instituída em 2015, no contexto das co-
memorações dos 270 anos de criação 
da Diocese de São Paulo.

No decreto de instituição da meda-
lha, o Arcebispo de São Paulo, Carde-
al Odilo Pedro Scherer, ressaltou que 
“todos os batizados foram constituídos 
como povo de Deus e são participantes 
do múnus sacerdotal, profético e régio 
do próprio Cristo” e acrescentou que a 
homenagem também é um “incentivo 
para que floresça mais abundantemen-
te a vida eclesial e pastoral nesta cidade 
imensa”.

ACESSE 
O edital, a ficha de inscrição e o 

regulamento da Medalha São Pau-
lo Apóstolo estão disponíveis em:  
https://tinyurl.com/yfckl52y.

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Divulgação
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Desde os preparativos, em 2006, para 
a visita do Papa Bento XVI a São Paulo e a 
realização da Conferência de Aparecida – 
eventos que aconteceram em 2007 – até a 
realização do 1º Congresso de Leigos, em 
2010, tendo ainda neste ínterim a come-
moração do centenário da Arquidiocese 
de São Paulo (2008) e a celebração do Ano 
Paulino e do Ano Sacerdotal (2009-2010), 
os católicos em São Paulo viveram um 
intenso momento de reflexão sobre a pró-
pria fé e o testemunho cristão na cidade.

À luz do Documento de Aparecida 
(2007), que fazia um chamado à Igreja 
da América Latina para uma conversão 
pastoral e missionária, também se vivia 
na Arquidiocese o 10º Plano de Pastoral 
(2009-2012), com indicações programá-
ticas, objetivos e métodos de trabalho 
para que o anúncio de Cristo chegasse a 
todas as pessoas, modelasse as comuni-
dades e incidisse na sociedade e na cul-
tura, a partir do testemunho dos valores 
evangélicos. 

O destaque pastoral do 10º Plano para 
os anos de 2011 e 2012 chamava a refletir 
sobre caminhos para que a Igreja se tor-
nasse verdadeiramente discípula e mis-
sionária na grande cidade, em especial a 
partir da paróquia. Foi nesse contexto que, 
em 25 de janeiro de 2011, o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano 
de São Paulo, publicou a 1ª carta pastoral 
de seu episcopado, “Paróquia, torna-te o 
que tu és”, com reflexões sobre a necessária 
revitalização missionária das paróquias. 

PROPÓSITOS 
Em artigo na edição do O SÃO PAU-

LO de 15 de fevereiro de 2011, data em 
que a carta foi entregue aos padres e pas-
sou a ser distribuída à comunidade de 
fiéis, Dom Odilo explicou que o docu-
mento tinha como foco refletir sobre o 
destaque pastoral para os anos de 2011 e 
2012, além de ser um convite “a avançar-
mos na realização das metas do nosso 10º 
Plano de Pastoral – ‘Ser Igreja Discípula e 
Missionária de Jesus Cristo na cidade de 
São Paulo’. Ao mesmo tempo, coloca-nos 
em sintonia com a missão continental e a 
realização das grandes  propostas da Con-
ferência de Aparecida”. 

“Queremos perguntar-nos sobre como 
está a nossa paróquia e o que pode ser feito 
para que ela seja uma verdadeira comuni-
dade de discípulos missionários de Jesus 
Cristo na cidade de São Paulo?”, prosse-
guiu o  Arcebispo.

Acima de tudo, apontava Dom Odi-

lo, a carta era um convite para a tomada 
de consciência sobre aquilo que dá senti-
do à existência da paróquia e o que ela é 
chamada a ser: “Se for vista com os olhos 
da fé eclesial, a paróquia é uma realidade 
bonita, abençoada e preciosa. Mas hoje, 
certamente, precisamos fazer alguns pas-
sos para ir além da preocupação com a 
conservação daquilo que somos e temos: 
as paróquias precisam fazer, como pede a 
Igreja, uma decidida ‘conversão pastoral e 
missionária’ de suas pessoas, organizações 
e estruturas pastorais. É necessário adotar 
uma nova atitude e preocupação, que tra-
duza um claro objetivo missionário”.

‘COMUNIDADE DE COMUNIDADES’
No 1º capítulo da carta, Dom Odilo 

comentou que, no ano pastoral de 2011, 
a meta era “colocar em destaque uma 
expressão fundamental de nossa Igreja, a 
paróquia, ‘comunidade de comunidades’, 
como vem identificada no Documento de 

do povo na fé, das crianças aos adultos? 
Nossa paróquia é animada por verdadeiro 
ardor missionário?”.

Ainda na carta, o Arcebispo ressalta-
va que “a paróquia é, na expressão local e 
concreta, aquilo que a Igreja é no seu todo”, 
e que renová-la “é essencial para que nos-
sa Arquidiocese, grande comunidade de 
muitas comunidades de discípulos missio-
nários de Jesus Cristo, possa realizar bem 
sua missão na cidade de São Paulo”.

Ao olhar a paróquia sob essa perspecti-
va, a 1ª carta pastoral do Arcebispo Metro-
politano antecipou reflexões que seriam 
apresentadas pelas duas Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
daquela década (2011-2015) (2015-2019) 
e trouxe à tona uma preocupação sempre 
atual, haja vista, por exemplo, que em ju-
lho de 2020 a Congregação para o Clero 
publicou a instrução pastoral “A conversão 
pastoral da comunidade paroquial a servi-
ço da missão evangelizadora da Igreja”.

UM NOVO OLHAR PARA PARÓQUIA
No 2º capítulo da carta pastoral, o Ar-

cebispo convida a um olhar mais detalha-
do sobre o que é a paróquia e propõe que 
se tenha uma renovada consciência a res-
peito do seu significado teológico, místico 
e pastoral, superando, assim, uma visão 
apenas burocrática e jurídica acerca da 
paróquia. 

