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No sábado, dia 1º, Dia Mundial 
do Trabalhador, o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo de São 
Paulo, presidiu missa na Paróquia 
São José Operário, no Imirim, por 
ocasião da festa do padroeiro. 

Este ano, a data teve especial 
destaque devido ao Ano de São José, 
convocado pelo Papa Francisco. 

Na homilia, Dom Odilo ressal-
tou que, embora os evangelhos 
não apresentem nenhuma pa-

lavra de São José, sua vida fala 
muito mais a todos, deixando um 
exemplo de pai e guardião da fa-
mília, trabalhador e homem fiel à 
vontade de Deus. 
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Cardeal Scherer, Arcebispo Metropolitano, preside missa na Paróquia São José Operário, no Imirim, na festividade do padroeiro, dia 1º

São José: grande homem por 
sua fé e fidelidade a Deus

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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Na casa da Mãe Aparecida, 
Arquidiocese de São Paulo 
renova a esperança 

Maternidade: permanente 
doação de tempo, amor e 
do próprio ser 

Comissão arquidiocesana 
organiza ações pelo 
centenário do Cardeal Arns

Papa dá início a itinerário de oração pelo fim da pandemia

Com maior engajamento 
de fiéis, paróquias inovam 
dinâmicas pastorais

Cresce o número de 
microempreendedores 
individuais na pandemia

O SÃO PAULO homenageia as 
mães que geraram a vida, as 
que se abriram à adoção e as 
‘mães de fé’, as madrinhas.
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Papa durante a reza do Terço na capela de Nossa Senhora do Socorro,  na Basílica de São Pedro

Daniella e o filho Rafael, de 2 meses

No sábado, dia 1º, na Basílica 
de São Pedro, o Papa Francisco 
participou do primeiro dos Terços 
que serão rezados até o final do 
mês, em 30 santuários, pelo fim 
da pandemia. 

“Confiamos a ti, Mãe da Miseri-
córdia, as tantas pessoas que fo-
ram tocadas pelo vírus e continuam 
a sofrer com as consequências”, 
afirmou o Pontífice, que recordou, 
também, todos os que se empe-
nham no combate à COVID-19.

A iniciativa é coordenada pelo 
Pontifício Conselho para a Pro-
moção da Nova Evangelização. 
A cada dia, um santuário mariano 
se tornará o centro da maratona, 
mas todos os fiéis também são 
convidados a rezar em casa, no 
carro, por meio das tecnologias.
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Vatican Media

Arquivo pessoal

Editorial

Encontro com o Pastor

Espiritualidade

Liturgia e Vida

Para nós, cristãos, o 
trabalho humano é ocasião 
de nos santifi carmos

Um centenário para lembrar 
Dom Paulo e valorizar a sua 
herança à Igreja

O amor de Deus pela 
humanidade não tem 
fronteiras, é sem limites

‘Nã o fostes vó s que me 
escolhestes, mas eu que vos 
escolhi’ (Jo 15,16)
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O Cardeal Odilo Pedro 
Scherer presidiu a missa da 
120ª Romaria Arquidiocesana 
a Aparecida, no domingo, 2, 
com a presença de um grupo 
de clérigos e leigos represen-
tantes do povo da Igreja em 
São Paulo, que se uniu em ora-
ção pelas mídias.
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T
ranscorre em 14 de se-
tembro de 2021 o cente-
nário do nascimento do 
Cardeal Paulo Evaristo 

Arns, 5º Arcebispo metropolitano 
de São Paulo. Nascido em 1921 em 
Forquilhinha, hoje pertencente à 
diocese de Criciúma (SC), fez seus 
estudos preparatórios à vida religio-
sa franciscana e ao sacerdócio nos 
seminários de sua Ordem, sobre-
tudo em Petrópolis (RJ). Depois de 
obter o doutorado na Universidade 
de Sorbonne, em Paris, foi Professor 
de Filosofia e Teologia em Petrópo-
lis, antes de ser eleito por São Paulo 
VI, em 1966, Bispo Auxiliar da ar-
quidiocese de São Paulo, ao lado do 
Arcebispo daquela época, o Cardeal 
Agnelo Rossi.

Em 1970, o Cardeal Rossi foi cha-
mado a Roma por São Paulo VI para 
assumir a Congregação para a Evan-
gelização dos Povos e acompanhar 
a Igreja nas frentes missionárias, so-
bretudo da África e da Ásia. Então, 
Dom Paulo foi nomeado Arcebispo 
de São Paulo. Poucos anos depois, 
ele foi nomeado membro do Colégio 

Cardinalício pelo mesmo São Paulo 
VI, com quem o Cardeal sempre teve 
grande proximidade e estreita sinto-
nia.

Dom Paulo procurou dinamizar 
a evangelização e a vida pastoral na 
Arquidiocese, atendendo aos apelos 
e necessidades da metrópole, que 
crescia vertiginosamente e precisava 
voltar uma atenção urgente para as 
imensas periferias. Dom Paulo pro-
curou traduzir em novas práticas 
organizativas e pastorais as diretrizes 
do Concílio Vaticano II no que se re-
fere à participação do povo na vida 
e missão da Igreja. Teve atenção es-
pecial para os pobres e desvalidos da 
comunidade urbana, dando origem 
e fortalecendo numerosas obras so-
ciais e pastorais voltadas para a pro-
moção da caridade e da dignidade 
humana.

O início do seu governo pastoral 
deu-se em pleno período do regime 
militar, quando as liberdades demo-
cráticas e políticas, o respeito à dig-
nidade humana e aos direitos fun-
damentais da pessoa estavam sendo 
lesados de forma grave. Dom Paulo 
tornou-se voz profética de denúncia 
desses males e de defesa da dignida-
de da pessoa e de seus direitos fun-
damentais. E foi uma voz firme na 

promoção do retorno à normalidade 
democrática no Brasil. Sua persona-
lidade teve projeção nacional e inter-
nacional, mostrando o envolvimento 
da Igreja na promoção do bem co-
mum e da justiça social.

No entanto, não deve passar para 
um segundo plano sua figura de Bis-
po e Pastor dedicado à vida e à mis-
são da própria Igreja. Ele amou o seu 
rebanho, promoveu a evangelização 
do povo, a formação do clero e dos 
religiosos, incentivou o protagonis-
mo dos leigos para ocuparem com 
coragem seu lugar na Igreja e na so-
ciedade. Dom Paulo queria a Litur-
gia bem celebrada, em benefício do 
povo, a palavra de Deus bem anun-
ciada e o testemunho do Evangelho 
de Cristo na sociedade por todos os 
filhos da Igreja. Permanecendo por 
quase 28 anos à frente da Arquidio-
cese, ele a marcou profundamente 
com seu carisma pessoal e suas dire-
trizes pastorais. Tornando-se eméri-
to em 1998, ele ainda viveu longa-
mente, vindo a falecer em 2016. Seu 
corpo repousa na cripta da Catedral 
metropolitana.

Estes brevíssimos traços da bio-
grafia do Cardeal Arns servem ape-
nas para marcar o início da prepara-
ção do centenário do seu nascimento. 

Há poucos dias, encarreguei uma Co-
missão arquidiocesana para preparar 
uma agenda de eventos e iniciativas 
para comemorar adequadamente 
essa efeméride importante na história 
desse grande Arcebispo de São Paulo, 
que tenho a honra de suceder na Sé 
Paulistana. O centenário será aberto 
no dia 14 de setembro de 2021, quan-
do Dom Paulo completaria 100 anos 
de idade, e deverá ser comemorado 
durante todo o ano centenário. Mui-
tas iniciativas poderão ser promovi-
das para lembrar Dom Paulo e valori-
zar a herança deixada por ele à Igreja, 
sobretudo nesta Arquidiocese.

Evidentemente, além de um ca-
lendário arquidiocesano “oficial” de 
comemorações, existe a possibilidade 
de promover variadas iniciativas para 
render tributo ao Cardeal Arns, cuja 
importância vai além do âmbito pro-
priamente eclesial. Dom Paulo é uma 
personalidade pública, que agora per-
tence à História. Mas será importante 
que a Igreja de São Paulo recorde seu 
Pastor e destaque novamente as lições 
que ele deixou como legado. Portanto, 
convido, desde logo, as diversas insti-
tuições e expressões da vida eclesial 
de São Paulo a pensarem na promo-
ção de iniciativas para comemorar o 
centenário do Cardeal Arns.

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER

Arcebispo 
metropolitano

de São Paulo

Centenário 
do Cardeal Arns
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NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
PÁROCO:

Em 19/04/2021, foi nomeado e provisio-
nado como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Rainha da Paz, no bairro de 
Vila Ida, na Região Episcopal Lapa, o 
Reverendíssimo Padre Elio Vigo, pelo 
período de 06 (seis) anos.

PRORROGAÇÃO DA NOMEAÇÃO 
E PROVISÃO DE PÁROCO:

Em 13/04/2021, foi renovada a nome-
ação e provisão de Pároco da Paró-
quia Nossa Senhora da Esperança, 
no bairro do Parque Bancário, na 
Região Episcopal Belém, do Reveren-
díssimo Padre Antônio Carlos Va-

nin Barreiro, CSSR, pelo período de 
02 (dois) anos, em data retroativa a 
15/02/2021. 

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ADMINISTRADOR PAROQUIAL:

Em 19/04/2021, foi nomeado e provi-
sionado Administrador Paroquial da 
Paróquia São Mateus, no bairro Jardim 
Esmeralda, na Região Episcopal Lapa, o 
Reverendíssimo Padre Antônio Rober-
to Pimenta, CSSR, pelo período de 01 
(um) ano.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
VIGÁRIO PAROQUIAL:

Em 19/04/2021, foi nomeado e provi-
sionado Vigário Paroquial, “ad nutum 
episcopi”, da Paróquia São José do Be-
lém, no bairro do Belém, na Região 
Episcopal Belém, o Reverendíssimo Pa-
dre Thiago Aparecido Faccini Paro.

POSSE CANÔNICA:

Em 21/04/2021, foi dada a posse canô-
nica como Vigário Paroquial da Paró-
quia São João Bosco, no bairro do Alto 
da Lapa, na Região Episcopal Lapa, ao 
Reverendíssimo Padre Paulo Manoel 
de Souza Profilo, SDB.

Em 18/04/2021, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial 
da Paróquia Santíssima Trindade, no 
bairro Casa Verde Alta, na Região Epis-
copal Sant’Ana, ao Reverendíssimo Pa-
dre Raimundo Pauletti, CSJ.

Em 25/04/2021, foi dada a posse ca-

nônica como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora Rainha da Paz, no 
bairro de Vila Ida, na Região Episco-
pal Lapa, ao Reverendíssimo Padre 
Elio Vigo.

Em 25/04/2021, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial 
da Paróquia São Mateus, no bairro 
Jardim Esmeralda, na Região Episcopal 
Lapa, ao Reverendíssimo Padre Antô-
nio Roberto Pimenta, CSSR.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
MEMBRO DA COMISSÃO DE 
PRESBÍTEROS:

Em 22/04/2021, foi nomeado e provi-
sionado como Membro da Comissão 
de Presbíteros para a Região Episcopal 
Lapa, o Reverendíssimo Padre Geral-
do Raimundo Pereira, no período de 
22/04/2021 a 22/09/2025.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
ADMINISTRADOR PAROQUIAL:

Em 04/04/2021, foi nomeado e provi-
sionado Administrador Paroquial, “ad 
nutum episcopi”, da Paróquia São Vito 
Mártir, no bairro do Brás, na Região 
Episcopal Sé, o Reverendíssimo Padre 
Michelino Roberto.

Em 12/04/2021, foi nomeado e provi-
sionado Administrador Paroquial, “ad 
nutum episcopi”, da Paróquia Santís-
sima Trindade, no bairro Casa Verde 
Alta, na Região Episcopal Sant’Ana, o 
Reverendíssimo Padre Raimundo Pau-
letti, CSJ.

Atos da Cúria

Instituído pelo Cardeal Odilo Pedro 
Scherer, Arcebispo Metropolitano, em 
decreto publicado em 22 de abril, o grupo 
de trabalho para a atualização do Plano 
de Manutenção da Igreja na Arquidioce-
se de São Paulo já tem definidas suas eta-
pas de ação, a fim de que apresente, até 30 
de agosto, uma proposta final de adequa-
ção e atualização do Plano, que será, pos-
teriormente, apreciada pelo Arcebispo. 

“Já tivemos uma primeira reunião 
com Dom Odilo e compartilhamos al-
gumas ideias. Do ponto de vista meto-
dológico, o grupo de trabalho irá con-
vocar, primeiramente, os representantes 
do clero. Depois, nos reuniremos com os 
ecônomos e coordenadores de pastoral 
das regiões episcopais e, posteriormen-
te, com os colaboradores das adminis-
trações regionais”, detalhou ao O SÃO 
PAULO Dom Luiz Carlos Dias, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese. Ele é um dos 
membros nomeados pelo Arcebispo 
para compor o grupo de trabalho, assim 
como os Padres Zacarias de Carvalho 
Paiva, João Júlio de Faria, Marcelo Mon-
ge e José Adeíldo, o Diácono Rogério de 
Camargo e o senhor Flávio Luiz de Sousa.

Dom Luiz Carlos comentou que após 
essas primeiras reuniões, se necessário, 
serão criados subgrupos para a reflexão 
de temas específicos relacionados ao Pla-
no de Manutenção da Igreja na Arqui-
diocese de São Paulo.

O QUE É O PLANO?
No decreto de criação do grupo de 

trabalho e de nomeação de seus mem-
bros, o Cardeal Scherer detalha que o 
Plano de Manutenção da Igreja “con-
tém as normas universais e particulares 

da Igreja para a manutenção e a admi-
nistração da Arquidiocese de São Paulo 
e constitui a lei comum para todos os 
organismos que, de alguma forma, têm 
sua referência institucional da Mitra Ar-
quidiocesana de São Paulo. As normas 
dizem respeito, sobretudo, à organização 
administrativa geral da Arquidiocese de 
São Paulo e aos bens da Igreja, formação 
do clero, sustento e previdência dos mi-
nistros da Igreja e à promoção da ação 
evangelizadora da Igreja”.

À reportagem, Dom Luiz Carlos deta-
lhou que o Plano compreende uma série 
de regras e procedimentos administrati-
vos: “Tudo que é ligado à Igreja Particular 
da Arquidiocese de São Paulo, aquilo que 
chamamos em uma linguagem mais téc-
nica de bens temporais, que são os meios 
que estão a serviço da evangelização, é 
tratado neste Plano. A Igreja tem como 
missão, fundamentalmente, anunciar Je-
sus Cristo e sua Palavra, evangelizar, e, 
para isso, ela precisa de recursos financei-
ros, edificações e outros gêneros. Assim, 
o Plano de Manutenção abrange e rege a 
boa administração desses bens”. 

NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO
Dom Luiz Carlos recordou que des-

de o episcopado de Dom Paulo Evaristo 

Arns, a Arquidiocese de São Paulo tem 
um Plano de Manutenção, que já passou 
por atualizações. A atual versão data de 
9 de julho de 2009 e é assinada por Dom 
Odilo Scherer. 

“Essas regras precisam ser atualiza-
das de tempos em tempos, porque dizem 
respeito à relação da Igreja com a socie-
dade, no tocante às leis, contabilidade e 
outras questões que implicam esta admi-
nistração, que se dá dentro das regras da 
sociedade”, comentou o Bispo Auxiliar. 
“Hoje, exige-se uma prestação de contas 
muito mais rigorosa do que antes. Toda 
paróquia ou comunidade, por exemplo, 
tem de apresentar documentos fiscais. 
A Igreja também precisa prestar con-
tas para a Receita Federal, mostrando 
de onde provém suas arrecadações. De 
igual modo, apresenta um balanço, as-
sim como faz qualquer empresa que te-
nha um CNPJ”, detalhou. 

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
destacou, ainda, que a revisão do Plano 
de Manutenção foi uma das necessida-
des mapeadas nas etapas já realizadas 
do 1o sínodo arquidiocesano de São 
Paulo, e também colaborará para a per-
manente reavaliação de procedimentos 
administrativos e financeiros no âmbi-
to da Igreja. 