“As definições da paróquia poderiam 
ser diversas. Cabe-lhe bem o conceito 
de ‘comunidade missionária dos discí-
pulos de Cristo’ no meio do mundo. É 
comunidade de pequenas comunidades, 
famílias, pessoas, grupos, organizações 
e instituições, que testemunham a varie-
dade, a riqueza e a beleza dos dons de 
Deus e estão a serviço da missão rece-
bida de Cristo [...] é também o conjunto 
de organizações, estruturas e iniciativas 
pastorais a serviço da vida e da missão 
da Igreja. Ela é o ícone visível daquilo 
que a Igreja de Jesus Cristo é na sua tota-
lidade e no seu mistério humano-divino 
[...] é a Igreja ‘na base’, onde a vida e a 
missão da Igreja acontecem; é a célula 
viva da Igreja, lugar privilegiado no qual 
a maioria dos batizados tem a possibili-
dade de fazer uma experiência concreta 
do encontro com Cristo e da comunhão 
eclesial.”

Nos demais capítulos, dez ao todo, 
o Arcebispo comenta a respeito da vida 
e missão da paróquia para o anúncio da 
Palavra de Deus; a santificação do povo e 
a caridade pastoral; o papel que nela de-
sempenham os padres, leigos, religiosos 
e consagrados; os sinais que confirmam 
que a paróquia é uma verdadeira comu-
nidade de discípulos-missionários de 
Cristo; a dimensão como comunidade 
de comunidades; o trabalho de formação 
religiosa do povo; a atuação missionária 
da paróquia; e o que deve ser aprendi-
do do apóstolo São Paulo para que cada 
paróquia seja sinal da Igreja discípula e 
missionária de Jesus Cristo na cidade de 
São Paulo. 

Detalhes sobre estes capítulos se-
rão apresentados na próxima edição. 
A íntegra da carta pode ser lida no site 
do O SÃO PAULO, no link a seguir:  
https://cutt.ly/ovBUWcQ.

‘Paróquia, torna-te o que tu és’: há 10 
anos, a 1ª carta pastoral de Dom Odilo
O SÃO PAULO INICIA 
SÉRIE QUE RECORDA 
AS REFLEXÕES 
APRESENTADAS NO 
DOCUMENTO PUBLICADO 
PELO ARCEBISPO DE  
SÃO PAULO EM 2011

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Aparecida. [...] Queremos 
perguntar-nos, seriamen-
te: como está a paróquia, 
a nossa paróquia? Conhe-
cemos bem a realidade, 
pelo menos a realidade re-
ligiosa, de nossa paróquia? 
Há nela vazios, espaços ou 
situações não atendidas 
pela ação da nossa Igreja? 
Nossa paróquia chega ao 
final de cada ano com as 
mesmas pessoas, ou pode 
constatar com alegria que 
novos sinais de vida foram 
despertados e foram inte-
grados novos membros na 
família de Deus? Existem 
iniciativas para a formação 

Cardeal Scherer durante a apresentação da carta pastoral ao clero, em fevereiro de 2011

Luciney Martins/O SÃO PAULO - fev.2011
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O sacerdócio é um serviço 
“como aquele que Deus prestou 
ao seu povo”, disse o Papa Fran-
cisco, no chamado “Domingo do 
Bom Pastor”, 25, em que presidiu 
a ordenação sacerdotal de nove 
diáconos da Diocese de Roma. 
É comum que se ordenem no-
vos padres no 4º Domingo da 
Páscoa, quando a Igreja refl ete 
sobre a passagem bíblica em que 
Jesus se apresenta como o “Bom 
Pastor”.

“A serviço de Cristo, sacer-
dote e pastor cooperam para 
edifi car o corpo de Cristo, que é 
a Igreja, em povo de Deus e tem-
plo santo do Espírito”, defi niu 
Francisco, em sua homilia. Des-
se modo, os sacerdotes recebem 
o dom de “participar da missão 
de Cristo, o único mestre” e, 
como ele, “serão pastores do san-
to povo e fi el”.

O Papa Francisco deixou cla-
ro que a “carreira eclesiástica” 
não é bem uma carreira, mas um 
estilo de vida, “estilo de compai-
xão e ternura”, que é o mesmo 
“estilo de Deus”. Ele lembrou que 
os padres são essencialmente co-

O Papa Francisco convocou um consistório ordinário pú-
blico de cardeais para votar as causas de canonização de sete 
novos santos. Entre eles, está o Beato Charles de Foucauld, 
missionário francês morto na Argélia em 1916. Foucauld é 
beato desde 2005, proclamado pelo Papa Bento XVI.

O consistório será em 3 de maio. Trata-se de uma reunião 
protocolar entre o Papa e os cardeais presentes em Roma, em 
que se marca a data da cerimônia.

Charles de Foucauld foi autor de livros espirituais e pro-
motor do diálogo com os muçulmanos. Como missionário, 
viveu em oração, silêncio e serviço: viajava pelo deserto e de-
fendia as populações mais pobres, mesmo quando não eram 
cristãs.

Também será conhecida a data da canonização do Be-
ato Lazzaro, leigo indiano mártir, conhecido por Deva-
sahayam; do Beato Cesare de Bus, sacerdote e fundador 
da Congregação dos Padres da Doutrina Cristã; do Beato 
Luigi Maria Palazzolo, que fundou as Irmãs dos Pobres, 
também conhecido como Instituto Palazzolo; do Beato 
Giustino Maria Russolillo, sacerdote, fundador da Socieda-
de das Divinas Vocações e da Congregação das Irmãs das 
Divinas Vocações; da Beata Maria Francesca di Gesù, fun-
dadora das Irmãs Terciárias Capuchinhas de Loano, que 
nasceu em Carmagnola (Itália) e morreu em Montevidéu 
(Uruguai); e da Beata Maria Domenica Mantovani, cofun-
dadora e primeira Superiora-geral do Instituto das Peque-
nas Irmãs da Sagrada Família. (FD)

Dia da Terra: ‘É momento
de agir. Estamos no limite’

No Dia Mundial da Terra, 22 de abril, o Papa Francisco 
publicou um vídeo em que pede o fi m da destruição da natu-
reza. “Este é o momento de agir. Estamos no limite”, declarou, 
acrescentando que “temos todos os meios” para mudar os ru-
mos do desenvolvimento global.