Grupo de trabalho para a atualização do Plano de Manutenção
da Igreja na Arquidiocese define etapas de ação

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br



O trabalho na ótica cristã
Editorial

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

Quem não vive os problemas do 
dia a dia para a manutenção de nosso 
lar? Dar conta de todas as despesas? 
A economia é algo muito presente 
nas nossas vidas. Mas sabemos que 
a economia deve ser um ambiente 
que assegure a todos condições para 
uma vida digna e um espaço de so-
lidariedade humana – pessoas, co-
munidade e povos. Assim, torna-se 
uma faceta importante para todos 
a organização de nossas finanças. 
Preservando recursos para estarmos 
preparados para emergências, para o 
momento que deixamos o campo de 
trabalho formal e, mesmo, para po-
der consumir sem a dor de cabeça de 
não saber como pagar as contas. Esse 
processo nos leva à necessidade de 
investir o nosso dinheiro, para que 
possamos preservá-lo e ainda obter 
algum ganho financeiro. Isso, po-
rém, nos traz questões importantes: 
estamos realizando investimentos 
de maneira ética? Estamos atentos 
ao fato de onde o nosso dinheiro 
está sendo colocado? Aqui cabe uma 
questão mais importante ainda: é 
possível obter ganhos financeiros e 
preservar as bases de nossa fé? 

No dia a dia do mercado, o que 
se nota é que a maioria das pessoas 
que possui recursos para investir tem 
a única preocupação de obter resul-

É possível investir e preservar a fé?
pesquisa de 2019, a qual traz que 
63% da geração millenium diz que é 
extremamente ou muito importante 
que seu consultor financeiro com-
partilhe seus valores religiosos.

Importante, também, mencionar 
a mensagem do Papa Francisco ao 
Fórum Econômico Mundial de 2020, 
que nos recorda da “responsabilida-
de moral” de cuidar da casa comum, 
em referência à Laudato si’. Lembra, 
ainda, “que nunca se pode perder de 
vista que somos todos membros de 
uma única família humana, com o 
dever moral de cuidar uns dos ou-
tros”. E, mais, “cada um de nós tem 
que buscar o desenvolvimento inte-
gral de todos os irmãos e irmãs, in-
clusive o das futuras gerações”.

Tudo o que temos vivido ao lon-
go da pandemia trouxe muitas lições. 
Uma das mais ricas é que passamos 
a dar mais valor ao que realmente 
é importante em nossas vidas. Essa 
atenção por valores ligados à vida 
está fazendo com que as pessoas se 
voltem para a busca de um futuro 
melhor para todos e, por consequên-
cia, o investimento em empresas que 
tenham essa preocupação. Podemos, 
sim, acreditar que é possível fazer 
o bem, ganhar dinheiro com isso e 
preservar as bases de nossa fé.

Arte: Sergio Ricciuto Conte

tados positivos, que tragam mais 
dinheiro, no entanto, sem a menor 
inquietação de como esse volume fi-
nanceiro está sendo alocado. A visão 
é dirigida para telas de computado-
res com tabelas e gráficos que mos-
tram se há oportunidades de ganhos. 
Na verdade, hoje em dia, muito des-
se trabalho é feito por robôs que 
usam algoritmos preparados para 
que sejam aproveitadas oportuni-
dades, sem a menor inquietude se o 
dinheiro está na indústria de armas, 
tabaco, se usa de trabalho escravo ou 
infantil, nada disso importa, desde 
que traga ganhos financeiros. 

Por outro lado, a Igreja Católica 
tem manifestado preocupação com 
os investimentos financeiros. Desde 
2014, a Igreja orienta seus fiéis a in-
vestirem em empresas que revertam 
o lucro ao bem social, os denomi-
nados “Investimentos de Impacto”. 
São investimentos eticamente ali-
nhados e realizados por aqueles que 
realmente desejam fazer a diferença 
na vida dos outros, tidos como um 
passo adiante dos investimentos 
ESG, sigla que conjuga os aspectos: 
Ambiental (Environmental), Social 
(Social) e Governança (Governan-
ce). Isso também é refletido por uma 

FABIO GALLO

Opinião

Fabio Gallo é professor da Fundação Getulio Vargas 
(FGV-SP) e ex-docente da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP).
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H
á séculos que os católicos 
do mundo inteiro vene-
ram com grande devoção 
a São José – mas a festa de 

São José Operário, no entanto, só veio 
a ser instituída em 1955, pelo Papa São 
Pio XII. Se quisermos, então, entender 
o sentido desta nova invocação ao pai 
adotivo de Jesus, precisamos ter em con-
ta quanto o tema do trabalho esteve no 
centro das principais transformações 
sociais e correntes de pensamento dos 
últimos três séculos. Do “Trabalhadores, 
uni-vos!” ao endeusamento liberalista 
dos workaholics (indivíduos viciados em 
trabalho), cosmovisões inteiras foram 
estruturadas ao redor de diferentes con-
cepções do trabalho humano. 

Esse protagonismo surgiu com a 
Revolução Industrial inglesa do século 
XVIII: as novas tecnologias e fontes de 
energia e a disseminação da divisão do 
trabalho elevaram a eficiência laboral (e, 
consequentemente, a riqueza dos países 
que se industrializavam) a níveis astro-
nômicos. O laissez-faire (deixe fazer) e 
a falta de qualquer regulação estatal da 

atividade econômica, no entanto, não 
tardaram a produzir grandes injustiças 
e misérias sociais: jornadas de trabalho 
extenuantes, inclusive para mulheres e 
crianças, ausência de quaisquer direitos 
trabalhistas, salários incompatíveis com 
o sustento das famílias etc.

Os vários “socialismos” (entre os 
quais o marxista) foram então surgindo 
como reação indignada a esses abusos 
de um liberalismo selvagem – e neste as-
pecto é preciso lhes reconhecer alguma 
razão. O problema, no entanto, está na 
visão filosófica que o marxismo propõe 
sobre o ser humano: este seria compos-
to unicamente de matéria, desprovido 
de um fim transcendente (já que, afinal, 
não existiria Deus). Para o marxista, 
ademais, a autonomia do indivíduo era 
absorvida na massa coletiva de sua classe 
social – daí que não sobraria espaço ao 
reconhecimento de propriedade pessoal, 
de diferenças naturais e da possibilidade 
de escolhas livres e pessoais.

Com a histórica encíclica Rerum no-
varum (Das coisas novas), do Papa Leão 
XIII, o Magistério encetou uma resposta 

ao “temível conflito” que se vinha ins-
taurando em função dos “progressos 
incessantes da indústria, (...) [da] altera-
ção das relações entre os operários e os 
patrões, [e da] influência da riqueza nas 
mãos de um pequeno número ao lado da 
indigência da multidão”. Era o começo 
do que se veio a denominar Doutrina 
Social da Igreja (DSI).

Na base da DSI está uma oposição 
radical entre a valoração dada ao tra-
balho humano pela mentalidade greco-
-romana e pela tradição judaico-cristã. 
No mundo pagão, o trabalho físico era 
concebido como próprio de escravos, 
que não gozavam do ócio indispensável 
à contemplação das realidades espiritu-
ais. Na tradição judaica, diferentemen-
te, todos os grandes rabinos exerciam 
também um ofício artesanal: o próprio 
São Paulo, “já como rabino e depois 
como anunciador do Evangelho aos 
gentios, também era tecelão de tendas 
e se sustentava com o trabalho das pró-
prias mãos” (Bento XVI, Discurso no 
Collège des Bernardins, 12/09/2008). 
Este elemento foi absorvido, no Cristia-

nismo, pela ênfase no papel do trabalho 
para a vida espiritual: “Ora et labora”, 
dizia São Bento.

É que, ao contrário da visão pagã de 
uma divindade afastada deste mundo, 
e que não “suja suas mãos” com o trato 
da matéria, o Deus Cristão é “Criador 
do Céu e da terra”, e “trabalha continua-
mente” (cf. Jo 5,17) na e sobre a história 
dos homens. O trabalho do homem, nes-
sa ótica, manifesta sua semelhança com 
o Criador – e assim os homens que, “ao 
ganhar o sustento para si e suas famílias, 
(...) prestam conveniente serviço à socie-
dade, com razão podem considerar que 
prolongam com o seu trabalho a obra 
do Criador” (Concílio Vaticano II, Gau-
dium et spes, 34)

Para nós, cristãos, portanto, o traba-
lho humano é fundamentalmente oca-
sião de nos santificarmos: de buscarmos 
a Jesus nas pequenas coisas do dia a dia, 
oferecendo-Lhe todas as obras feitas 
com amor e zelo. Sirva-nos de exemplo 
o operário São José, o carpinteiro que, 
seguramente, fazia os melhores artefatos 
de toda a Galileia.
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N
este tempo litúrgico que 
estamos vivendo, continua 
ressoando em nossos ouvi-
dos e no coração o “Aleluia 

Pascal”, que nos enche de paz e esperan-
ça, dons de Cristo Ressuscitado para a 
vida da Igreja e do mundo. São dias de 
júbilo em honra do Redentor, como nos 
diz a oração da coleta da Eucaristia do 
6o Domingo da Páscoa, para que a nossa 
vida corresponda aos mistérios da fé que 
recordamos. 

A Palavra de Deus nos lembra de que 
Deus é amor, Jesus Cristo nos ama dan-
do a sua vida por nós e o Santo Espíri-
to continua infundindo nos corações o 

amor do Pai e do Filho. O amor de Deus 
se manifestou ao enviar seu próprio Fi-
lho Único, para que sejamos salvos, te-
nhamos Nele a verdadeira vida, vença-
mos a morte.  Neste domingo, tudo nos 
fala do amor. 

Na narrativa dos Atos dos Apóstolos 
(At 10,25-26.34-35.44-48), vemos que 
o amor gera a comunidade, superando 
todas as barreiras e divisões. Deus não 
faz distinção de pessoas, pois o dom do 
Espírito Santo foi derramado também 
sobre os pagãos. Somos chamados a vi-
ver no amor de Deus, em comunhão, e 
na prática da justiça. O temor de Deus se 
traduz na oração e na solidariedade com 
o povo sofredor. O Espírito Santo age e 
caminha à frente da comunidade, pois a 
missão depende essencialmente da obe-
diência ao Espírito. A Igreja é semente 
do Reino de Deus, não deve discriminar, 
mas unir em torno do que é essencial, e 
no Batismo está a fonte da vida cristã: “E 
mandou que fossem batizados em nome 
de Jesus Cristo” (At 10,48). O amor de 
Deus pela humanidade não tem frontei-
ras, é sem limites. 

O Evangelho (Jo 15,9-17) nos revela 
que o amor é a essência mesma da vida 
de Deus e de cada pessoa. O Pai ama o 
Filho que lhe comunica o Espírito San-
to. Há um laço estreito entre a Trindade 
e a comunidade cristã, na qual a vida 
trinitária circula e se expressa no rela-
cionamento fraterno e solidário entre 
as pessoas. Jesus nos ama dando-nos o 
seu Espírito, fazendo-nos seus amigos, 
ao guardarmos seus mandamentos. 
Permanecer no amor de Jesus é assumir 
seu projeto de amor, as bem-aventu-
ranças, a realização do Reino de Deus, 
especialmente no serviço e na doação 
da vida. Amar é viver o testemunhar o 
santo Evangelho, na comunidade, pois o 
amor produz a alegria de Jesus, que se 
torna a alegria da comunidade. O fun-
damento da missão é o amor: “Ninguém 
tem amor maior do que aquele que dá 
sua vida pelos amigos” (Jo 15,13). Jesus 
é o Mestre e o Senhor, Ele nos escolheu 
como seus colaboradores na missão, 
produzindo frutos de amor que perma-
necem. A única ordem é esta: “Amai-vos 
uns aos outros” (Jo 15,17).

A primeira carta de João (1Jo 4,7-
10) nos recorda que em Deus expe-
rimentamos o verdadeiro amor, pois 
“Deus é amor” (v. 8). Por diversas 
vezes, o texto usa a palavra “ágape” 
– amor solidário. Da prática do amor 
dependem a nossa fé, a esperança e a 
caridade. Sem o amor, nada existe, nem 
Deus, pois Ele é o Amor. O amor vem 
de Deus e só quem ama é que pode se 
considerar filho de Deus. E no amor se 
conhece a Deus, se experimenta o seu 
amor, que se expressa no compromisso 
fundamental com os filhos e filhas de 
Deus, o seu povo.

Iluminados pela Palavra de Deus, 
fortalecidos pela Eucaristia, vamos vi-
ver no amor e nos amar uns aos outros, 
como Ele mesmo nos amou. E hoje, com 
gratidão, rezar pelas nossas mães, em 
seu dia, rendendo graças pelo dom de 
suas vidas, o amor com que nos amam, 
pois, segundo a semelhança de Jesus 
Cristo, nos deram a vida, e continuam 
nos amando com seu amor, tão huma-
no, e tão divino, que só pode ser expres-
são do amor de Deus por nós.

DOM ÂNGELO 
ADEMIR 

MEZZARI, RCJ
BISPO AUXILIAR 

DA ARQUIDIOCESE 
NA REGIÃO 
IPIRANGA

Espiritualidade
Amai-vos uns aos outros

BELÉM

Na festa de São José Operário, no 
sábado, dia 1o, quando também é come-
morado o Dia Internacional do Traba-
lhador, houve missas em paróquias dedi-
cadas ao Santo na Região Belém.

Na Paróquia São José, no Belém, dois 
momentos marcaram este dia: pela ma-
nhã, o Padre Marcelo Maróstica Quadro, 
Pároco, rezou a Oração das Laudes com 
os fiéis, pedindo pelos trabalhadores e de-
sempregados, e por melhores condições 
de trabalho. Em seguida, abençoou as car-
teiras profissionais. Às 17h, o Padre Thia-
go Faccini, Vigário Paroquial, presidiu a 
Eucaristia. Na homilia, ele destacou a im-
portância do trabalho e de São José Ope-
rário. Ao fim da celebração, rezou diante 
da imagem de São José pelos trabalhado-
res e desempregados e aspergiu os fiéis. 

Paróquias celebram a festa de São José Operário
FERNANDO ARTHUR

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Na Paróquia São José, na Vila Zelina, 
uma missa foi celebrada às 16h. Na ho-
milia, o Padre Fausto Marinho destacou 
que São José é o padroeiro dos trabalha-
dores por ter aceitado sua missão de pro-
ver a Sagrada Família com o fruto de seu 
trabalho. Lembrou, ainda, que a Igreja 
tem alertado sobre a necessidade de se 
valorizar o trabalhador, para que a so-

Na Paróquia São José do Maranhão, 
foi celebrado um tríduo preparatório 
entre os dias 28 e 30 de abril, presen-
cialmente e com transmissão pelas redes 
sociais. No dia 1o, houve três missas. Em 
cada uma, além da bênção das carteiras 
de trabalho, foram abençoados os agen-
tes de pastoral e de saúde e as pessoas 
com o nome de “José”.

ciedade, governos, empre-
sas e sindicatos busquem 
condições para que todos 
possam ter o seu susten-
to com dignidade, e que, 
nestes tempos de pan-
demia, haja opções para 
aqueles que perderam 
seus empregos. Ao final da 
celebração, Padre Fausto 
abençoou as carteiras de 
trabalho, com a oração de 
São José Operário.