O Papa disse, também, que “está muito difícil frear” o rit-
mo de devastação do planeta, mas que “ainda estamos em 
tempo”. A pandemia da COVID-19 demonstrou que todos 
nós dependemos uns dos outros, afi rmou, e que é preciso 
inovar e “buscar caminhos novos” para superar o atual “ca-
minho de autodestruição”. (FD)

Em breve, será canonizado
Charles de Foucauld

Sacerdócio é um dom 
de serviço, diz o Papa
NO DOMINGO 
DO BOM PASTOR, 
FRANCISCO ORDENA 
NOVE SACERDOTES 
PARA A DIOCESE DE 
ROMA

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

laboradores do bispo e, por isso, 
pediu “proximidade”.

“Proximidade com Deus, 
proximidade com o bispo, pro-
ximidade entre si, proximidade 
com o povo de Deus” são ele-
mentos que compõem a vida do 
bom pastor de hoje, nas palavras 
do Papa. “Afastem-se da vaidade, 
do orgulho, do dinheiro. Sejam 
pobres, como pobre é o santo 
povo fi el de Deus”, declarou.

JESUS É O VERDADEIRO 
BOM PASTOR

No mesmo dia, após a ora-
ção do Regina Caeli, o Papa fa-
lou mais sobre o Bom Pastor. É 
aquele que “conhece e defende” 
suas ovelhas, disse. Ele ama a 

todos, e vai “além dos que fre-
quentam nossas comunidades”.

“Como é bonito e consolador 
saber que Jesus nos conhece um 
a um, que não somos anônimos 
para Ele”, afi rmou o Santo Padre. 
“Só Ele sabe o que está no nos-
so coração, nossas intenções, os 
sentimentos mais escondidos.”

Assim como um pastor cuida 
das ovelhas, “Jesus sempre está 
disposto a cuidar de nós para 
curar nossas feridas, nossos er-
ros, com abundância da sua mi-
sericórdia”, acrescentou. “Jesus 
se preocupa com suas ovelhas, 
as reúne, enfaixa aquela ferida, 
cuida daquela doente.” Também 
a Igreja é chamada a levar adian-
te essa missão, disse o Pontífi ce.

Vatican Media

Brasileiro Mateus Henrique é um dos padres ordenados pelo Papa Francisco
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Em todos os continentes, a luta para 
combater o coronavírus envolve governos, 
instituições e pesquisadores, e conta ainda 
com o apoio e a (desejada) colaboração das 
pessoas em geral, em um esforço conjunto 
para aniquilar o mal comum.  

A corrida pela vacinação da população 
não é exclusividade do Brasil. As nações 
têm buscado, tanto quanto possível, fazer 
com que seus habitantes tenham acesso 
à vacina e, assim, possam restabelecer as 
condições ordinárias do dia a dia o mais 
rapidamente possível.

Embora haja a noção de que a situação 
brasileira diante da atual pandemia está 
fora de controle – sobretudo em decorrên-
cia do elevadíssimo número de vítimas, do 
baixo acesso à assistência médica adequada 
e do insuficiente alcance da cobertura vaci-
nal até agora –, os dados referentes à sua 
prevenção e combate em âmbito global, in-
cluindo o número de óbitos, demonstram 
que o cenário aponta para níveis unifor-
mes de contaminação e restabelecimento 
entre os diversos países e regiões, e que o 
Brasil, portanto, não é exceção. 

ESTATÍSTICAS
A fim de traçar um panorama acerca da 

dimensão da COVID-19 em todo o mun-
do, seja do total de infectados, recuperados 
e mortos, seja da quantidade de pessoas já 
vacinadas, O SÃO PAULO traz a seguir 
uma síntese das estatísticas referentes ao 
mapeamento da doença, com base nos da-
dos divulgados até a terça-feira, dia 27.

Esta aferição, cujo levantamento englo-
ba estatísticas de 219 países e territórios, 
inclui a compilação, organização e divulga-
ção dos dados e tem sido feita por institui-
ções independentes, sem afiliação política, 
governamental ou corporativa, bem como 
sem a ajuda de investidores, doadores ou 
patrocinadores de qualquer tipo, a fim de 
garantir sua independência e transparên-
cia, como a Worldometer e Our World in 
Data, do exterior, e do Consórcio de Veí-
culos de Mídia, do Brasil.  

MUNDO
No mundo, já foram contabilizados 

mais de 148,58 milhões de casos da doen-
ça, sendo que cerca de 126,83 milhões de 
pessoas recobraram a saúde, 18,6 milhões 
se encontram em tratamento e um total de 
3,13 milhões perderam suas vidas, segun-
do a Worldometer. Isso demonstra que, do 
total de infectados com o coronavírus, o 
índice de mortalidade atinge 2,1%.

Os Estados Unidos continuam sendo 
o país tanto com o maior número acumu-
lado de infectados (32,87 milhões) quanto 
com o maior número de óbitos (586,61 
mil). Em seguida, na segunda posição em 
relação ao número de pessoas que contra-
íram a doença, aparece a Índia, com mais 
de 17,63 milhões de casos reportados, e 
um total de 197,89 mil mortes. 

O Brasil vem em terceiro lugar em 

O panorama da atual pandemia: 
o mundo em um mesmo compasso

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

relação ao total de contaminados (com 
aproximadamente 14,37 milhões de pesso-
as – 6,7% da população), porém ocupa o 
segundo lugar em número de mortos, ou 
seja, mais de 392,2 mil (2,7% do total de 
infectados), o que representa o dobro de 
óbitos contabilizados na Índia – a terceira 
colocada neste quesito –, e cuja população, 
de mais de 1,390 bilhão, é 6,5 vezes supe-
rior à brasileira.  

Quando se levam em conta as esta-
tísticas referentes à imunização em nível 
mundial – segundo a Our World in Data –, 
chega-se ao número de 562,32 milhões de 
pessoas (7,12% da população mundial) que 
já receberam ao menos a primeira dose de 
uma das vacinas disponíveis. A lista a se-
guir mostra os países que mais vacinaram, 
tendo por base o percentual da população 
já imunizada (com a primeira dose):

1º  Israel: 61,3% (5,6 milhões)
2º  Reino Unido: 49,5% (33,7 milhões)  
3º  EUA: 42,3% (140,6 milhões)
4º  Chile: 41,6% (8 milhões)
5º  Bahrein: 39,2% (685,7 mil)
6º  Hungria: 38% (3,6 milhões)
7º  Uruguai: 32,6% (1,1 milhão) 
8º  Sérvia: 28,7% (2,5 milhões)
9º  Alemanha: 23,7% (19,9 milhões)
10º  Itália: 21,1% (12,8 milhões)
11º  França: 20,7% (13,5 milhões)
12º  Turquia: 15,7% (13,3 milhões)
13º  Brasil: 13,9% (29,5 milhões) 

EUROPA
Para fins estatísticos referentes ao co-

ronavírus, esse continente abriga um total 
de 48 nações, incluindo a Rússia, embora 
apenas 25% de seu território se localize na 
porção europeia. 

Com um total de 748 milhões de habi-
tantes, a Europa contabiliza até hoje mais 
de 44 milhões de pessoas infectadas pela 
COVID-19, o que representa 5,8% da po-
pulação. Lideram o ranking de casos:

1º   França: 5,5 milhões de infectados 
(8,2% da população)

2º  Rússia: 4,7 milhões (3,2%)
3º  Reino Unido: 4,4 milhões (6,4%)
4º   Itália: 3,9 milhões (6,4%)
5º   Espanha: 3,4 milhões (7,2%)

 
No que se refere à mortalidade causa-

da pela COVID-19, chega-se ao total de 1 
milhão de vítimas no continente, havendo, 
no entanto, uma mudança no ranking das 
nações europeias neste quesito: 

1º  Reino Unido: 127 mil óbitos
2º  Itália: 119 mil
3º  Rússia: 108 mil
4º  França: 103 mil
5º  Alemanha: 82 mil

As cinco nações acima concen-
tram metade do número de mortos por  
COVID-19 de toda a Europa. 

O número de vacinados no Velho Con-
tinente engloba mais de 146,37 milhões de 
pessoas, representando 19,5% da popula-
ção. Os países que mais vacinaram, com 
a primeira dose, em números absolutos, 
foram:

1º  Reino Unido: 33,7 milhões (49,5% 
da população)

2º  Alemanha: 19,9 milhões (23,7%)
3º  França: 13,5 milhões (20,7%)
4º  Rússia: 11,4 milhões (7,8%)
5º  Itália: 12,8 milhões (21,1%)

Em termos percentuais, os países eu-
ropeus que mais vacinaram sua população 

foram San Marino, com 71,4%, e Malta, 
com 66,9%, justamente porque possuem 
pequena área territorial e baixíssimo índice 
demográfico. 

ÁSIA
Região mais populosa do planeta, o 

continente asiático é composto de 49 na-
ções e territórios, excluindo-se a Rússia, que 
por ter parte do seu território na Europa, 
foi contabilizada nas estatísticas europeias. 

Com 4,6 bilhões de habitantes, a Ásia 
abriga quase 60% da população de toda a 
Terra e registrou 37,5 milhões de casos de 
infecção pelo coronavírus, quantidade que 
representa 0,7% do total de seus habitantes. 
Lideram o ranking de infectados, em nú-
meros absolutos:

1º  Índia: 17,6 milhões (0,01% da 
população)

2º  Turquia: 4,5 milhões (5%)
3º  Irã: 2,37 milhões (3%)
4º  Indonésia: 1,63 milhão (0,5%)
5º  Iraque: 1,01 milhão (2,5%)

Quando o critério analisado é a quan-
tidade de vítimas, há um total de 501 mil 
óbitos no continente, com algumas mu-
danças nas posições do ranking segundo 
esse critério:

1º   Índia: 197,8 mil
2º  Irã: 69,1 mil
3º  Indonésia: 44,5 mil
4º  Turquia: 37,6 mil
5º  Paquistão: 16,9 mil

A aplicação da primeira dose da vacina 
na Ásia já chegou a 186 milhões de pesso-
as, o equivalente a 4% da população. Em 
números absolutos, os países que mais ad-
ministraram o imunizante foram:

1º   Índia: 119,8 milhões (8,6% da 
população)

2º   Turquia: 13,3 milhões (15,7%)
3º   Indonésia: 11,8 milhões (4,2%)
4º   Bangladesh: 5,8 milhões (3,4%)
5º   Israel: 5,6 milhões (61,3%)

Word Health Organization 

Reprodução
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Diariamente, no site do jornal O SÃO 
PAULO, você pode acessar notícias 
sobre a Igreja e a sociedade em São 
Paulo, no Brasil e no mundo. A seguir, 
algumas notícias e artigos publica-
dos recentemente.

O Relatório Liberdade Religiosa no 
Mundo 2021, apresentado pela Fundação 
Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (Aid 
to the Church in Need – ACN) no dia 20, 
mostra que, além da crescente persegui-
ção religiosa violenta em países da África, 
Oriente Médio e Ásia, houve um aumen-
to da chamada “perseguição educada”, 
termo cunhado pelo Papa Francisco para 
descrever como novas normas e valores 
culturais entram em profundo conflito 
com os direitos individuais à liberdade de 
consciência.

Segundo o documento, observou-se o 
surgimento de “novos ‘direitos’, novas nor-
mas culturais criadas de acordo com valo-
res em evolução, que remetem as religiões 
‘para a obscuridade silenciosa da consci-
ência do indivíduo ou as relegam para os 
recintos fechados das igrejas, sinagogas ou 
mesquitas’”.

Um dos exemplos indicados é que, 
em diversos países da chamada Orga-
nização para a Segurança e Coopera-
ção na Europa (OSCE) – composta de 
57 países, todos da Europa (incluindo 
a Federação Russa e os países da União 
Europeia), da Ásia Central e da Améri-
ca do Norte (Canadá e Estados Unidos) 
–, o direito à objeção de consciência 
por motivos religiosos para profissio-
nais de saúde e farmacêuticos já não está 
significativamente protegido por lei.

As disposições relativas ao direito de 
os grupos religiosos gerirem as suas pró-
prias escolas de acordo com seus próprios 
costumes e identidade estão também em 
perigo em vários países. 