Padre Thiago preside missa na Paróquia São José, no Belém

Felipe Matos Cândido [IPIRANGA] O Supermercado Hiro-
ta, na Avenida Nazaré, com a campanha 
“Coração da Mãe”, tem estimulado que os 
clientes doem 1kg de alimento e, a cada 
vez que isso acontece, o supermercado 
doa mais 1kg. Na quinta-feira, 29 de abril, 
foram repassados 270 quilos de alimentos 
à Paróquia Santa Cristina, Setor Pastoral 
Cursino, que serão destinados às famílias 
assistidas pela Paróquia e demais pesso-
as em situação de vulnerabilidade social. 
A ação está em comunhão com o projeto 
“Animando a Esperança”, da Arquidiocese 
de São Paulo.               (por Pascom paroquial)

[IPIRANGA] No sábado, dia 1o, na fes-
ta de São José Operário, o Cardeal Odilo 
Pedro Scherer presidiu missa na Paróquia 
São José, no Ipiranga. Neste Ano de São 
José, o Arcebispo tem visitado as paró-
quias dedicadas ao Santo na Arquidioce-
se.  O Arcebispo Metropolitano rezou para 
que São José interceda pela sociedade, as 
famílias e a Igreja, e falou sobre o trabalho 
na perspectiva cristã: “Nós sempre demos 
um sentido bonito ao trabalho. Quem em-
prega também pode dar um sentido cris-
tão ao trabalho, como nos ensina a Igreja. 
O trabalho é edificante, ajuda a edificar o 
mundo, a pessoa e a sociedade”, disse no 
começo da missa.                       (por Redação)

Pascom paroquial
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[SANTANA] Faleceu na quinta-feira, 29 
de abril, a Irmã Roberta Bustamante Leite 
(ao centro da foto), Religiosa da Providência 
de GAP, do Colégio Padre Moye, no bairro 
do Limão, Região Episcopal Santana. Nas-
cida em 8 de março de 1932, na cidade de 
Itanhandu (MG), ela fez a profissão perpé-
tua em 1957.      (por Padre Armênio Nogueira) 

Arquivo pessoal

[LAPA] Na manhã de 25 de abril, Dom 
José Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Lapa, presidiu 
missa na Paróquia São Mateus, no Jardim 
Esmeralda, Setor Pastoral Rio Pequeno, 
durante a qual deu posse ao Padre Anto-
nio Roberto Pimenta como Administrador 
Paroquial.                         (por Benigno Naveira)

Benigno Naveira

[LAPA] Dom José Benedito Cardoso deu 
posse, na noite de 25 de abril, ao Padre 
Élio Vigo como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Rainha da Paz, na Vila Ida, Setor 
Pastoral Leopoldina, durante missa na ma-
triz paroquial, que teve a participação do 
Diácono Antonio Geraldo de Souza.

(por Benigno Naveira)

Benigno Naveira
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BRASILÂNDIA

LAPA

Saudável

V
id

a AJUDA PSICOTERAPÊUTICA

Nossa Senhora da Assunção e São Paulo

Pessoal Nipo-Brasileira de São Gonçalo

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

Você pode viver bem, ter vida saudável melhorando 

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

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

continuada, indicando o caminho a seguir

Os interessados devem comparecer as quartas-feiras, 

às 14h, nas instalações das paróquias:

ATENDIMENTO 

GRATUITO

[SÉ] No sábado, dia 1º, foram celebrados 
os 46 anos de fundação da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida dos Ferroviários, Setor 
Pastoral Brás, e a festa de São José Operá-
rio, copadroeiro da comunidade. Houve 
uma carreata pelas ruas próximas à igre-
ja matriz. Durante o trajeto, ao passar em 
frente ao Hospital Sênior, o Padre Lorenzo 
Nacheli rezou pelos doentes, especial-
mente aqueles com a COVID-19. Diante 
da estação Bresser-Mooca do Metrô, a ora-
ção foi feita na intenção dos trabalhadores 
e desempregados. A última parada foi no 
Arsenal da Esperança, onde pobres e pes-
soas em situação de rua foram lembrados 
nas preces. Após a carreata, foi celebrada 
missa solene na Paróquia.

(por Pascom paroquial)

[BELÉM] A Paróquia Santo André Após-
tolo atualmente é composta por sete co-
munidades, entre as quais a Nossa Senho-
ra das Flores, que dentro de alguns meses 
se tornará a matriz de uma nova paróquia, 
no bairro Parque das Flores, que agregará 
as comunidades Frei Galvão, Santa Pauli-
na, São João e São Filipe. No domingo, 2, 
Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Ar-
quidiocese na Região Belém, presidiu mis-
sa na qual apresentou o Padre Romanus 
Hami, que vai assumir a futura paróquia. 

(por Nathalia Ferreira)

[BELÉM] No dia 25, Dom Luiz Carlos 
Dias presidiu missa na Capela Nossa Se-
nhora de Guadalupe, no Jardim Santa 
Bárbara. A capela é uma das comunida-
des que compõem a Paróquia Jesus Res-
suscitado e ficou fechada após reformas 
na estrutura e melhorias. O templo será 
sede da Associação Católica Missionários 
da Redenção. 

(por Frei Bruno Henrique Lima, OSA)

[SÉ] Em 27 de abril, na Paróquia Nossa 
Senhora do Monte Serrate, Setor Pasto-
ral Pinheiros, foi comemorado o dia da 
Virgem Negra de Montserrat, que é po-
pularmente conhecida como La Morene-
ta (A morena). Foi a primeira vez que a 
Paróquia em Pinheiros fez a celebração 
deste dia em comunhão com o Santuário 
Internacional de Montserrat, localizado 
em Barcelona, na Espanha, resgatando, 
assim, a origem dessa devoção que teve 
início no século IX. Outrora, a data que se 
comemorava essa solenidade no Brasil era 
em 8 de setembro, dia da Natividade de 
Nossa Senhora. A missa foi presidida pelo 
Padre Vandro Pisaneschi, Pároco, e conce-
lebrada pelo Padre José Edson Santana, 
Administrador Paroquial da Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida, também do Setor 
Pastoral Pinheiros.

(por Irmã Michelli)

Na manhã do sábado, dia 1o, na fes-
ta de São José Operário, o Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer, Arcebispo Metropo-
litano, presidiu missa na Paróquia São 
José, no Jaguaré, Setor Butantã, con-
celebrada pelo Padre Laudeni Ramos 
Barbosa, Pároco.

A missa contou com a participação 
presencial dos fiéis, conforme o limite 
de ocupação do templo permitido para 
o atual momento da pandemia, e foi 
transmitida pelas redes sociais da Pa-
róquia. 

No começo da missa, o Arcebispo re-
cordou a celebração do Ano de São José 
e pediu a intercessão do Santo, especial-
mente pelos desempregados, uma vez 
que naquele dia também se comemorou 
o Dia Mundial do Trabalhador. 

O Cardeal, na homilia, refletiu so-
bre São José, como pai responsável por 
cuidar de Jesus e Maria e constituir a Sa-
grada Família. Destacou, ainda, como o 
Santo foi compreensível e obediente aos 
desígnios do Pai, e teve uma vida dedica-
da ao trabalho como carpinteiro. O Ar-
cebispo exortou que trabalhadores e pais 
se espelhem nas virtudes e exemplos da 
vida de São José.

[BRASILÂNDIA] Começou em 27 de 
abril o seminário de vida “Eu espero em 
Ti”, promovido pela Comunidade Shalom, 
na Comunidade São Pio, no Parque Taipas, 
pertencente à Paróquia Nossa Senhora 
das Dores, Setor Jaraguá. O evento, total-
mente on-line, tem como objetivo levar as 
pessoas a uma experiência com o amor de 
Deus e descobrirem-no como a verdadeira 
esperança. Os encontros acontecerão du-
rante quatro semanas, sempre às terças-
-feiras, às 20h, pelo Facebook e canal do 
YouTube das Comunidades Parque Taipas. 

(por Natália Lobo)
[BRASILÂNDIA] Na manhã do sába-
do, 1º, os fiéis da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, na Vila Souza, se reuniram para 
celebrar São José Operário, padroeiro do 
Setor Pastoral em que está a Paróquia. Na 
homilia, o Padre Aldo Lima, Pároco, des-
tacou a importância de São José como 
exemplo de vida e de trabalhador. Ao final 
da celebração, houve a bênção das cartei-
ras de trabalho, desempregados e empre-
endedores.                    (por Luccas Santana)

[LAPA] O Curso de Teologia para Agen-
tes de Pastoral (CTAP) da Região Episcopal 
Lapa promove uma formação totalmente 
on-line sobre o mês da Bíblia 2021, que 
estudará a Carta de São Paulo aos Gála-
tas, com o lema “Pois todos vós sois um 
só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d). A forma-
ção acontecerá todas as terças-feiras do 
mês de junho, das 20h às 22h, pelo Goo-
gle Meet, e será ministrada pelo profes-
sor André Milani, assessor de Filosofia e 
Teologia do CTAP, CEBI, Curso de Verão e 
Rede Estadual. Para outras informações:  
cartaaosgalatas@gmail.com ou em  
www.facebook.com/CTAPOFICIAL.

Na festa de São José Operário, no sá-
bado, dia 1o, foi realizada missa campal 
na Paróquia São José Operário, no Jar-
dim Damasceno, Setor Dom Paulo Eva-
risto, presidida por Dom Carlos Silva,  
OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Brasilândia. Concelebrou o Pa-
dre Gilson Feliciano, Pároco.

Na homilia, o Bispo refletiu sobre o 
significado do trabalho e o contexto atual 
quanto ao número de desempregados e de 
subempregos. Ele ressaltou que o trabalho 
dignifica as pessoas e, nesse sentido, o atu-
al contexto fere a dignidade do ser huma-
no dada por Deus. 

Ao falar sobre São José, Dom Carlos 
Silva ressaltou que o Santo nunca perdeu a 
confiança em Deus, mesmo diante das di-
ficuldades, e que assim deve ser todo cris-
tão: “Não tenha medo do compromisso e 
do sacrifício. Não tenha medo do futuro. 
Há sempre esperança e uma luz no hori-
zonte”. 

O Bispo recordou, ainda, que José e 
Maria sempre tiveram uma atitude de 

Dom Odilo preside missa em paróquia no Jaguaré
BENIGNO NAVEIRA

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Dom Carlos Silva: ‘São José é o modelo ideal de trabalhador’
TAÍSE CORTÊS

COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

contemplação com um centro de atenção 
em comum: Jesus, acompanhando-o com 
amor e carinho desde seu desenvolvimen-
to. O Prelado reforçou que, para ouvir o 
Senhor, o ser humano deve aprender a 
perceber sua presença constante, a partir 
da oração e contemplação.  

Dom Carlos Silva exortou que na festa 
de São José todos se questionem: “Qual o 
espaço que damos para o Senhor Nosso 
Deus em nossa vida? Paramos para falar 
com Deus, ou seja, orar? Roguemos que 
aprendamos a ser fiéis às tarefas diárias, para 
viver nossa fé nas ações do dia a dia, dando 
mais espaço ao Senhor na nossa rotina”.

O Bispo comentou, ainda, que São José 
é o modelo ideal de trabalhador, pois sus-
tentou sua família durante toda a vida com 
seu trabalho; cumpriu sempre os deveres 
com sua comunidade; ensinou ao Filho de 
Deus a sua profissão de carpinteiro; e, des-
sa maneira suada e harmoniosa, permitiu 
que as profecias do Antigo Testamento se 
cumprissem e que seu povo e toda a hu-
manidade fossem salvos. 

Ao fim da homilia, Dom Carlos Sil-
va citou o Salmo 89: “Ó Senhor, fazei dar 
frutos o labor de nossas mãos!”, e destacou 
que nunca será em vão o trabalho bom e 
honesto.

Dom Carlos Silva, Bispo Auxiliar da Arquidiocese, durante missa na Paróquia São José Operário 

Cardeal Scherer na Paróquia São José

Pascom da Paróquia São José Operário
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Arquivo paroquial

Nathalia FerreiraFrei Bruno Henrique Lima, OSA

Reprodução da internet
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SÉ

Comportamento

Fé e Cidadania

SIMONE RIBEIRO CABRAL FUZARO

Vivemos em uma época em que os quereres es-
tão supervalorizados. Todos querem, e querem mui-
to, querem intensamente e lutam por defender seus 
quereres. 

Muitos podem acreditar que se trata de um mo-
vimento muito positivo no sentido de ser um sinal 
de que as pessoas estão crescendo em conhecimento 
próprio, identificando o que querem da vida e colo-
cando os meios para alcançar os objetivos. Sim, de 
fato, se assim fosse, seria uma maravilha.

O que vemos, no entanto, são pessoas muito 
voltadas para si mesmas e movidas por seus dese-
jos, pela busca de conforto ou de prazer. Esse mo-
vimento aponta muito mais para o crescimento de 
comportamentos egoístas, pouco envolvidos com o 
bem comum. Infelizmente, esse comportamento é 
fruto de anos e anos de uma ideologia que valoriza 
o prazer, o conforto, que confunde liberdade com 
realização de desejos momentâneos, que prioriza 
a realização própria com uma máxima conhecida 
por todos nós: “Se eu não estiver feliz, não farei 
ninguém feliz”. 

Fomos nos convencendo com o tempo de que é 
possível alcançar a felicidade somente quando faze-
mos aquilo que nos dá prazer, descanso, tranquili-
dade – aquilo que “queremos”. Afastamo-nos de um 
aspecto fundamental da pessoa humana que é a ca-
pacidade de se dar, mais ainda, da realização enorme 
que tal capacidade de se dar aos demais nos gera. 

Nem paramos para refletir no fato de que cada um 
de nós traz em sua vida a marca radical da filiação, 
ou seja, todos somos frutos do que nos foi dado por 
nossos pais: corpo, alimento, afeto, atenção, educação 
e uma infinidade de dons que marcam nossa biogra-
fia. Nada seríamos se tudo não nos tivesse sido dado 
gratuitamente. E que alegria têm os pais ao se darem 
aos filhos. 

A realidade que vivemos, de tantos transtornos 
psíquicos, transtornos de comportamento na infân-

cia e adolescência, aumento significativo dos índices 
de suicídio entre os jovens etc. talvez estejam nos 
apontando para uma necessidade de reajustar a rota, 
de lembrar que, como pessoas, precisamos ter um 
sentido (missão) mais significativo para a vida; pre-
cisamos agir na direção de realizar esse sentido para 
que possamos, de fato, alcançar a verdadeira alegria, 
aquela que preenche nosso ser.  Estarmos focados em 
nossas necessidades e prazer gera um imenso vazio e 
faz de nossa vida uma busca incessante de pequenos 
momentos de felicidade vinculados à realização de 
prazeres passageiros e fugazes.

Nesse sentido, precisamos resgatar nossa capaci-
dade de querer. Querer de modo radicalmente huma-
no e não simplesmente de modo animal (em busca de 
satisfação de necessidades e prazeres imediatos). Que-
rer coisas pequenas, mas que tragam à vida grandes 
horizontes: querer o bem, querer a verdade, querer o 
amor que sabe se doar, querer oferecer nossa riqueza 
interior aos que nos rodeiam e contribuir com nosso 
melhor pelo bem comum. Querer deixar no mundo 
marcas de bem.

Para alcançarmos esse novo querer, precisamos 
treinar nossa vontade. Antes ainda, precisamos cres-
cer na capacidade racional de identificar a verdade e 
o verdadeiro bem. Dado esse passo, então poderemos 
determinar nossa vontade na direção correta, apesar 
das dificuldades que possam aparecer.  Determinar 
nossa vontade na direção da felicidade maior, aque-
la que na maioria das vezes demora mais tempo para 
ser alcançada, apresenta um caminho um pouco mais 
árduo e exigente, mas, exatamente por isso, nos pro-
porciona melhorarmos como pessoas. 

Na medida em que nós, adultos e pais, formos nos 
conscientizando da urgência de reaprender a querer, 
iremos provocar uma revolução silenciosa e funda-
mental na vida das crianças e adolescentes – a revo-
lução que irá resgatar o verdadeiro sentido e missão 
da pessoa: amar. 

Simone Ribeiro Cabral Fuzaro é fonoaudióloga e educadora. 

Mantém o site: www.simonefuzaro.com.br. Instagram: @sifuzaro.

Sobre o saber querer

Paróquias mantêm ações 
caritativas em meio à pandemia

As paróquias da Região Episcopal Sé continu-
am engajadas no atendimento às famílias carentes e 
pessoas necessitadas, com a ajuda de paroquianos, 
da comunidade e comércios locais e a solidariedade 
de paróquias de outras regiões episcopais, que têm 
enviado doações de alimentos, itens de higiene pes-
soal, roupas e calçados. 

Um dos exemplos é o da Paróquia Santíssi-
mo Sacramento, Setor Pastoral Paraíso. Em ação 
conjunta com a Paróquia Santa Dulce dos Pobres, 
da Região Episcopal Santana, foram entregues 
na sexta-feira, 30 de abril, mais de 7 toneladas de 
alimentos, 2.750 litros de leite, 550 litros de óleo, 
1.100 embalagens de molho de tomate e outros 
1.950 itens.