O documento aponta que esses novos 
direitos, consagrados na lei, resultam em 
um profundo conflito dos direitos indivi-
duais à liberdade de consciência e de re-
ligião com a obrigação legal de cooperar 
com estas leis. “Esta dissonância já teve, 
e continuará a ter, um forte impacto em 
mais de 84% da população mundial que, 
segundo o Pew Research Center, se descre-
ve como pertencendo a uma religião ou 
crença”, enfatiza.

PANDEMIA
Ainda segundo o relatório da ACN, a 

pandemia de COVID-19 abriu um impor-
tante debate em todo o mundo sobre os 
direitos fundamentais da pessoa humana, 
incluindo o direito à liberdade religiosa, as 
implicações do excesso de alcance legisla-
tivo e a questão sobre se, em alguns casos, 
os governos agressivamente seculares são 
capazes de discernir adequadamente a im-
portância destes direitos.

Os relatórios dos países da Améri-
ca Latina indicam que as restrições im-
postas às populações foram geralmente 
respeitadas. O caso do Uruguai é apon-

ASPECTOS POSITIVOS
O Relatório destaca que em seis países 

– Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Ja-
maica e Colômbia –, o direito à liberdade 
religiosa recebeu proteções adicionais das 
decisões dos tribunais superiores. Reco-
nhecendo o papel positivo da fé em tem-
pos de crise, em vários países, incluindo 
muitos no Caribe, os eventos religiosos 
tradicionais populares foram mantidos, 
embora com algumas restrições devido à 
pandemia.

No Brasil, foi criada a Coordenação da 
Liberdade de Religião ou Crença, Consci-
ência, Expressão e Acadêmica e elabora-
das duas cartilhas sobre o tema. A primei-
ra, “Liberdade religiosa. Um guia de seus 
direitos”, é um documento geral acerca 
do assunto, voltado a toda a população. 
A segunda, “Protocolo para organizações 
religiosas e da sociedade civil sobre aten-
dimento e acolhimento à população em 
situação de rua no âmbito da pandemia da 
COVID-19”. 

Também foi instituído no Brasil o 
Dia Nacional de Combate à Intolerân-
cia Religiosa, comemorado em 21 de 
janeiro, no qual são realizadas várias 
atividades em todo o País com a cola-
boração do Governo Federal, dos go-
vernos locais e de organizações sociais. 
Além disso, estados e municípios con-
tam com órgãos e associações dedica-
dos ao tema. No estado de São Paulo, 
por exemplo, existe o Fórum Inter-Re-
ligioso para uma Cultura de Paz e Li-
berdade de Crença, com representação 
de 22 grupos religiosos.

Leia mais sobre o Relatório de 
Liberdade Religiosa 2021 em:
https://tinyurl.com/yfkcl7hg

Relatório global alerta para o 
crescimento da ‘perseguição 
religiosa educada’
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tado como referência, pois, em vez de 
imporem unilateralmente restrições, as 
autoridades contataram as várias comu-
nidades religiosas para coordenar uma 
abordagem unificada. “As comunidades 
religiosas também contribuíram com o 
esforço de contenção da pandemia, dis-
ponibilizando instalações de saúde como 
hospitais e clínicas, e edifícios para forne-
cer abrigo e refeições aos sem-teto”, desta-
ca o levantamento.

SECULARIZAÇÃO
O Relatório observa que, em vários pa-

íses da América Latina, houve um debate 
crescente sobre o papel do laicismo, sobre 
o que significa um Estado secular e sobre o 
espaço dado à liberdade religiosa na esfera 
pública.

“Neste discurso social, certos grupos 
apresentaram o direito à liberdade religio-
sa como oposto à natureza secular do Es-
tado. Isto foi contrariado por argumentos 
de que a secularização não retirava aos go-
vernos a obrigação de garantir o direito do 
indivíduo a ter fé, ou não, e de organizar 
a sua vida pública de acordo com as suas 
crenças”, destaca.

BRASIL
No caso específico do Brasil, assim 

como nos relatórios anteriores, as religiões 
afro-brasileiras continuam sendo as mais 
perseguidas no País, vindo, a seguir, as re-
ligiões esotéricas e animistas. No entanto, 
a grande diferença no momento atual é a 
politização da religião e as suas consequ-
ências para toda a vida social.

Atualmente, existe uma nova esca-
lada de agressividade associada à intole-
rância religiosa no País. O levantamento 
sublinhou que o Brasil vem sofrendo um 
acirramento dos conflitos referentes à sua 
concepção de Estado laico e da autonomia 
da política em relação à religião. Indica, 
ainda, que a campanha presidencial de 
2018 politizou a questão religiosa.

“Esta politização dos temas religiosos 
parece ser característica da polarização 
sociopolítica atual do Brasil. Estudos com 
boletins de ocorrência no estado de São 
Paulo mostraram que as denúncias de cri-
mes relacionados à intolerância religiosa 
aumentaram cerca de 170% no período 
das eleições presidenciais de 2018 em re-
lação aos mesmos meses do ano anterior”, 
chama a atenção o Relatório.

ACN

A ACN BRASIL REALIZOU NO DIA 27 UMA LIVE NA QUAL BISPOS 
COMENTARAM OS DADOS DO RELATÓRIO. ASSISTA NO LINK ABAIXO:

https://cutt.ly/abtJEU8

Em maio, santuários  
em oração com o Papa  
pelo fim da pandemia
https://cutt.ly/DbtLBY5

Dom Odilo: ‘A Igreja existe para 
anunciar a Boa Nova da salvação’
https://cutt.ly/VbtZ4ca

Na República Dominicana, 
diocese se manifesta contra  
o aborto
https://cutt.ly/GbtZCtK

Presidente dos EUA reconhece 
como ‘genocídio’ o massacre  
de armênios em 1915
https://cutt.ly/JbtLvJT

Esportistas oferecem aulas  
on-line gratuitas de esgrima
https://cutt.ly/WbtZt0i
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

O livro dos Atos dos Apóstolos deixa 
transparecer algumas dificuldades do início 
da Igreja: medos, intromissão de falsos dis-
cípulos, discussões com judeus, perseguições 
e perigos (cf. At 9,26-31). Mas afirma que, 
apesar disso, “a Igreja vivia em paz” (At 9,31). 
Por não consistir na simples ausência de pro-
blemas, dores e perseguições, a paz da Igreja é 
diferente da paz do mundo. Pedimos a Deus 
que, se for sua vontade, poupe a Igreja e as 
pessoas que amamos de tribulações. Porém, a 
paz de Cristo vai muito além da falta de pade-
cimentos! 

A verdadeira paz não pode depender das 
circunstâncias externas. Caso contrário, ou-
tros poderiam “roubá-la” e teríamos, então, 
razão para nos desesperar. A paz depende, na 
realidade, de nossa união com Jesus Cristo, 
“porquanto Ele é a nossa paz” (Ef 2,14). A paz 
é fruto do Espírito Santo (cf. Gl 5,22), resulta-
do do perdão, da aceitação da vontade divina 
e da consciência reta. Por isso, o Senhor diz: 
“Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou; 
não como o mundo a dá, Eu vo-la dou. Não 
se perturbe nem se intimide o vosso coração” 
(Jo 14,27)! 

O próprio livro dos Atos explica, mais 
adiante, por que a Igreja continuava sempre 
em paz: “Ela consolidava-se e progredia no 
temor do Senhor e crescia em número com 
a ajuda do Espírito Santo” (At 9,31). Os males 
que realmente oprimem a Igreja e lhe retiram 
a paz são o pecado, a falta de fidelidade e te-
mor a Deus, a tibieza e a frieza no apostolado. 
Quando essas enfermidades ganham espaço 
em nossos corações, abandonamo-nos às 
nossas próprias forças, esquecemo-nos de 
que somos filhos de Deus, e as dificuldades 
nos parecem intransponíveis. 

Então, é o momento de reconstruirmos 
a amizade com Jesus, de buscá-Lo com mais 
força e determinação do que nunca! Afinal, 
Ele diz: “Sem Mim, nada podeis fazer” (Jo 
15,5). Como ramos unidos inseparavelmente 
a uma videira, assim é necessário que perma-
neçamos com Ele! Isso se dá pela oração fre-
quente, a Confissão, a Eucaristia, o amor fra-
terno e o amor à Cruz. Enfim, é preciso que 
sigamos o conselho: “Não vos inquieteis com 
nada” (Fl 4,6)! Calando o ruído interior, dei-
xando de lado preocupações inúteis, cortando 
pela raiz a imaginação negativa e nos abando-
nando completamente nas mãos do Senhor, 
finalmente “a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará os vossos corações e 
pensamentos, em Cristo Jesus” (Fl 4,7). 

Que estejamos unidos a Cristo, “guarda-
dos” em Cristo! Ele prometeu que “aquele 
que permanece em Mim, e eu nele, esse pro-
duz muito fruto” (Jo 15,5). E os frutos que Je-
sus quer produzir em nós são contados pelo 
apóstolo: “O fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão, continência, castidade” 
(Gl 5,22-23). Que, por intercessão de Nossa 
Senhora, cujo mês celebramos em maio, Deus 
produza em nós muitos frutos, especialmente 
de caridade e de paz.

5º DOMINGO DA PÁSCOA
2 DE MAIO DE 2021

Unidos a 
Cristo e em paz

“Perseveravam na doutrina dos 
apóstolos, nas reuniões em comum, 
na fração do pão e nas orações” (At 
2,42). Essa afirmação sintetiza os 
alicerces da vida dos cristãos já nos 
primeiros séculos. Em outros textos 
do Novo Testamento e de autores da 
época, também é possível identificar a 
centralidade da oração, especialmente 
da Eucaristia, na Igreja primitiva.

Uma das fontes que mostram com 
detalhes esse aspecto das primeiras 
comunidades é a Didaqué (ou Doutri-
na dos Doze Apóstolos), uma espécie 
de catecismo antigo redigido entre o I 
e o II séculos.

Sobre a Eucaristia, esse documento 
destaca: “Reunidos no dia do Senhor 
(dominus), parti o pão e dai graças, de-
pois de confessardes vossos pecados, a 
fim de que vosso sacrifício seja puro. 
Quem tiver divergência com seu com-
panheiro não deve se juntar a nós an-
tes de se reconciliar, para que não seja 
profanado vosso sacrifício, conforme 
disse o Senhor: ‘Que em todo lugar e 
tempo me seja oferecido um sacrifício 
puro, pois sou um rei poderoso, diz o 
Senhor, e meu nome é admirável entre 
as nações’”.

Esse trecho, inclusive, mostra que 
os primeiros cristãos já tinham a cons-
ciência da celebração eucarística não 
apenas como um banquete, mas como 
o memorial do sacrifício de Cristo.

 
LITURGIA

A Didaqué também descreve os 
detalhes dessa celebração, que são 
semelhantes aos da liturgia celebrada 
hoje. “Primeiro, sobre o cálice: Da-
mos-te graças, Pai nosso, pela santa 
videira de Davi, teu servo, que nos 
deste a conhecer por Jesus, teu Servo. 
Glória a ti nos séculos! Depois sobre 
o pão partido: Damos-te graças, Pai 
nosso, pela vida e pela sabedoria que 
nos deste a conhecer por Jesus, teu 
Servo. Glória a ti nos séculos!”, ensina.  

“Que ninguém coma ou beba da 
vossa Eucaristia se não for batizado 
em nome do Senhor, pois a este respei-
to disse Ele: ‘Não deis aos cães o que 
é santo’ (Mt 7,6)”, reforça a Didaqué.

Além do catecismo primitivo, há 
relatos sobre a Eucaristia feitos pelos 
chamados santos padres da Igreja, os 
primeiros grandes teólogos, como as 
Apologias de São Justino, escritas por 
volta do ano 150. Nesse texto, o Mártir 
descreve a celebração:

“Terminadas as orações, damos 
mutuamente o ósculo da paz. Apre-
senta-se, então, a quem preside aos ir-
mãos, pão e um vaso de água e vinho, 
e ele, tomando-os, dá louvores e glória 
ao Pai do universo pelo nome de seu 
Filho e pelo Espírito Santo, e pronun-
cia uma longa ação de graças em razão 

Como os primeiros cristãos 
celebravam a Eucaristia?
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dos dons que dele nos vêm”, destaca o 
Mártir, acrescentando: “Este alimen-
to se chama entre nós Eucaristia, não 
sendo lícito participar dele senão ao 
que crê ser verdadeiro o que foi ensi-
nado por nós e já se tiver lavado no 
banho (Batismo) da remissão dos pe-
cados e da regeneração, professando o 
que Cristo nos ensinou”.