Também a Paróquia Santa Margarida Maria, 
Setor Aclimação, montou e doou 234 cestas emer-
genciais a famílias assistidas pela Missão Belém, Lar 
das Mães e CEI Benjamin Antonio Sales Arcuri, no 
bairro de Vila Mariana. Houve, ainda, a arrecada-
ção de 4 mil peças de roupas, que foram encami-
nhadas à Missão Belém, aos indígenas no Jaraguá, 

ao Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras) e a 
um orfanato em Parelheiros. 

Muitas outras paróquias têm realizado ações si-
milares, que também são viabilizadas graças à ajuda 
de voluntários, desde o recebimento das doações até 
a entrega final dos itens àqueles que mais precisam. 
Saiba mais detalhes em www.regiaose.org.br.

POR CENTRO DE PASTORAL DA REGIÃO SÉ

Alimentos são organizados na Paróquia Santíssimo Sacramento

Como já noticiado em artigo no O SÃO PAULO, a Fun-
dação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (Aid to the Church in 
Need – ACN) publicou uma nova edição de seu 15º Relatório 
sobre liberdade religiosa no mundo.

A ACN atende milhões de pessoas todos os anos por meio 
de aproximadamente 5 mil projetos em cerca de 130 países, in-
cluindo o Brasil. Promove e financia ações como formação de 
padres e religiosos, construção e reconstrução de igrejas, obras 
de recuperação de jovens dependentes químicos, construção 
de escolas e casas para refugiados no Oriente Médio.

Nos países de tradição cristã, as pessoas sofrem cada vez 
mais com o que o Papa Francisco chamou de “perseguição 
educada”, um cancelamento cultural que tolhe o direito de 
expressão pública às pessoas religiosas. Nos países totali-
tários e que sofrem com conflitos étnicos, na África e na 
Ásia, os cristãos são os mais perseguidos. São assassinados, 
torturados, obrigados a conversões forçadas, têm seus bens 
confiscados etc.

Num panorama como esse, muitos se perguntam por que a 
ACN se dedica a um relatório que trata da perseguição religio-
sa não só a cristãos, mas a muçulmanos, budistas, praticantes 
de religiões afro etc.? Não deveria cuidar apenas dos católicos?

Na encíclica Fratelli tutti (FT, 62), o Papa Francisco lem-
bra que, “perante a tentação das primeiras comunidades cris-
tãs criarem grupos fechados e isolados, São Paulo exortava os 
seus discípulos a ter caridade uns para com os outros ‘e para 
com todos’ (1Ts 3,12) e, na comunidade de João, pedia-se que 
fossem bem recebidos os irmãos, ‘mesmo sendo estrangeiros’ 
(3Jo 5)”. 

Ainda no segundo século, período das grandes persegui-
ções ao Cristianismo nascente, os cristãos se apresentaram a 
um poderoso da época dizendo, sobre si mesmos: “Amam a 
todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas 
são condenados à morte; são condenados à morte e ganham a 
vida [...] A alma ama a carne, que a odeia, e os seus membros; 
também os cristãos amam os que os odeiam [...] Deus os co-
locou em tal situação, e dela não lhes é permitido evadir-se” 
(Carta a Diogneto).

Desde sempre, os cristãos têm uma responsabilidade para 
com o mundo. Não existe Cristianismo sem cruz... E a cruz 
não é apenas um sofrimento pessoal. É uma doação de si ao 
mundo, mesmo na perseguição e na hostilidade.

Nos tempos atuais, muitos gostariam de um Cristianismo 
sem cruz, cercado pelas honrarias e o reconhecimento de tem-
pos idos de uma cristandade triunfante. Mas essa seria, quando 
muito, uma religião de homens justos, não a religião de Cristo.

Quando nós, cristãos, pensamos a liberdade religiosa, 
não podemos pensar apenas num direito nosso. Temos que 
pensar, também, sobre nosso dever perante o mundo. Por 
doloroso e escandaloso que isso possa ser, esse é o lugar 
que Deus nos reservou no mundo. Se queremos seguir re-
almente a Cristo, Dele não podemos fugir, como lembra a 
Carta a Diogneto.

Tanto o cancelamento cultural, essa perseguição educada, 
quanto a perseguição física e explícita geram, em nós, senti-
mento de indignação, raiva e ressentimento. Mas não po-
demos nos deixar dominar por esses sentimentos. Quem se 
deixa levar pela raiva ou proclama – em nome de Cristo – o 
“olho por olho”, do Velho Testamento, na verdade está fazendo 
o jogo do Inimigo.

Por isso, é tão importante e emblemático que a ACN faça 
um relatório sobre a liberdade religiosa, pensando em todos 
os seres humanos – e não só nos cristãos. Por isso, é tão im-
portante que cada um de nós, independentemente das dificul-
dades, seja cada vez mais capaz de amar o mundo e a todos 
os nossos irmãos – mesmo quando não concordam conosco  
e/ou nos atacam.

Francisco Borba Ribeiro Neto é coordenador 
do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP

A responsabilidade 
cristã frente à liberdade 
religiosa

FRANCISCO BORBA RIBEIRO NETO

Pascom paroquial
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E-mail para informações:
assuncao.cursosonline@gmail.com

Inscrições no link abaixo:
https://cutt.ly/BbbGJiU

Na tarde do sábado, 1° de maio, Dia 
Mundial do Trabalhador, o Cardeal Odi-
lo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, 
presidiu missa na Paróquia São José Ope-
rário, no Imirim, na zona Norte. A Igreja 
Católica celebra neste dia a Festa de São 
José Operário.  

No início da celebração, Dom Odi-
lo manifestou sua alegria em poder estar 
reunido com a comunidade na festa de 
São José Operário, o que não foi possível 
fazer em 19 de março, quando é celebrado 
o Dia de São José, esposo da Virgem Maria 
e Patrono da Igreja Católica, por causa das 
restrições para conter a pandemia.

A missa foi concelebrada pelo Páro-
co, Padre Eduardo Higashi, contou com a 
presença de alguns fiéis, respeitando-se os 
protocolos de segurança, e pôde ser acom-
panhada ao vivo remotamente pelo canal 
do YouTube da Paróquia.

FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ
A solenidade foi preparada por um trí-

duo dedicado ao Padroeiro dos Trabalha-

dores, que também foi transmitido. “Reza-
mos na intenção dos desempregados e dos 
enfermos. Também colocamos em oração 
as famílias, principalmente aquelas que es-
tão passando por algum sofrimento, seja 
pela perda de um ente querido ou por ter al-
guém internado”, pontuou Padre Higashi. 

O Pároco contou que um dos princi-

pais desafios do período tem sido “viver 
um Cristianismo virtual”. Para ele, a situ-
ação, embora emergencial, tem exigido 
muitas adaptações. “Porque o Cristianis-
mo é o toque, é o conviver e o partilhar. 
Virtualmente, você não consegue fazer 
isso com tanta eficácia.” 

Para o casal Letícia Andrade, 30, advo-
gada autônoma, e Felipe Camargo, 33, es-
tatístico, poder participar presencialmente 
da missa foi algo especial. 

Embora o casal não esteja desempre-
gado – a advogada presta serviços em 
sua área e o esposo é funcionário de uma 
empresa de estatística –, ambos levaram à 
celebração suas carteiras de trabalho para 
serem abençoadas pela intercessão de São 
José Operário. 

“A gente reza pelos desempregados da 
família e alguns amigos que também estão 
em uma situação difícil. Então, viemos 
rezar por eles, mais do que por nós”, disse 
Letícia. 

“Estou conseguindo fazer home office, 
em um trabalho relativamente estável, por 
isso rezo também para agradecer e pela 
manutenção do emprego, que é um privi-
légio”, partilhou Camargo. 

SÃO JOSÉ, O ESCOLHIDO POR DEUS
Dom Odilo iniciou a homilia recor-

dando que há 150 anos São José é Patrono 
Universal de toda a Igreja. “Patrono signi-
fica, neste caso, pai, cuidador, protetor e, 
de alguma forma, provedor. São José ocu-
pa para a Igreja o papel que na família o 
pai ocupa”, disse o Cardeal. 

Salientando que tudo o que Deus faz 
tem um significado, Dom Odilo pontuou 
que a escolha por São José teve sentido não 
somente naquele momento, mas também 
para a história da Igreja. “Se Deus destacou 
São José, como fez, isso permanece válido 
hoje. São José não só foi grande, foi escolhi-
do para uma grande missão”, afirmou o Ar-
cebispo. “Sua missão foi a casa de Nazaré, a 
Sagrada Família, o núcleo inicial da Igreja.” 

O Cardeal reforçou ainda que o Ano 
de São José, proclamado pelo Papa Fran-
cisco, no dia 8 de dezembro de 2020, ser-
virá para reconhecermos o significado 
atual dele como Patrono da Igreja. “São 

José não é simplesmente um Santo den-
tre tantos outros. Foi alguém que Deus 
chamou.” 

Dom Odilo relembrou que todas as 
vezes em que São José recebeu o recado 
de Deus, por sonhos, acatou-o sem ques-
tionar. Foi assim desde quando o anjo lhe 
anunciou a gravidez de Maria. “José, diz 
o Evangelho, levantou-se naquela mesma 
hora, fez o que o anjo lhe pedira, abraçou 
a missão sem medo, sem titubear, sem 
pensar ‘será que vou ter vantagem nisso?’, 
‘O que vão dizer?’. Ele percebeu que Deus 
queria isso dele e acolheu Sua vontade.”

Ao listar as muitas surpresas de Deus 
na vida de São José, o Arcebispo ressaltou 
que hoje vivemos uma cultura marcada 
pela internet. “Muitas vezes, achamos que 
a vida é programar, formatar e depois aper-
tar o enter e que tudo vai acontecendo”, ilus-
trou Dom Odilo. “Não é assim. Em nossas 
vidas, as surpresas vêm a toda hora. Quem 
contava com a pandemia de COVID-19?” 

O Arcebispo orientou que não neces-
sariamente devemos dizer que a pande-
mia seja uma surpresa de Deus, mas que 
podemos nos perguntar o que Ele está 
querendo nos dizer com isso. “Temos 
que estar abertos e atentos às surpresas 
de Deus. Devemos usar o discernimento 
para saber o que Ele está querendo de nós 
diante dessas situações.”

Reforçando que São José é exemplo 
para todos, por ser “homem de fé, justo, 
fiel e perseverante”, Dom Odilo conduziu 
os fiéis a refletirem quantas vezes pensam 
em desistir diante de alguma dificuldade. 
E aconselhou que tenham calma. “A vida 
é assim, feita de muitos passos, de muitos 
momentos que pedem de nós discerni-
mento, fidelidade, fé, confiança em Deus 
que nos guia. Isso é viver a fé.” 

“No Evangelho, não há nenhuma pa-
lavra de São José. Mas a vida de José fala, 
inclusive para nós, que às vezes falamos 
demais. Quantas vezes deveríamos fazer 
um pouco mais de silêncio?”, indagou o 
Arcebispo. “São José é grande, não pelos 
muitos discursos que fez, mas pela sua 
fé e atitude, pelo seu silêncio, pela sua fi-
delidade e perseverança”, concluiu Dom 
Odilo.

Dom Odilo preside missa em honra a
São José Operário em Paróquia no Imirim

IRA ROMÃO
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO

Fiéis participam de missa na Festa de São José Operário, presidida pelo Cardeal Odilo Scherer, Arcebispo Metropolitano, no sábado, dia 1º
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“O povo antigo costuma dizer que 
‘praga de padre’ pega. Isso é verdade?”. 
A pergunta é da Neusa Maria, moradora 
do bairro do Brooklin.

Minha irmã, não é só “praga de pa-
dre” que o povo costuma dizer que pega. 
O povo acha que “praga de mãe” tam-
bém. Vamos meditar um pouco sobre 
isso.

Quando falamos de praga, lembramo-
-nos de maldição, não é mesmo? E o que é 
maldição? É desejar e manifestar uma coi-
sa má a alguém. É um gesto horrível, mui-
tas vezes marcado pelo ódio, pela raiva de 
ter sido ofendido, traído, humilhado.

Eu penso que nenhuma pessoa deve 
amaldiçoar alguém ou jogar praga. Além 
de feio, trata-se de uma atitude carrega-
da de sentimentos ruins, que fazem mais 
mal a quem os manifesta do que aos des-
tinatários.

Se a praga não cabe bem a nenhuma 
pessoa, muito mais ainda na boca de um 
padre que foi chamado por Deus para 
ser sacerdote e profeta do Deus de amor 
e ser bom pastor do povo, à imitação de 
Cristo, o Bom Pastor. 

O padre foi chamado por Deus para 
aconselhar, repreender, se preciso, educar 
na fé, conduzir as pessoas a Deus, abenço-
ar em nome de Deus. Assim, não há senti-
do alguém que Deus amou com um amor 
de predileção se deixar levar pelo ódio e 

desejar algo ruim a alguém, não é mesmo?
A mesma coisa se deve dizer em rela-

ção às mães. Eu penso que um filho que 
maltrate tanto a sua mãe a ponto de ela 
querer amaldiçoá-lo, se ele não for doen-
te, não é “flor que se cheire”. Não precisa 
maldição ou praga para ele ser infeliz na 
vida. Ele já é infeliz.

Que em nossos lábios haja sempre 
palavras de bênção e não de maldição, 
minha querida Neusa. Que Deus a aben-
çoe, hoje e sempre.

Você Pergunta
Quando um padre deseja algo ruim a alguém, isso se concretiza?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Em 2021, comemoram-se 
os 100 anos do nascimento do 
Cardeal Paulo Evaristo Arns, 5º 
Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo, falecido em 2016. Para 
coordenar as comemorações do 
centenário, foi instituída uma 
comissão responsável pela elabo-
ração de um programa de inicia-
tivas colaborativas  a partir de 14 
de setembro, quando Dom Paulo 
completaria 100 anos de vida, até 
setembro de 2022.  

O plano de comemorações 
deverá ser apresentado à Cúria 
Metropolitana até 15 de junho. 
Dentre as iniciativas que estão 
sendo pensadas para o centená-
rio está a realização de eventos 
acadêmicos, culturais, pasto-
rais e celebrativos que recordem 
os muitos aspectos da vida e do 
ministério de Dom Paulo, assim 
como a publicação de textos, arti-
gos e demais escritos do Cardeal 
Arns. A programação tem o ob-
jetivo de dar ênfase à sua missão 
de “pastor e profeta” na maior Ar-
quidiocese do Brasil. 

“Desejamos acentuar a vida, 
a espiritualidade, o engajamen-
to pastoral de Dom Paulo e sua 
inserção na vida da cidade. Que 
possamos levar a comemoração 
do seu centenário para todos os 
cantos da cidade”, afirmou ao O 
SÃO PAULO o Padre Tarcísio 
Marques Mesquita, Coordenador 
do Secretariado Arquidiocesano 
de Pastoral e um dos membros da 
comissão.

Padre Tarcísio explicou, ain-
da, que as iniciativas contarão 
com a colaboração de outros 
clérigos, religiosos e leigos da 

Arquidiocese, assim como de 
diversas organizações eclesiais 
e da sociedade civil, que atuarão 
como parceiras.

Por essa razão, ao instituir 
a “Comissão do Centenário do 
nascimento do Cardeal Paulo 
Evaristo Arns, OFM”, o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
de São Paulo, nomeou padres de 
diferentes âmbitos de atuação da 
Arquidiocese para organizarem 
subcomissões voltadas a cada 
uma das frentes de iniciativas do 
centenário.

Além do Padre Tarcísio, fazem 
parte da comissão Dom Eduardo 
Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese; Padre Luiz Edu-
ardo Baronto, Padre José Rodol-
pho Perazzolo, Cônego Antônio 
Manzatto, Frei Fidêncio Vanbo-
emmel, Cônego Antônio Apare-
cido Pereira, Cônego José Bizon e 
o Padre Michelino Roberto.

Cônego Antônio Aparecido 
Pereira ressaltou que não faltam 
fontes para pesquisa e criação do 
programa de eventos comemo-
rativos do centenário. “Há o tes-
temunho vivo de bispos, padres 
e leigos que conviveram e traba-
lharam com o Cardeal Arns. O 
jornal O SÃO PAULO registrou 
todo o ministério episcopal dele 
em seus artigos semanais na co-
luna ‘Encontro com o Pastor’. Os 
Franciscanos têm em seus arqui-
vos uma parte importante da his-
tória. Há também os livros escri-
tos por ele”, destacou.