São Justino continua o relato, ex-
plicando que, uma vez dadas as gra-
ças e feita a aclamação pelo povo, os 
diáconos oferecem a cada um dos 
assistentes parte do pão, do vinho, da 
água, sobre os quais se disse a ação de 
graças, e levam-na aos ausentes. No-
ta-se aí o hábito de levar a comunhão 
àqueles que não podiam participar 
da celebração, como os enfermos e os 
muitos encarcerados. 

Esse Santo também descreve a 
prática da oferta de dons durante a 
celebração, que eram partilhados com 
os mais necessitados da comunida-
de. “Os que têm, e querem, dão o que 
lhes parece, conforme sua livre deter-
minação, sendo a coleta entregue ao 
presidente, que assim auxilia os órfãos 
e viúvas, os enfermos, os pobres, os 
encarcerados, os forasteiros, consti-
tuindo-se, numa palavra, o provedor 
de quantos se acham em necessidade”, 
escreve.

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA

Na obra “Tradição Apostólica”, 
Santo Hipólito de Roma descreve os 
costumes da Igreja no século II e mos-
tra como a celebração dos santos mis-
térios evoluiu e permite identificar as 
raízes da oração eucarística feita atu-
almente.

“Logo que se tenha tornado bis-
po, ofereçam-lhe todos o ósculo da 
paz, saudando-o por ter se tornado 
digno. Apresentem-lhe os diáconos a 
oblação e ele, impondo as mãos sobre 
ela, dando graças com todo o presbite-

rium, diga: ‘O Senhor esteja convosco’. 
Respondam todos: ‘E com o teu espíri-
to’. ‘Corações ao alto! Já os oferecemos 
ao Senhor’. ‘Demos graças ao Senhor. 
É digno e justo’.”

Santo Hipólito continua a des-
crição com uma espécie de prefácio, 
como os da liturgia atual: “Graças te 
damos, Deus, pelo teu Filho querido, 
Jesus Cristo, que nos últimos tempos 
nos enviastes, Salvador e Redentor, 
mensageiro da tua vontade, que é o teu 
Verbo inseparável, por meio do qual 
fizestes todas as coisas e que, porque 
foi do teu agrado, enviaste do Céu ao 
seio de uma Virgem; que, aí encerra-
do, tomou um corpo e revelou-se teu 
Filho, nascido do Espírito Santo e da 
Virgem”.

 
CORPO E SANGUE

Retomando a Apologia de São 
Justino, é possível também identificar 
que, já nos primeiros séculos, os cris-
tãos não compreendiam a Eucaristia 
como uma mera representação ou 
recordação simbólica da ceia. “Não 
tomamos estas coisas como pão e be-
bida comuns, mas da mesma forma 
que Jesus Cristo, Nosso Senhor, se fez 
carne e sangue por nossa salvação, as-
sim também se nos ensinou que, por 
virtude da oração do Verbo, o alimen-
to sobre o qual foi dita a ação de graças 
– alimento de que, por transformação, 
se nutrem nosso sangue e nossas car-
nes – é a carne e o sangue daquele 
mesmo Jesus encarnado”, afirma. 

Esse mesmo Santo explica de 
onde vem essa verdade de fé profes-
sada pela Igreja nascente: “E foi as-
sim que os apóstolos, nas memórias 
por eles escritas, chamadas Evange-
lhos, nos transmitiram ter-lhe sido 
ordenado fazer, quando Jesus, to-
mando o pão e dando graças, disse: 
‘Fazei isto em memória de mim, isto 
é o meu corpo’”.

Altar onde se celebrava a Eucaristia nas catacumbas de Santo Antíoco, na Itália

Santantioco.net
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Com o objetivo de despertar, so-
bretudo nos jovens, o discernimento 
do chamado de Deus ao sacerdócio e à 
vida consagrada, o Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo de São Paulo, reali-
zou um encontro virtual no sábado, 24.

A live vocacional, que marcou a 
comemoração do 58º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações, celebrado no 
domingo, 25, teve a participação dos 
bispos auxiliares da Arquidiocese, pa-
dres, diáconos e membros de comuni-
dades e pastorais.

Dom Odilo iniciou o colóquio com 
uma breve meditação a respeito da 
mensagem do Papa Francisco para a 
data, que este ano tem como tema “São 
José: o sonho da vocação”, refletindo 
sobre como o Santo patriarca da Sagra-
da Família acolheu o chamado de Deus. 

SONHO, SERVIÇO E FIDELIDADE
Na mensagem, o Papa sugere três 

palavras-chave para entender a vocação 
de José e sua resposta a este chamado.

A primeira palavra é “sonho”, refe-
rindo-se aos sonhos por meio dos quais 
Deus falou a José, como relatado na Bí-
blia. “José acolhe o sonho como chama-
do de Deus, não questiona se é verda-
de”, destacou o Cardeal, sublinhando 
a exortação do Pontífice a “acolher o 
sonho de Deus em nossa vida”.

Outro aspecto ressaltado pelo Papa 
na mensagem é o “serviço”. “José res-
pondeu à vocação com atitude de ser-
viço. Não procurou fazer apenas o que 
era do seu agrado. Ele se colocou a 
serviço de Deus e daqueles que foram 

confiados ao seu cuidado”, comentou o 
Cardeal, explicando, contudo, que esse 
serviço é “doação de amor, na simplici-
dade do dia a dia”.

A terceira palavra-chave assinalada 
por Francisco é “fidelidade”. 

“José é descrito como bom, justo, 
honesto, fiel ao seu chamado. A voca-
ção é isso: aderir, todos os dias, com 
generosidade e perseverança, à vonta-
de de Deus a nosso respeito”, afirmou 
Dom Odilo.

A CADA DIA 
Nesse contexto, o Cardeal compar-

tilhou um episódio da sua história vo-
cacional, quando passou momentos de 
dúvidas no seminário, questionando-se 
se conseguiria ser fiel a vida toda. En-
tão, ele procurou seu diretor espiritu-
al, que lhe respondeu: “Hoje você está 
conseguindo ser fiel? Então, não se pre-
ocupe (com isso) daqui a 15, 20 ou 30 
anos. Seja fiel a cada dia”.

“É isso que o Papa diz, que Deus 
diz, àqueles que Ele chama: ‘Não te-
nha medo, estou contigo’ e dá força, 
coragem para assumir e corresponder 
à vocação”, enfatizou o Arcebispo, rei-
terando que essa fidelidade deve ser 
vivenciada na alegria. “A vocação não 
pode ser vivida como um peso que 
oprime. Se alguém não está feliz, é sinal 
de que esta não é sua vocação.”

 
HISTÓRIAS

Após a reflexão sobre a mensagem do 
Papa, houve um momento de partilha 
das histórias vocacionais dos bispos e sa-
cerdotes presentes na reunião virtual.

Dom Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Ipiranga, catarinense de For-
quilhinha, relatou que, desde a infân-
cia, manifestava o desejo de ser padre. 
“Meus promotores vocacionais foram 
meus pais”, destacou, contando que foi 

seu pai quem o levou ao seminário da 
Congregação dos Rogacionistas do Co-
ração de Jesus, quando tinha 11 anos.

Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese na Região Santana, 
contou que também foi na infância que 
o gaúcho de Vanini começou a pensar 
na possibilidade de ser sacerdote, vendo 
o pároco da sua paróquia de origem. 

Na juventude, Dom Jorge seguiu a 
carreira militar, chegando a receber a 
patente de sargento. “Mas não era aqui-
lo que me realizava, porque a chama da 
vocação já estava em mim”, destacou. 
Antes de ingressar no seminário, porém, 
ele trabalhou por alguns anos como ar-
tista circense, quando teve contato com 
a realidade dos nômades, dedicando-se, 
posteriormente, a essa pastoral. “Eu saí 
do picadeiro para o altar”, afirmou.   

‘CRISE’
Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxi-

liar da Arquidiocese na Região Belém, 
contou que na infância chegou a pensar 
na possibilidade de ser padre, mas, com 
o passar do tempo, essa ideia perdeu 
força. Na adolescência, ele começou a 
trabalhar em uma oficina de autoelé-
trica e, aos 16 anos, abriu sua própria 
oficina com um amigo.

Seu trabalho ia bem, tinha uma 
namorada, até que, aos 18 anos, par-
ticipou de um encontro de oração do 
Caminho Neocatecumenal, que lhe 
provocou uma profunda “crise”. 

“Parecia que tudo aquilo que eu ti-
nha construído até o momento havia 
desmoronado. Nada fazia sentido. No 
fim daquele ano, eu ingressei no semi-
nário”, contou o Bispo.

 
EXEMPLO DE VIDA 

Ao falar sobre a história de sua vo-
cação, o Cardeal Scherer destacou que, 
embora fosse de família muito religiosa 
no interior do Paraná, o que realmen-

‘Sejamos instrumentos de Deus 
para o despertar das vocações’
AFIRMOU O CARDEAL 
SCHERER, EM LIVE 
VOCACIONAL REALIZADA 
NO SÁBADO, 24
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10 DICAS PARA  
PROMOVER AS VOCAÇÕES  
NA COMUNIDADE

 1  Sensibilizar a comunidade 
sobre as diferentes vocações 
e ministérios que existem na 
Igreja;

 2  Promover encontros de 
oração e formação que 
destaquem o mistério 
do chamado de Deus a 
partir do Batismo e sobre 
a vocação universal à 
santidade;

 3  Abordar o tema das 
vocações na Catequese das 
crianças, adolescentes e 
jovens;

 4  Promover momentos de 
conversa com os sacerdotes 
e religiosos da comunidade 
para tirar dúvidas sobre o 
tema das vocações;

 5  Realizar grupos de oração 
pelas vocações, na igreja e 
nas casas;

 6  Sensibilizar as famílias, 
catequistas, educadores, 
movimentos, agentes de 
pastorais para a urgência da 
Pastoral Vocacional;

 7  Realizar tríduos 
preparatórios para as 
ordenações ou profissões 
religiosas de vocacionados 
ligados à paróquia;

 8  Levar os jovens para 
participar de celebrações de 
ordenação ou consagração 
religiosa;

 9  Criar uma equipe de 
animação vocacional;

 10  Dinamizar a Semana 
Vocacional e a Semana de 
Oração pelas Vocações, 
com vigílias eucarísticas, 
encontros, lectio divina, 
Terços e Catequeses  
sobre o tema.

te despertou nele o desejo de ser padre 
foi o exemplo de seu pároco, um mis-
sionário do Verbo Divino, que havia 
sido expulso da China pela revolução 
comunista. “Era um padre muito ale-
gre, visitava as famílias... Não havia um 
doente que ele não visitasse. O exem-
plo desse padre foi determinante para 
mim”, afirmou Dom Odilo, recordando 
que esse sacerdote foi seu padrinho de 
ordenação.

Por fim, o Arcebispo de São Paulo 
enfatizou a importância do testemunho 
dos padres e religiosos para a promo-
ção vocacional e reforçou que, além do 
exemplo de vida, é preciso interpelar os 
jovens sobre a vocação. “Não tenhamos 
medo de lhes perguntar: ‘Você não quer 
ser padre?’. De repente, Deus se serve da 
nossa palavra para lançar uma semente 
de vocação no coração daquela pessoa 
[...]. Pessoas, circunstâncias e aconteci-
mentos são instrumentos de Deus para 
o despertar vocacional”, concluiu. 

Para assistir à íntegra da live, acesse: 
https://tinyurl.com/ye3bsy8b. 

Cardeal Odilo Pedro Scherer, bispos auxiliares e promotores vocacionais da Arquidiocese de São Paulo participam de live no sábado, dia 24
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