Outro aspecto que o Cône-
go Aparecido enfatizou “é que a 
comemoração do centenário do 
nascimento de Dom Paulo não 
deve apenas pensar na memória, 
mas na herança que deixou, so-
bretudo, sua herança espiritual”. 

Comissão arquidiocesana 
prepara programação do centenário 
de nascimento do Cardeal Arns

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

Cardeal Paulo Evaristo Arns, morto no ano de 2016, foi Arcebispo de São Paulo entre 1970 e 1998

Luciney Martins/O SÃO PAULO - Arquivo
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Na Paróquia Nossa Senhora da Anun-
ciação, na Vila Guilherme, Região Santa-
na, houve o acréscimo de uma missa aos 
domingos, às 16h. A finalidade foi a de 
“evitar a aglomeração e possibilitar, sobre-
tudo aos idosos, um horário em que pos-
sam frequentar, com o retorno a suas casas 
ainda com o dia claro”, contou à reporta-
gem o Padre Edson José do Sacramento, 
CSSp, Administrador Paroquial. 

O Sacerdote lembrou que, para a 
mudança, a Paróquia precisou organizar 
melhor os grupos de canto, liturgia e dos 
ministros extraordinários, uma vez que 
há número reduzido de agentes e acon-
tecem outras missas dominicais às 11h 
e às 18h, e uma às 9h30 na Capela São 
José, além de outras durante a semana e 
aos sábados.

Também na Paróquia Divino Espírito 
Santo, no Jardim Sapopemba, na Região 
Belém, houve o acréscimo de sete missas – 
cinco durante a semana, uma aos domin-
gos e outra na 1a sexta-feira de cada mês. 

Na região central da cidade, muitas 
paróquias também passaram a ofertar 

Frei Thiago, da Basílica do Carmo, afirma 
perceber certo receio das pessoas em retor-
nar às missas. Similar impressão tem o Padre 
Israel Mendes, Pároco da Santa Paulina, em 
Heliópolis. “Temos tido o máximo cuidado 
para que em nenhum momento aconteça o 
contágio das pessoas. Sempre estamos aten-
tos ao distanciamento no templo, até afas-
tamos mais os bancos. Mesmo com todos 
esses cuidados, porém, houve uma queda 
na participação presencial do povo”, revelou. 

Os que procuraram os templos ao longo 
desta pandemia sempre encontraram acolhida 
pastoral. Na Basílica do Carmo, por exemplo, 
desde o período em que os fiéis não podiam ir 
às missas, o Santíssimo tem permanecido ex-
posto todas as tardes e os frades estavam dis-
poníveis para atender confissões. 

Na Paróquia Nossa Senhora da Anuncia-
ção, nas celebrações de São José e de Nossa Se-
nhora da Anunciação, os paroquianos acompa-
nharam as missas on-line. “Em ambas as festas, 
porém, tivemos as igrejas abertas e a exposição 
do Santíssimo Sacramento para adoração dos 
fiéis. Também mantivemos o atendimento 
presencial para o aconselhamento espiritual 
e confissões”, recordou o Padre Edson José.

Na Paróquia Nossa Senhora de Lour-

des, os paroquianos puderam, por meio 
do WhatsApp, agendar confissões e bên-
çãos. “Nas celebrações de 7o dia, per-
mitia-se a participação de um ou dois 
familiares da pessoa falecida, para dar-lhes con-
forto e alento”, recordou o Frei Marcus Vinicius. 

Localizada em uma das comunidades 
mais carentes de São Paulo, a Paróquia Santa 
Paulina não fechou as portas. “Estamos em 
um bairro em que, infelizmente, o ‘pancadão’ 
nunca parou, os bares não fecharam, as ba-
gunças e aglomerações na rua não acabaram. 
Assim, não me senti com a consciência tran-
quila em fechar a igreja em um momento tão 
difícil. Não deixei de ir a velórios, visitei os 
doentes – seja nos hospitais, quando se conse-
guia a liberação, seja nas casas; também leva-
mos a Comunhão aos que estavam enfermos 
nas casas”, mencionou o Padre Israel Mendes. 

Na Paróquia Divino Espírito Santo, tam-
bém na periferia de São Paulo, os Padres João 
Batista Dinamarques, Pároco, e Carlos Ro-
berto Fróes, Vigário Paroquial, têm mantido 
contato frequente, via WhatsApp, com os pa-
roquianos. Além disso, são feitos “acompa-
nhamentos individuais às pessoas com crise 
por causa da pandemia e grupos orientativos, 
de acordo com as situações”.

Padre João Batista Dinamarques em missa na Paróquia Divino Espírito Santo, na Região Belém

PROXIMIDADE PASTORAL

Na retomada das missas 
presenciais, paróquias contam 
com maior engajamento dos fiéis

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Mais horários de missas, novas 
modalidades de eventos e a realização 
de momentos de evangelização on-line 

são algumas das mudanças que as pa-
róquias em todas as regiões episcopais  
da Arquidiocese de São Paulo fizeram 
desde o começo da pandemia para 
manter suas atividades regulares e es-
tar próximas pastoralmente dos fiéis. 

Com a retomada das missas pre-
senciais em 18 de abril – um mês após 
serem suspensas para evitar a pro-
liferação do novo coronavírus –, as 
comunidades paroquiais precisaram 
reestruturar as equipes de acolhida e 

de higienização, organizar os espaços 
para que os templos comportem, neste 
momento, até 25% de sua capacidade 
e, em alguns casos, aumentar o núme-
ro de celebrações para que mais fiéis 
possam participar. 

MAIS MISSAS E NOVOS HORÁRIOS

mais horários de missas ou ajustaram os 
já existentes para melhor acolher os fiéis. 
Na Basílica de Nossa Senhora do Car-
mo, na Bela Vista, na Região Sé, a última 
das missas diárias passou das 19h para 

as 18h30; e uma que ocorria no domin-
go às 19h foi antecipada para as 18h. As 
três missas dominicais pela manhã – às 
7h30, 9h e 11h – não sofreram mudan-
ças, porém os frades recorrentemente 

pedem que os fiéis auxiliem na sanitiza-
ção do ambiente após as celebrações, a 
fim de que tudo esteja higienizado para 
a missa seguinte.

“Hoje, percebemos uma mudança de 
mentalidade. Não é somente um grupo de 
paroquianos ou uma pastoral que ajuda 
a higienizar a igreja e controlar o acesso 
de pessoas: todos estão envolvidos nisso”, 
ressaltou o Frei Thiago Borges Isidoro,  
O.Carm, Pároco e Reitor da Basílica. 

Em outras paróquias, como a Santa 
Paulina, em Heliópolis, na Região Ipiran-
ga, e a Nossa Senhora de Lourdes, na Vila 
Hamburguesa, na Região Lapa, grupos de 
paroquianos têm auxiliado na acolhida 
dos fiéis e na higienização dos templos. 
“Mobilizamos os ministros extraordiná-
rios da Sagrada Comunhão que já se sen-
tem confortáveis para retornar às missas, 
para que façam a aferição de temperatura 
dos fiéis na igreja, orientem quanto ao uso 
de máscara e do álcool em gel, que é dispo-
nibilizado na entrada”, contou o Frei Mar-
cus Vinicius Dorrigo Leite, OAR, Pároco 
da Nossa Senhora de Lourdes.

Arquivo paroquial

Arquivo paroquial

Na Basílica do Carmo, houve a ampliação dos horários para a Confissão
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as doações foram mantidas e são indis-
pensáveis para o oferecimento de cestas 
básicas a mais de 150 famílias. Igual-
mente na Santa Paulina, com doações de 
roupas, remédios e até de alimentos para 
dietas específicas, além de atenção es-
pecial para o fornecimento de refeições 
prontas à população em situação de rua. 

Na Paróquia Nossa Senhora da 
Anunciação, um momento especial de 
arrecadação ocorreu em abril. “Foi a 
Carreata da Solidariedade, que reali-
zamos no Domingo de Páscoa, com o 
Santíssimo, arrecadando alimentos para 
ajudarmos paróquias de nossa Região 
Episcopal. Foi lindo ver a manifestação 
de fé do povo que fomos encontrando, 
bem como a expressão de solidariedade: 
arrecadamos mais de uma tonelada”, re-
cordou o Padre Edson José. 

Na Paróquia Divino Espírito Santo, no 
Jardim Sapopemba, foi criada a campanha 
“A fome tem pressa”, para a arrecadação e 
distribuição de cestas básicas com alimen-
tos e itens de  higiene às famílias caren-
tes. “No primeiro momento, contávamos 
muito com a ajuda governamental. Esta 
se extinguiu. As iniciativas pessoais, gru-
pais e comunitárias vêm tentando suprir o 
mínimo das carências. Precisamos urgen-
temente de cestas básicas”, relatam os Pa-
dres João Batista e Carlos Roberto, que são 
responsáveis pela igreja matriz e quatro 
comunidades. Anteriormente eram nove, 
mas houve a criação da Área Pastoral São 
João Paulo II, com o desmembramento 
de cinco delas. Interessados em colaborar 
com a iniciativa podem entrar em contato 
com a secretaria paroquial, pelo telefone 
(11) 2705-7612.

PORTAS ABERTAS PARA A CARIDADE

Os padres ouvidos pela reportagem 
do O SÃO PAULO relataram reduções 
na entrada de coletas das missas e do 
dízimo, mas não a ponto de prejudicar 
a manutenção das atividades das paró-
quias. 

“Houve uma queda nas arrecadações, 
mas me chamou a atenção o fato de vá-
rios irmãos entregarem, ao longo das 
semanas, a doação que fariam no mo-
mento do ofertório, e com a impossibi-
lidade de participarem presencialmente 
das celebrações, traziam sua oferta na 
secretaria paroquial”, recordou o Padre 
Edson José, da Paróquia Nossa Senhora 
da Anunciação.

Padre Orisvaldo, da Paróquia Cristo 
Rei, também relata que, mesmo sem ir 
às missas, os fiéis continuam a contribuir 
com a igreja. “Eu tenho feito campanhas 
e falado sobre o dízimo e a coleta. Insis-
to com os paroquianos que precisamos 
da colaboração da comunidade. E nesse 

ponto, nunca me senti abandonado”, re-
latou.

Para o Frei Thiago, hoje os fiéis da 
Basílica do Carmo têm maior consciên-
cia do papel que exercem para a manu-
tenção das atividades de evangelização 
em tempos em que há gastos adicionais 
para manter as igrejas abertas. “Muitos, 
quando vêm doar uma cesta básica para 
as famílias carentes, também trazem [um 
frasco de] álcool em gel para uso da Pa-
róquia”, exemplificou.

A adesão às atividades que ajudam 
a complementar as receitas da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, na Região 
Lapa, é um aspecto destacado pelo Frei 
Marcus Vinicius. 

“Tivemos a ideia de fazer um drive-
-thru aproveitando as festividades dos 
santos mais populares para vendermos 
roscas trançadas de Santa Rita – já tra-
dicional e sempre por volta do dia 22 de 
cada mês; além de leilões virtuais com 

prendas doadas por paroquianos. Foi 
uma iniciativa da própria comunidade, 
que abraçou com empenho esse trabalho 
e trouxe enorme benefício”, comentou. 
“No próprio drive-thru, criamos o cha-

mado ‘box da bênção’: os carros param 
e o Frei dá uma bênção especial aos que 
estão no veículo, que também recebem 
uma palavra de conforto, havendo um 
breve diálogo”, detalhou.

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Padre Orisvaldo conduz o Terço pelas redes sociais da Paróquia Cristo Rei

Desde o começo da pandemia, os fiéis da Paróquia 
Cristo Rei, na Região Brasilândia, organizam momen-
tos de oração on-line, prática que foi potencializada com 
a chegada do Padre Orisvaldo Carvalho, Administrador 
Paroquial. “Eu me dispus a fazer Terços on-line com os 
paroquianos e com pessoas que conhecia de outros lu-
gares. É uma dinâmica para que as pessoas não se au-
sentem da comunidade e ainda possam contar com a 
presença do padre”, comentou.

Com a volta das restrições para as missas presen-
ciais, em março, o Sacerdote estruturou uma programa-
ção on-line, que incluiu a reza das Sete Dores de Nossa 
Senhora e do Ofício das Trevas. Também pelas redes 
sociais, ele transmitiu a celebração penitencial para que 
as pessoas se preparassem para receber o sacramento da 
Confissão nas semanas anteriores à Páscoa. 

“Eu mesmo montava o ambiente, fazia a transmis-
são, controlava o computador e tinha um outro celular 
com o qual interagia com as pessoas que estavam me 
acompanhando. No Terço, por exemplo, eu consigo di-
zer por quem as pessoas estão rezando, quais são seus 
pedidos”, detalhou. 

Agregar as famílias para a partilha da fé também 
tem sido uma prática na Paróquia Santa Paulina. “To-
dos os dias, mantemos dois momentos oracionais: às 
15h, com o Terço da Divina Misericórdia, e, às 20h30, 

o Rosário. Graças a Deus, há sempre boa participação do povo nas 
transmissões”, contou o Padre Israel, recordando, ainda, a realização 
da Semana da Misericórdia, em abril, quando houve reza diária do 
Rosário pelo fim da pandemia, diante do Santíssimo Sacramento.

Já na Paróquia Nossa Senhora da Anunciação, a tecnologia tem 
sido uma aliada para as reuniões de diferentes grupos pastorais. “A 
Pastoral da Catequese, seja na matriz, seja na Capela São José, or-
ganizou encontros virtuais. Também o grupo de oração e o grupo 
de jovens rezaram virtualmente, ao longo do ano passado, o Terço 
da Misericórdia, para animar os membros e suas famílias”, afirma o 
Padre Edson José.

Na maioria das paróquias, as redes so-
ciais são utilizadas não apenas para a trans-
missão das missas, mas, também, para 
momentos formativos e de oração em co-
munidade.

COM A AJUDA DA TECNOLOGIA

Frei Marcus Vinicius durante sorteio promovido pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Arquivo paroquial

Arquivo paroquial

Arquivo paroquial

Arquivo paroquial

Terço é transmitido no facebook da Paróquia

Nessas seis paróquias consultadas, 
assim como nas demais da Arquidioce-
se, há outro ponto em comum: a adesão 
dos fiéis às iniciativas de arrecadação de 

alimentos e outros itens para as pessoas 
mais afetadas economicamente na atual 
pandemia.

Na Basílica do Carmo, por exemplo, 

Carreata da Solidariedade é organizada pela Paróquia Nossa Senhora da Anunciação
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Moradora do Recanto dos Humil-
des, na região de Perus, zona Noroeste 
da cidade de São Paulo, Rosineide da 
Silva, 32, é proprietária de uma das 106 
mil microempresas abertas em 2020 no 
ramo de preparação de refeições para 
consumo em casa.

Desempregada, para contribuir com 
o sustento da família em meio à pan-
demia, ela começou a vender cuscuz 
recheado, conhecido também como 
cuscuz gourmet. A ideia ela trouxe do 
município de Paranatama (PE), cidade 
de origem do marido e onde eles vive-
ram por três anos.

“Após fazer uma pesquisa nas redes 
sociais e conversar com os moradores 
do entorno sobre o que era oferecido 
de alimentação no bairro, certifiquei-
-me de que não havia nada com foco no 
cuscuz. Então, resolvi investir”, recorda 
Rosineide. 

A microempreendedora conta que 
aprendeu as receitas no Nordeste, onde 
as pessoas têm o hábito de comer cus-
cuz com ovo, frango e carne-seca. Em 
seu negócio, porém, o cardápio é mais 
variado. “Fui me arriscando com diver-
sos sabores como, por exemplo, cuscuz 
de nutella e de baião de dois, cuja ideia 
tirei do próprio prato, feito com arroz e 
feijão-de-corda, mas deixando somente 
as misturas e o queijo coalho”, detalha 

1.  Escolha o mercado, segmento 
e nicho em que deseja atuar - 
Antes de definir seu nicho, você 
precisa saber o mercado e o seg-
mento em que vai atuar. Especifi-
que cada vez mais a sua área de 
atuação, por meio de pesquisas 
de mercado, de cliente oculto e 
de consultas aos clientes. 

2.  Identifique sua aptidão - Tra-
balhe com assuntos sobre os 
quais você entenda mais que o 
restante das pessoas. Isso fará 

DICAS DO SEBRAE PARA EMPREENDER DE FORMA SEGURA
você se destacar. Além disso, 
você terá muito mais autoridade 
para tomar decisões e identificar 
o que seu público precisa, trans-
mitindo a confiança necessária 
na hora de prospectar e fidelizar 
um cliente.

3.  Encontre um problema a ser 
solucionado - Identifique a ne-
cessidade de um público especí-
fico para o qual poucas empresas 
olharam ainda. A partir daí, você 
deve pensar na solução que po-

deria apresentar por meio de um 
produto ou serviço. 

 
4.  Avalie se sua ideia é economi-

camente viável - Para isso, você 
deve observar duas coisas muito 
importantes: a demanda e a con-
corrência. Em geral, essas duas 
grandezas são proporcionais, ou 
seja, normalmente, quanto maior 
a demanda, maior a concorrência.

5.  Faça uma análise da concorrên-
cia - Por fim, depois de avaliar to-

dos os pontos anteriores, é hora de 
olhar para quem já está no merca-
do e fazer uma análise da concor-
rência direta e indireta. Para saber 
quem são seus concorrentes não 
olhe, somente, para quem ofere-
ce os mesmos produtos ou servi-
ços que você, mas, também, para 
aquelas empresas que disputam 
o mesmo público que você quer 
atingir, porém, com opções dife-
rentes de produtos e serviços.

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae)

Diante das dificuldades, muitas 
oportunidades para empreender

IRA ROMÃO
osaopaulo@uol.com.br

EM 2020, FORAM 
FORMALIZADOS 
2,6 MILHÕES DE 
MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS, 8,4% A MAIS 
QUE NO ANO ANTERIOR. 
O SÃO PAULO APRESENTA 
HISTÓRIAS DE PEQUENOS 
NEGÓCIOS CRIADOS OU 
IMPULSIONADOS EM MEIO 
À PANDEMIA

Rosineide. “Tem, também, cuscuz de 
galinha caipira e banana-da-terra. Fui 
combinando e testando sabores e, as-
sim, incrementando o cardápio.”

Os primeiros clientes foram os pró-
prios moradores da região de Perus. 
Visando à ampliação do seu negócio 
atual e à conquista de novos, Rosineide 
decidiu se cadastrar em um aplicativo 
de delivery de comida. Para isso, pre-
cisava estar no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ). Assim, optou 
pela categoria do Microempreendedor 
Individual (MEI) – modalidade de em-
presário individual com processo sim-
plificado para abertura de empresas e 
regime especial de tributação. 

“Eu mesma formalizei [o negócio], 
em março de 2020, pelo computador 
do meu irmão. Fiz todos os processos 
[on-line] e deu certo. Hoje, atendemos 
regiões vizinhas, como Laranjeiras, Ja-

raguá, Taipas, Morro Doce, Vila Rosina 
e Sol Nascente”, lista. 

A microempreendedora conta com 
o auxílio do marido e de outras duas 
pessoas que fazem as entregas e as com-
pras, dentre outras demandas. 

Rosineide planeja a ampliação do 
negócio: “Sou uma mulher simples, 
de fé e cheia de sonhos. Um deles é ter 
um cantinho para que eu possa atender 
meus clientes, com decoração e música 
ambiente nordestina, estilo cordel. Um 
ambiente familiar”.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
No Brasil, a prestação de serviços 

representa 46,4% das atividades eco-
nômicas de empresas, segundo dados 
do Mapa de Empresas do Ministério da 
Economia. 

Há oito anos, a influenciadora e 
consultora digital Thuane Santana, 26, 
moradora do Rio Bonito, região metro-
politana do Rio de Janeiro, presta ser-
viços no meio virtual. No entanto, foi 
durante a pandemia que ela se tornou 
MEI, registrando seu negócio, que foi 
iniciado como agência de publicidade e 
marketing e hoje é uma escola de cria-
dores de conteúdo.

“Com a pandemia, comecei a perce-
ber cada vez mais que diversas pessoas, 
até mesmo empreendedores, precisa-
vam de ajuda para criar conteúdo na 
internet”, conta Thuane. “Então, trans-
formei totalmente a agência que se 
tornou uma escola, onde atendo tanto 
influenciadores quanto empreendedo-
res. O objetivo é auxiliar para que eles 
consigam vender e crescer mais na in-
ternet.”

A influenciadora conta que, apesar 
das situações difíceis impostas pela 
atual pandemia, o período a fez parar e 
olhar para o seu negócio. “Antes, eu não 
tinha tempo. Com a pandemia, conse-
gui me organizar e me planejar mais. 
E, assim, pensar no principal, que era 
registrar a minha empresa.” 

Para continuar tendo lucro e ala-
vancar o negócio, Thuane destaca que Rosineide formalizou em 2020 a venda de cuscuz recheado e já planeja novos investimentos

Arquivo pessoal
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desde 2020 começou a fazer mais lives 
e mentorias em grupo. Também passou 
a oferecer um clube de assinaturas e fo-
calizar a atualização do site. 

Thuane ainda comenta que, com 
a formalização e mudança de es-
tratégia de sua empresa, teve novos 
desafios. “Até alguns meses atrás, o 
maior deles foi conseguir atingir o 
público certo. Fiz diversos cursos e 
consegui resolver essa situação. Ago-

   Em 2020, foram abertas no Brasil 
3.359.750 empresas, um aumen-
to de 6% em relação ao ano ante-
rior, um recorde histórico;

   No mesmo período, foram fe-
chadas 1.044.696 empresas. Em 
comparação a 2019, a queda é de 
11,3%; 

    Apesar da pandemia, houve um 
saldo positivo de 2.315.054 em-
presas abertas em 2020, com qua-

O QUE INFORMA O MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO MAIS RECENTE MAPA DAS EMPRESAS
se 20 milhões de negócios ativos;

    No 3º quadrimestre de 2020, foi 
registrado que o tempo para a 
abertura de empresa no País é, em 
média, de 2 dias e 13 horas, outra 
marca inédita, com redução de 1 
dia e 22 horas (43%), em compa-
ração ao final de 2019;

    No ano passado, houve a aber-
tura de 2,6 milhões de MEIs, 
representando um aumento de 

8,4% em relação ao ano de 2019;
   Hoje, o MEI corresponde a 11,2 

milhões de negócios ativos no 
País, sendo 56,7% das empresas 
em atividade. A categoria corres-
ponde a 79,3% das empresas 
abertas no ano de 2020;

    Apenas no ano passado, foram 
abertas no Brasil 110 mil em-
presas que têm como atividade 
econômica o fornecimento de ali-

mentos preparados preponderan-
temente para consumo domiciliar, 
ou seja, empresas que fornecem 
refeições para o consumo em casa;

    Considerando-se somente as ins-
crições da categoria MEI, 106 mil 
empresas abertas em 2020 têm 
por atividade a preparação de 
refeições, que está entre as cinco 
mais exploradas no período pelos 
microempreendedores.

Registrar e manter aberta uma empresa não é tarefa 
fácil, ainda mais em tempos de pandemia. Este, porém, 
é o caminho que muitos brasileiros têm se arriscado a 
percorrer, sobretudo de 2020 para cá, tentando fugir da 
crise econômica do País, intensificada com a chegada da 
COVID-19. 

O alto índice de desemprego no Brasil – 14,4 mi-
lhões de desempregados, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – somado a 
algumas medidas de desburocratização e apoio ao em-
preendedor, adotadas pelo Governo Federal, tem levado 
à abertura de novos negócios.

Entre as medidas do Governo Federal, destacam-se 
as novas regras que simplificam a abertura de empresas 

no País, aprovadas pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para Simplificação do Registro e da Legaliza-
ção de Empresas e Negócios (CGSIM) e que seguem os 
princípios da Lei de Liberdade Econômica. 

Em vigor desde setembro passado, essas regras tra-
zem mais agilidade ao processo de formalização de 
empresas. Um exemplo é a dispensa da pesquisa prévia 
de viabilidade locacional para atividades realizadas ex-
clusivamente de forma digital bem como a dispensa da 
pesquisa prévia na hipótese de o empreendedor optar 
por utilizar o número do Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) como nome empresarial, seguido da 
partícula identificadora do tipo societário. Ambas as 
decisões constam na Resolução 61 do CGSIM.

Na Resolução 59, consta que os microempreen-
dedores individuais (MEIs) estão dispensados de 
atos públicos de liberação de atividades econômicas 
relativas à categoria. Desta forma, ao se inscrever 
no Portal do Empreendedor, o candidato a MEI po-
derá manifestar sua concordância com o conteúdo 
do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efei-
to de Dispensa de Alvará de Licença de Funciona-
mento.

Outro destaque de incentivo do governo é o Progra-
ma Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), que facilita o acesso a cré-
dito de micro e pequenas empresas. Criado em maio de 
2020, ele foi relançado este mês.

Incentivo ao empreendedorismo

ra, estou atraindo melhor meu públi-
co pagante.”

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DELIVERY
Quem também formalizou seu ne-

gócio como MEI foi o técnico de tec-
nologia da informação, Hugo Ikeda, 
27. Morador do bairro da Liberdade, 
no centro de São Paulo, ele tem, des-
de dezembro de 2019, uma empresa 
de assistência técnica para computa-

dores, notebooks, celulares e videoga-
mes. 

O empreendedor, que mora com 
dois de seus três filhos, somente conse-
guiu formalizar o negócio em setembro 
de 2020. “Atrasou justamente por cau-
sa da pandemia. Vivi um período de 
indisponibilidade de tempo e espaço. 
Não tinha com quem deixar as crianças 
e não podia sair pelo risco de contami-
nação”, conta Ikeda. “Além disso, houve 
períodos em que os órgãos responsá-
veis estavam inoperantes. Minha saída 
foi fazer o registro on-line.”

Ikeda explica que, além de ofertar 
assistência indo até o cliente, ele atende 
remotamente, o que se tornou um dife-
rencial em meio ao isolamento social. 
“Problemas que antes demandavam 
que os clientes tivessem que se deslo-
car para levar seu equipamento a uma 
assistência [física], hoje podem ser re-

solvidos sem que tenham que sair de 
seus lares.”

“Além de resolver o problema téc-
nico, tenho como maior missão fazer o 
melhor atendimento, de modo que eu o 
reconheça [cliente] como ele é, um ser 
vivo e importante”, afirma o técnico, ao 
comentar sobre os diferenciais de seu 
trabalho.  

Para o empreendedor, a pandemia 
não contribuiu diretamente para o seu 
desenvolvimento, mas foi o obstáculo 
“não necessário” com que ele teve que 
lidar.  “Tive que lutar e insistir. A pan-
demia, de certo modo, me pôs à prova”, 
avalia. “Hoje, além de ser MEI, estou 
empregado, graças à experiência que 
obtive durante a crise. A minha em-
presa continua aberta e não tenho inte-
resse em fechá-la. Continuo atendendo 
clientes por indicação e também aque-
les que eu já tinha conquistado.”

Thuane Santana, influenciadora e consultora digital, tornou-se uma MEI no ano passado

Hugo Ikeda atende remotamente muitos dos clientes para os quais dava suporte presencialmente
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A maternidade é um grande dom 
e representa o milagre da vida! A mu-
lher, ao gerar uma vida em seu ventre, 
passa por transformações, de modo 
que sua identidade e seu corpo nunca 
mais serão os mesmos. Terá em seus 
braços um ser pequeno e frágil, que 
sempre será seu, independentemente 
da idade e fase da vida.

O amor materno é semelhante ao 
amor de Deus: tudo suporta, perdoa e 
compreende. 

‘TUDO GANHA NOVO SIGNIFICADO’
Daniella Alves Amarante, 25, é mãe 

do Rafael, 2 meses, seu primeiro filho. 
Ela conta que a maternidade transfor-
mou seu modo de ser e pensar a vida e 
mudou suas prioridades.

“Como mãe, doamos nosso corpo, 
nosso tempo, nosso amor, doamos 
tudo o que está ao nosso alcance para 
que os filhos se sintam bem e cresçam 
da melhor forma”, disse Daniella, des-
tacando, ainda, que a maternidade é 
uma escola. 

“Antes da chegada do Rafael, existia 
uma Daniella; hoje sou outra. Sou mãe, 
sou mulher, sou fortaleza! Tudo ganha 
um novo significado. A responsabili-
dade é maior, meu mundo gira em tor-
no dele. Meus sonhos e planos já não 
são só meus, são meus e dele”, afirmou, 
destacando que se sente privilegiada 
em gerar uma nova vida.

‘MÃE DE FÉ’ 
Aparecida Luiza Panhoca Castaldi, 

36, é mãe da Cecília, 2, e madrinha da 
Maria Isabel, 7 meses. 

Ela destaca que, como madrinha, 
pode “contribuir com a formação cris-
tã, acompanhar cada passo da Maria 
Isabel, ser aquela que aponta o cami-
nho da esperança, da confiança e dos 
ensinamentos de Jesus”.

“Todos os dias, como ‘mãe de fé’, 
tenho a oportunidade de ajudar minha 
afilhada a compreender que a caminha-
da pode ser difícil, mas o amor de Deus 
e sua misericórdia podem nos curar e 
transformar a nossa vida e a de quem 
passa por ela”, ressaltou Aparecida.

Ela contou que durante a pande-
mia, diante das medidas protetivas e de 
isolamento social, tem feito chamadas 
de vídeo para se manter próxima da 
afilhada.

‘2 ANJOS QUE DEUS ME DEU’
A palavra adoção vem do latim ad-

-optare, isto é, “aceitar, escolher”. No 
português, adoção representa receber 
alguém legalmente como filho. Expres-
sa um vínculo que vai além dos laços 
sanguíneos. 

SANTA MÔNICA
Mônica casou-se com Patrício. Teve 

uma vida muito difícil, mas suportou 
tudo em silêncio. Encontrava consolo 
na oração e pedia incessantemente 
pela conversão do esposo. Suas preces 
foram atendidas e, antes de morrer, Pa-
trício se converteu. 

Teve dois filhos, Agostinho e Naví-
gio, e uma filha, Perpétua, que se tor-
nou freira. 

Agostinho foi o filho que trouxe 
mais preocupações, sofrimentos e lá-
grimas. Mônica sofria com as notícias 
das ações dele. Contudo, fiel e fervoro-
sa,  nunca desistiu de rezar e acreditar 
na conversão do filho. Suas incansáveis 
orações e lágrimas começaram a dar 
resultado. Agostinho converteu-se e 
recebeu o Batismo, tornou-se Bispo e 
Doutor da Igreja. 

Santa Mônica é considerada a pa-
droeira das mães cristãs.

SANTA JOANA BERETTA MOLLA
Joana nasceu em Magenta, na Itália. 

Formou-se médica cirurgiã, mas exer-
ceu sua profissão em clínica geral, com 
o intuito de cuidar dos idosos abando-
nados e crianças carentes.

Em 1955, casou-se com Pedro 
Molla, com quem teve quatro filhos: 
Pedro Luiz, Maria Rita, Laura e Joana 
Emanuela. No início da quarta gravi-
dez, descobriu um fibroma no útero 
e precisou escolher entre sua vida e a 
vida do bebê. 

Pautada nos valores cristãos, esco-
lheu o direito à vida. Decidiu, então, 
com o preço da sua, garantir a vida da 
filha. 

Em 2004, São João Paulo II a pro-
clamou santa, reconhecendo seu he-
roísmo final, sua fé e ensinamentos de 
uma vida pautada no seguimento de 
Cristo e na ajuda às pessoas necessita-
das. 

É considerada a padroeira das mães, 
dos médicos e das crianças por nascer. 

SANTA RITA DE CÁSSIA
Rita nasceu na cidade de Cássia, 

na Itália. A pedido dos pais, casou-se 
com Paulo Ferdinando, que, a prin-
cípio, parecia ser um homem bom e 
responsável. Com o passar do tempo, 
revelou seu caráter rude, agressivo e 
violento. Ela suportou tudo com amor 
e oração. Rezava incessantemente 
pela conversão do marido, graça que 
já havia sido alcançada quando ele foi 
assassinado. 

Dedicou-se, então, aos dois filhos. 
Na adolescência, eles descobriram o 
motivo da morte do pai e resolveram 
vingá-lo. A mãe tentou impedi-los. 
Suplicou a ajuda de Deus para livrá-
-los da ideia de justiça, mas se isso não 
fosse possível, clamou a Deus que le-
vasse seus filhos para junto Dele. As-
sim aconteceu: em menos de um ano, 
os dois filhos de Rita morreram, sem 
concretizar a vingança. Posteriormen-
te, ela se tornou religiosa e viveu pro-
fundamente em oração, penitência e 
humildade.

SANTAS E MÃESO poder transformador da 
maternidade: nasce um filho 
e renasce uma mulher-mãe

ROSEANE WELTER
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

Marta Brancher, 46, é mãe da Cecí-
lia, 11, e do Pedro, 8. “Sempre quis ter 
filhos; quando decidimos engravidar, 
não tivemos sucesso. A médica não 
achava um motivo, fizemos todos os 
exames e não havia uma explicação”, 
contou Marta.

Ela e o esposo optaram pela ado-
ção tardia, aquela de crianças com 
mais de 3 anos. “O processo de adoção 
levou um ano. Não tínhamos regras 
na lista: podiam ser irmãos, não nos 
importava o sexo, a cor, poderiam ter 
doenças tratáveis”, disse.

“Para nossa alegria, quando nos 
chamaram, eram dois irmãos: a Cecí-
lia, com 4 anos, e o Pedro, com 1 ano 
e 8 meses. Quando os vi pela primeira 
vez, sabia que seriam nossos filhos”, 
disse emocionada.

“A chegada dos filhos transformou 
a minha vida, me fez uma mulher 
mais forte, determinada, resiliente e 
incapaz de viver sem esses dois anjos 
que Deus me deu”, afirmou, recordan-
do, ainda, entre tantos, um momento 

de grande emoção: “O Pedro, em um 
de seus aniversários, pediu que o seu 
presente fosse levar comida para as 
crianças que ainda moram em um 
abrigo”, contou a mãe.

‘MÃES DO CORAÇÃO’
Em meio à pandemia, mães se uni-

ram para amenizar o sofrimento de 
outras e de crianças em situação de 
vulnerabilidade social.

Ivelise Gianfaldoni, 59, é mãe da 
Joana e idealizadora do “Mães do Co-
ração”, uma ação social voluntária e 
uma rede de solidariedade.

“O objetivo é ajudar mães e famí-
lias carentes, por meio de doações, re-
colher e distribuir enxovais para bebês 
recém-nascidos, leite em pó, roupas e 
cestas básicas.”

Ivelise contou que, este ano, o pro-
jeto já distribuiu vários enxovais. “En-
tre as beneficiárias estão uma mãe de 
trigêmeos e outra de gêmeos, vida fe-
cunda que vem para trazer alegria em 
meio a tantas dores.”

Aparecida Luiza segura a afilhada Maria Isabel, 7 meses, durante o rito do Batismo

Arquivo pessoal

Daniella Alves Amarante, 25 anos, com seu primeiro filho, Rafael, aos 2 meses de vida
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Com o foco de refletir sobre o 
destaque pastoral dos anos de 2011 
e 2012, avançar na concretização 
das metas do 10º Plano de Pastoral 
da Arquidiocese – “Ser Igreja Dis-
cípula e Missionária de Jesus Cristo 
na cidade de São Paulo” – e manter a 
Igreja em São Paulo em sintonia com 
a missão continental e a realização das 
propostas da Conferência de Aparecida 
(2007), o Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano, lançou, em 
janeiro de 2011, a carta pastoral “Paró-
quia, torna-te o que tu és”.

Nesta edição, o jornal O SÃO PAU-
LO dá continuidade à série iniciada na 
semana passada, quando foram apresen-
tados o contexto no qual a 1a carta pas-
toral de Dom Odilo foi escrita e a síntese 
dois primeiros capítulos – “Destaque 
pastoral 2011-2012” e “Paróquia, torna-
-te o que tu és”. O primeiro texto pode 
ser acessado em: https://cutt.ly/1bjItRz. 

 
A VIDA E MISSÃO DA PARÓQUIA

Neste que é o 3o capítulo da carta 
pastoral, Dom Odilo convida a comu-
nidade paroquial a refletir a respeito da  
maneira como tem conseguido cumprir 
a tríplice missão da Igreja: anunciar a Pa-
lavra de Deus; proporcionar a santifica-
ção dos fiéis, mediante a celebração dos 
sacramentos, especialmente a Eucaristia 
e a Penitência; e exercer a caridade pas-
toral, acolhendo especialmente os que 
mais sofrem e buscando os que se afas-
taram da Igreja.

O Arcebispo ressalta que a paróquia 
não deve ser identificada como o local 
para o atendimento dos serviços reli-
giosos, uma instância burocrática ou 
organizativa, mas, sim, “uma comunida-
de de pessoas, uma porção do povo de 
Deus, que se congrega concretamente e 
de forma organizada em nome de Cris-
to, confiada aos cuidados pastorais de 
um Ministro ordenado (Padre)”; e que, 
“com suas muitas comunidades menores 
e organizações eclesiais, é a verdadeira 
‘Igreja na base’”.

MUITOS MEMBROS, 
MAS UM SÓ CORPO

No 4o capítulo da carta, Dom Odilo 
fala acerca das atribuições dos leigos, re-
ligiosos e consagrados na paróquia. 

Aos leigos compete, sobretudo, “tes-
temunhar a fé e a vida cristã no meio do 
mundo e levar a luz, o sal e o fermento 
do Evangelho para a família, as relações 
humanas e para o mundo secular, onde 
vivem e trabalham”; aos ministros orde-

nados – sacerdotes e diáconos – “cabe 
assumir e desempenhar pessoalmente a 
tríplice missão de Cristo e da Igreja, para 
o proveito dos fiéis; mas, também, for-
mar, conduzir e animar todos os mem-
bros do corpo eclesial na vivência da 
própria vocação e missão”; já os religio-
sos e as novas formas de vida consagrada 
são convidados a “uma renovada parti-
lha de dons e à participação dinâmica na 
vida e missão da Igreja”. 

SOMOS TODOS DISCÍPULOS- 
-MISSIONÁRIOS DE JESUS CRISTO

No 5o capítulo da carta pastoral, 
Dom Odilo ressalta que a paróquia 
pode realizar muitas atividades sociais, 
culturais e religiosas, mas nunca deve 
perder seu objetivo primordial: “pro-
porcionar aos seus membros uma rica 
e variada experiência da fé cristã ca-
tólica, alimentada nas fontes da fé e da 
vida cristã e eclesial, que são a Palavra 
de Deus, a Tradição viva da fé da Igreja, 
a Liturgia e a riqueza mística do segui-
mento de Cristo, segundo o Evangelho, 
manifestada na vida dos santos”.

‘PARÓQUIA, COMUNIDADE 
DE COMUNIDADES’

Neste capítulo, o Arcebispo exor-
ta que sejam estimuladas e valorizadas 
“as comunidades menores, como as co-
munidades eclesiais de base, capelas de 
bairro e outras formas de comunidade e 
expressões de vida eclesial, onde as pes-
soas tenham a possibilidade de uma par-
ticipação mais pessoal, de receber ajuda 
ou de colocar seus dons a serviço da vida 
e da missão eclesial”. Ele também apon-
ta a necessidade de que a Igreja alcance 
os fiéis em locais de acesso mais restri-

to, como os condomínios e os conjuntos 
residenciais, e que não esteja ausente de 
ambientes como os hospitais, colégios, 
escolas, universidades, presídios e as 
diferentes plataformas de comunicação. 
Dom Odilo assinala, ainda, que é nas fa-
mílias que se dá a base da vivência diária 
da fé, a educação cristã e a transmissão 
da fé às novas gerações.

Todas essas expressões eclesiais, po-
rém, assim como a paróquia, devem 
sempre estar unidas à diocese, ao bispo 
e ao Papa.

‘COMUNIDADE 
FORMADORA DE DISCÍPULOS’

Dom Odilo indica, no 7o capítulo, 
que é missão da paróquia bem formar 
todos os batizados, a fim de que “perma-
neçam fiéis e unidos a Cristo e à Igreja, 
e se tornem, de fato, missionários do 
Evangelho para o mundo”. 

Uma atenção especial deve ser dada à 
iniciação à vida cristã, por meio de uma 
catequese eficaz, em todas as fases da 
vida das pessoas, com o intuito da supe-
ração do “analfabetismo religioso”. 

“A Sagrada Escritura e o Catecismo 
da Igreja Católica precisam tornar-se re-
ferência e companhia constante para os 
católicos e nossas comunidades”, afirma 
o Cardeal Scherer.

‘PARÓQUIA, COMUNIDADE 
MISSIONÁRIA’

No 8o capítulo, Dom Odilo recorda 
a necessária conversão pastoral e mis-
sionária na Igreja, apontada no Docu-
mento de Aparecida. Também em cada 
paróquia esse processo deve ocorrer, a 
partir da tomada de consciência sobre a 
natureza e a missão eclesial da paróquia;  

e de uma “corajosa e ampla 
verificação da realidade atual 
da paróquia, sobre o que existe 

e o que já se faz de bom, onde 
há falhas e deficiências, onde e 

como é preciso fazer mais e me-
lhor”.

“Destaco que, antes de reno-
var estruturas, é preciso renovar 

pessoas, mentalidades e posturas; 
trata-se de desenvolver uma nova 

‘cultura pastoral, que tenha sempre 
presente a preocupação missionária 

e nos faça pensar, não apenas na sa-
tisfação das próprias buscas espirituais 

e religiosas, mas, também, na partilha 
dos bens da fé e da vida eclesial com 

aqueles que já participam da vida da 
Igreja, ou com aqueles que fazem parte 
dela mas ficaram distantes, ou se afasta-
ram dela”, escreve Dom Odilo.

‘PRESBÍTERO, PASTOR E GUIA 
DA COMUNIDADE PAROQUIAL’

No 9o capítulo, o Arcebispo Metro-
politano enfatiza que “a comunidade 
paroquial depende do sacerdote e não 
pode dispensar o seu serviço qualificado 
e dedicado. Ele representa sacramental-
mente Jesus Cristo, Sacerdote, Pastor e 
Guia da comunidade eclesial; pelo exer-
cício do seu ministério sacerdotal, ele 
gera continuamente a comunidade, no 
dom do Espírito Santo, nutre-a com os 
dons da vida sobrenatural, anima e con-
duz os fiéis em Cristo nos caminhos do 
Evangelho e entrega sua vida inteira em 
favor dos irmãos”.

Ao sacerdote, prossegue Dom Odilo, 
cabe o anúncio da Palavra de Deus, a ce-
lebração dos divinos mistérios, o estímu-
lo à viva e frutuosa participação dos fiéis, 
a própria entrega como servidor da co-
munidade e a busca do envolvimento dos 
demais batizados nos cuidados pastorais. 

‘A EXEMPLO DE SÃO PAULO’
No capítulo conclusivo da carta pas-

toral, Dom Odilo sublinha que a Igreja 
em São Paulo tem muito a aprender de 
seu patrono, São Paulo Apóstolo, que 
“teve sempre a preocupação de iniciar a 
evangelização com o anúncio do querig-
ma, mediante o qual a fé era despertada; 
tinha contatos pessoais com o povo; for-
mava, a seguir, uma comunidade cristã, 
que ele mesmo continuava a instruir e a 
pastorear com muito zelo, como lemos 
nas suas cartas. E não deixava de prepa-
rar pessoas, que encarregava de cuidar 
das comunidades, enquanto ele prosse-
guia abrindo fronteiras missionárias”.

“Que o exemplo e o ardor missio-
nário de São Paulo contagiem nossa 
Igreja”, expressa o Arcebispo na con-
clusão da carta, em que lembra, ainda, 
que a Igreja em São Paulo conta com a 
intercessão e proteção de Nossa Senhora 
da Assunção, dos santos padroeiros das 
paróquias e comunidades e com o teste-
munho de tantos missionários ao longo 
da história.

‘Paróquia, torna-te o que tu és’: a missão e as 
múltiplas atribuições na comunidade paroquial
O SÃO PAULO DÁ 
CONTINUIDADE À SÉRIE 
SOBRE A 1ª CARTA 
PASTORAL ESCRITA  
POR DOM ODILO

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO
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O mês de maio será dedicado a uma 
maratona de orações pelo fi m da pan-
demia de COVID-19, a pedido do Papa 
Francisco. Ele convocou 30 santuários 
marianos ao redor do mundo e toda a 
Igreja a se unirem na oração do Terço. O 
lema da iniciativa é “A igreja orava conti-
nuamente a Deus” (At 12,5).

“Em cada dia deste mês de maio, 
confi amos a ti, Mãe da Misericórdia, as 
tantas pessoas que foram tocadas pelo 
vírus e continuam a sofrer com as conse-

Em dois decretos diferentes, emitidos 
na semana passada, o Papa Francisco 
avançou na sua proposta de promover a 
transparência e reduzir os privilégios nas 
estruturas do Vaticano.

Ele publicou na quinta-feira, 29 de 
abril, um motu proprio (decreto papal 
com força de lei), proibindo que qual-
quer funcionário do Vaticano possa ga-
nhar presentes caros, com valor acima de 
40 euros, ou cerca de R$ 260. Dirigentes 
de departamentos do Vaticano e institui-
ções afi liadas também precisam assinar 
um termo manifestando não terem in-

vestimentos em paraísos fi scais ou seto-
res que contradizem a Doutrina Social 
da Igreja.

A cada dois anos, essa declaração pre-
cisa ser atualizada e a Secretaria para a 
Economia do Vaticano poderá investigar 
a veracidade das informações declaradas.

O objetivo é coibir crimes como o 
terrorismo, a lavagem de dinheiro, o 
abuso de menores e a evasão fi scal, to-
dos previstos em parâmetros fi nanceiros 
internacionais. Esse decreto, na verdade, 
detalha alguns pontos do código de con-
duta publicado há cerca de um ano e, de 

acordo com o Vaticano, elimina margens 
para eventuais confl itos de interesse.

O segundo motu proprio, publicado 
na sexta-feira, 30 de abril, acabou com o 
foro privilegiado de bispos e cardeais en-
volvidos em processos civis no Vaticano. 
Antes, quando acusados de crimes co-
muns – e não aqueles delitos previstos no 
Direito Canônico –, eles poderiam recor-
rer a uma corte presidida por um cardeal, 
uma espécie de tribunal diferenciado.

Agora, todos os casos em que há sus-
peita de crime comum – corrupção, vio-
lência, roubo, abuso etc. – partem da pri-

meira instância, não importando o título 
dos envolvidos. O Papa, porém, precisa 
autorizar a abertura desses processos na 
Justiça vaticana caso envolva um bispo 
ou cardeal.

O objetivo, segundo o Papa Fran-
cisco, é deixar claro que todos os seres 
humanos têm igual dignidade e devem 
colaborar na “edifi cação da Igreja”. Ele 
avalia que alguns privilégios históricos, 
usufruídos ao longo dos séculos, já não 
refl etem mais as atuais responsabilidades 
compartilhadas por cada um dos mem-
bros da Igreja. (FD)

Papa emite normas que promovem transparência e o fim de privilégios no Vaticano

Aberta no mês de maio a maratona 
de oração pelo fim da pandemia
PAPA FRANCISCO REZOU 
O TERÇO NA BASÍLICA 
DE SÃO PEDRO 
E CONVOCOU 30 
SANTUÁRIOS MARIANOS 
A FAZER O MESMO

FILIPE DOMINGUES
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

quências”, disse o Papa, antes da oração do 
Terço, no sábado, 1º de maio. “Dos nos-
sos irmãos e irmãs defuntos às famílias 
que vivem a dor e a incerteza do amanhã; 
dos doentes aos médicos, aos cientistas, 
aos enfermeiros, empenhados na linha de 
frente dessa batalha”, acrescentou.

“Dos voluntários a todos os profi ssio-
nais que prestaram o seu serviço em favor 
dos outros; das pessoas em luto e dor àque-
las que, com um simples sorriso e uma 
boa palavra, levaram conforto aos que 
precisavam; de todos – especialmente as 
mulheres – que sofreram a violência den-

tro das paredes domésticas, por causa do 
encerramento forçado, até aqueles que de-
sejam retomar com entusiasmo os ritmos 
da vida cotidiana”, rezou o Santo Padre.

A iniciativa é coordenada pelo Ponti-
fício Conselho para a Promoção da Nova 
Evangelização. A cada dia, um santuário 
mariano do mundo se tornará o centro da 
maratona, mas todos os fi éis são convidados 
a rezar em casa, no carro, por meio das tec-
nologias. Ele abençoou Terços e os enviou 
aos 30 santuários envolvidos na proposta.

Depois de abrir a iniciativa na capela 
da “Madonna del Soccorso” (Nossa Se-
nhora do Socorro),  na Basílica de São Pe-
dro, o Papa também encerrará a maratona 
em 31 de maio, nos jardins do Vaticano.

No Brasil, o Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida se torna sede 
do evento em 6 de maio, quando a inten-
ção de oração é pelos jovens. A oração 
do Terço será transmitida diariamente às 
13h, no horário de Brasília.

Vatican Media

Papa: ‘Confiamos a ti, Mãe da Misericórdia, as tantas pessoas que foram tocadas pelo vírus’
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O Papa Francisco participará de um congresso 
sobre o futuro da demografia na Itália. O objetivo 
é chamar à responsabilidade de reconstruir o país 
após a pandemia, incentivando nascimentos. A Itália 
é atualmente o país da Europa com a menor taxa de 
natalidade, seguida pela Espanha, Grécia, Finlândia 
e Portugal.

O evento, denominado Estados Gerais da Taxa 
de Nascimento, será realizado na sexta-feira, 14, às 
9h15 (horário local – 14h15 de Brasília). A inicia-
tiva é do Fórum das Associações Familiares, que  
reúne vários grupos que defendem a vida e a famí-
lia na Itália.

“O Fórum foi fundado em 1992 com o objetivo de 
trazer à atenção do debate cultural e político italiano 
a família como um tema social. Desde então, ele tem  
reunido movimentos e associações do mundo católico 
que têm entre seus interesses estatutários a defesa da 
família. Até o momento, o Fórum é composto por 47 
associações e 18 fóruns regionais, que, por sua vez, são 
compostos por fóruns locais e 582 associações”, diz o site 
oficial da associação.

O evento reunirá empresas, mídia, instituições e re-
presentantes do mundo da cultura para discutir a crise 
demográfica na Itália.

O Arcebispo de São Francisco, nos 
Estados Unidos, Dom Salvatore Cordi-
leone, divulgou, em uma carta pastoral, 
a respeito do mérito necessário para a 
recepção da Sagrada Comunhão, na qual 
insistia que qualquer católico que coo-
perasse com o mal do aborto deveria se 
abster de receber a Eucaristia.

“É fundamentalmente uma questão 
de integridade: receber o Santíssimo Sa-
cramento na liturgia católica é expressar 
publicamente a fé e os ensinamentos 
morais da Igreja Católica e desejar viver 
de acordo com isso”, escreveu Dom Sal-
vatore. “Todos nós falhamos de várias 
maneiras, mas há uma grande diferença 

entre lutar para viver de acordo com os 
ensinamentos da Igreja e rejeitar esses 
ensinamentos.”

A carta vem na esteira da crescen-
te cobertura da mídia norte-america-
na – incluindo o Washington Post e a 
Associated Press – sobre se o presidente 
Biden, um ferrenho promotor do abor-
to e de seu financiamento, deve ser ad-
mitido à Sagrada Comunhão na Igreja 
Católica.

TEOR DA CARTA
Em sua carta, há uma seção especi-

ficamente dedicada a funcionários pú-
blicos católicos que defendem o aborto. 

“Você está em posição de fazer algo con-
creto e decisivo para impedir a matan-
ça”, disse ele. “Por favor, pare de matar. 
E pare de fingir que defender ou praticar 
um grave mal moral – que extingue uma 
vida humana inocente, que nega um di-
reito humano fundamental – é de algu-
ma forma compatível com a fé católica. 
Não é. Por favor, retorne para a plenitude 
de sua fé católica.”

De acordo com o antigo ensino da 
Igreja delineado pelo Arcebispo, a coo-
peração formal e a cooperação material 
imediata com o mal, como no caso do 
aborto, impedem que alguém receba a 
Sagrada Comunhão. “O ensino e a disci-

plina da Igreja sobre a dignidade de rece-
ber a Sagrada Comunhão têm sido con-
sistentes ao longo de sua história, desde o 
início”, observou o Arcebispo.

“No caso de figuras públicas que se 
identificam como católicas e promovem 
o aborto, não estamos lidando com um 
pecado cometido por fraqueza humana 
ou um lapso moral: esta é uma questão 
de rejeição persistente, obstinada e pú-
blica do ensino católico”, escreveu ele. 
“Isso adiciona uma responsabilidade 
ainda maior ao papel dos pastores da 
Igreja em cuidar da salvação das almas”, 
concluiu. (JFF)

Fonte: CNA – Catholic News Agency

Católicos que apoiam o aborto são advertidos a não receber a Eucaristia
Estados Unidos

Itália

Sudão do Sul

Doze pessoas, entre elas três clérigos católicos, fo-
ram presas como suspeitas do ataque ao Bispo eleito da 
Diocese de Rumbek, no Sudão do Sul, o Padre Christian 
Carlassare.

Na noite de 25 de abril, desconhecidos balearam o Pa-
dre Christian, que estava em seu quarto no prédio onde 
moram os sacerdotes da Catedral da Sagrada Família.

Padre Christian, um missionário comboniano de 43 
anos, foi ferido nas pernas e levado a um centro de saú-
de em Rumbek para atendimento imediato. Em segui-
da, foi transferido para Nairóbi, capital do Quênia, para 
tratamento especializado.

Fontes locais disseram que três membros do clero 
da Diocese de Rumbek estão entre os presos na inves-
tigação do ataque ao Padre Christian. Uma das fontes 
afirmou que os seguranças encarregados da investiga-

ção do caso estão analisando um celular encontrado na 
cena do crime.

“Quando os dois homens atiraram no Bispo eleito, 
um deles deixou cair o celular. É esse telefone que a se-
gurança usou para localizar os suspeitos”, disse a fonte.

Os 12 suspeitos presos, entre eles “importantes leigos 
da diocese”, foram detidos por sua ligação com a “pro-
va física do telefone celular encontrado no local onde o 
Bispo eleito foi baleado”, acrescentou.

GOVERNO QUER RESPOSTAS
As prisões dos suspeitos obedecem à ordem do 

presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, que pediu uma 
“investigação rápida do atentado que leve à captura dos 
criminosos que cometeram este delito”.

Em sua declaração de 16 de abril, o presidente afir-

mou que a notícia do ataque ao Padre Christian o dei-
xou consternado e destacou que este “ato de violência” 
é inaceitável.

“Se aqueles que cometeram este ato vergonhoso o 
fizeram para intimidar a Igreja, eles estão lamentavel-
mente enganados”, disse o presidente. O Padre Chris-
tian “foi eleito para liderar, as autoridades do Lake State 
o apoiarão e não permitirão que a ação de uns poucos 
criminosos condicione os projetos da autoridade eclesi-
ástica”, acrescentou.

“Oro para que Deus fortaleça a fé do Padre Christian 
no serviço ao nosso povo e que ele possa retornar ao 
seu rebanho com uma determinação renovada de servir 
os fiéis da Diocese. Desejo-lhe uma recuperação rápida”, 
concluiu. (JFF)

Fonte: ACI Digital

Padres são detidos por ataque a bispo nomeado para diocese do país

Congresso sobre natalidade é promovido em Roma
JOSÉ FERREIRA FILHO

osaopaulo@uol.com.br

ESTATÍSTICAS
O relatório do Instituto Nacional Italiano de Estatís-

tica (ISTAT) mostra que houve nova queda no número 
de nascimentos, uma tendência que se observa desde 
2008. Em 12 anos, o número de nascimentos anuais 
passou de 557 mil para 404 mil, uma redução de 30%.

Segundo o Eurostat (a agência de estatísticas da 
União Europeia), a Itália é o país com a menor taxa de 
natalidade do bloco, com apenas sete nascimentos por 
cada 1.000 habitantes, além de ter tido um decréscimo 
de 10 mil nascimentos no último ano. 

Fonte: Ecclesia

Objetivo do evento, que será aberto pelo Papa Francisco, no dia 14, é encorajar as famílias da Itália a terem mais filhos

Vatican Media/Arquivo
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A capela de São Miguel Paulista 
(1622) é considerada pelo pesquisador 
francês Germain Bazin como o único 
exemplo de construção que chegou in-
tacta até nós, e fica na zona Leste da ci-

Obras jesuíticas em São Paulo

Capela de São Miguel Arcanjo
O SÃO PAULO INICIA 
SÉRIE SOBRE OBRAS 
JESUÍTICAS ESPALHADAS 
PELA CAPITAL PAULISTA 
E ARREDORES, E QUE 
PODEM SER FACILMENTE 
VISITADAS

PERCIVAL TIRAPELI
ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

dade de São Paulo. A capela inovou nas 
plantas luso-brasileiras, inaugurando a 
colocação de um corredor único lateral 
ao longo da nave e um grande pórtico 
alpendrado sustentado por pilares. Tal 
modalidade de telheiro se estenderia 
por construções rurais até fins do sécu-
lo XVIII. 

A fundação da aldeia de São Miguel 
deu-se por volta de 1562, e a igreja já 
constava do testamento de Anna de 
Moraes, em 1616. Lúcio Costa observa 
sobre a técnica construtiva:

“Na capela tão simpática de São Mi-
guel, daquela mesma região de São Pau-
lo, o aspecto mais leve e gracioso resulta 
no alteamento da nave com paredes de 
adobe, material muito empregado nas 
reformas e acréscimos do século XVIII, 
e escoramento interno de madeira. O 
feitio primitivo desta velha capela de 
1622 – contemporâneo do portal e da 
peça valiosa que é a grade de separação 
do presbitério [...] vestígios de mão-de-
-obra indígena”. Continua o urbanista 
que são das mais significativas da arte 
daquele período, merecendo receber a 
denominação de arte brasileira e não 
mais de luso-brasileira. 

A capela passou por restauros 
coordenados pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) em 1941, e na primeira década 
do século XXI foram redescobertas as 
pinturas dos altares em perspectiva, e 
o templo passou a mostrar o acervo 
museológico.

ALTAR EM PERSPECTIVA 
Este exemplo de altar em perspecti-

va é único. A pintura sobrevivente em 
meio a tantas mudanças e restauros está 
sobre frágil suporte de parede de adobe 
que lhe dá um aspecto de simplicida-
de e pureza, e foi realizada por algum 
indígena a enfatizar o aspecto arquite-
tônico do altar pintado com as quatro 
colunas. Acima, os florais mostram os 
modelos retirados das talhas vazadas, 
à maneira da América Espanhola. As 
colunas mostram a videira, símbolo do 
Cristo ao qual devem os cristãos estar 
unidos. Os cachos de uva são a alegria 
da videira, do conhecimento por meio 
do vinho, e simbolizam a lembrança do 

CAPELA LATERAL E SACRISTIA
A capela lateral tem altar com pinturas 

ornamentais do século XVIII – certamen-
te ainda do período dos jesuítas, expulsos 
em 1759 –, sobre tábuas corridas com mo-
tivos florais emoldurando uma cartela. Na 
porta ao lado do altar, deve-se notar, no 
batente, mascarões esculpidos, de peque-
nas dimensões. Na sacristia, as pinturas se 
encontram nas faces de um pequeno ar-
mário incrustado na parede de taipa com 
desenhos florais, em tons vermelho-ala-
ranjados, com contornos bem definidos 
em tonalidades escuras. 

Sobre um arcaz – armário para guar-
dar os paramentos – há um oratório com 
amplo arco aberto e colunetas nas late-
rais, que sustentam o coroamento com 
pintura esverdeada. 

No circuito museológico, área do al-
pendre lateral, há explicações sobre a 
construção da capela. Nos corredores, 
imagens de santos em argila. Vale a pena 
conhecer essa joia jesuítica em São Paulo!

CAPELA DE 
SÃO MIGUEL ARCANJO 

Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 10
São Miguel Paulista

CEP: 08011-010 - São Paulo (SP)
Telefone: (11) 2032-3291 

museu@capeladesaomiguel.org
Visitação: de terça-feira a sábado, à  

tarde (aos sábados, há missa às 17h30)

Capela de São Miguel Arcanjo, inaugurada em 1622, tem aspectos arquitetônicos singulares

Reconstituição da pintura da capela

sacrifício de Cristo e, portanto, da aliança 
do Homem com Deus. 

O nicho escavado na parede é a par-
te física do retábulo para se colocar o 
santo, neste caso o São Miguel à direi-
ta, e a Imaculada Conceição à esquerda. 
Dentro dos nichos, em continuidade à 
simbologia da videira, o resplendor da 
Eucaristia, como sol da Justiça, tão usa-
do pelos jesuítas; dentro do arco, rolos 
de nuvens envolvem as faces do sol e da 
lua – elementos da natureza, da lumino-
sidade, da união dos opostos, do dia e da 
noite, do masculino e do feminino. A vi-
deira está a sustentar os acontecimentos 
do mundo celeste. De sua seiva emana a 
luz do Espírito.

Percival Tirapeli

Victor Hugo Mori

Capela de São Miguel Arcanjo
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Liturgia e Vida

“Como o meu Pai me amou, assim também 
eu vos amei” (Jo 15,9), diz Jesus. O Pai o ama 
eternamente na união perfeita do Espírito San-
to, amor divino em Pessoa. O Senhor, contudo, 
expande o coração e declara na Última Ceia, aos 
apóstolos e a nós, que nos ama “como o Pai me 
amou”. Que maravilha da graça!

Conhecendo nossa inconstância, Ele ainda 
apela: “Permanecei no meu amor!” (Jo 15,9). 
Ama-nos gratuitamente e pede humildemente 
que não o abandonemos. Nós é que precisamos 
Dele, mas Ele é quem pede. Jesus deseja nossa sal-
vação mais do que nós mesmos! Frequentemen-
te, aspiramos àquilo que é passageiro, vaidade ou 
pecado… Ele, ao invés, convida-nos amavelmen-
te para o que é eterno e celestial, para si mesmo. 

Por que o Senhor faz esse convite? “Eu vos 
disse isto para que a minha alegria esteja em vós e 
a vossa alegria seja plena” (Jo 15,10s). Dois “que-
reres” caracterizam o amor: a união com a pessoa 
amada e o verdadeiro bem do outro. Mais do que 
nós, Ele quer permanecer conosco; sem que me-
reçamos, Ele quer nossa salvação. E esta é a base 
sobre a qual podemos edificar o amor a Deus e 
ao próximo. 

Amar é um “dever”: “Este é o meu manda-
mento: amai-vos uns aos outros, assim como 
eu vos amei” (Jo 15,12). Contudo, não somente 
devemos, mas “podemos” amar! Não porque se-
jamos “bons”, mas porque, amando-nos, Ele nos 
capacita a fazer o mesmo. “Nisto consiste o amor: 
não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele 
que nos amou e enviou o seu Filho como vítima 
de reparação pelos nossos pecados” (1Jo 4,10). 
Saber-nos amados por Ele é o que nos possibilita 
amar, já que “o amor de Cristo nos impele” (2Cor 
5,14) a amar. 

Aqui não falamos do “amor” falso, funda-
mentado nas diversões, paixões, prazeres im-
puros e na conveniência… Essas são formas 
requintadas de egoísmo, privadas do amor de 
Deus. Tampouco falamos do simples impulso 
de compaixão ou empatia. Qualquer pessoa, 
mesmo má e mesquinha, é capaz desses senti-
mentos, que são humanos e naturais. O amor 
“como Jesus nos amou” ou “como o Pai me 
amou” é sobrenatural: “O amor vem de Deus e 
todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece 
a Deus, pois Deus é amor” (1Jo 4,7-8). 

O amor divino nos leva a compreender, a 
nos sacrificar e a perdoar. É um dom do alto, co-
municado por meio dos sacramentos e da ora-
ção. De fato, “o amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado” (Rm 5,5). São Paulo descreve a sua atua-
ção na alma: “O amor é paciente, é bondoso, não 
é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, 
não é inconveniente, não é interesseiro, não se 
irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a 
iniquidade, mas se regozija com a verdade. Tudo 
suporta, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa” 
(1Cor 13,4-7).

Ao nos sentirmos incapazes de querer bem e 
de perdoar, precisamos buscar o amor em Deus, 
fonte da caridade. “Devemos” amar, pois Ele nos 
ordena; mas “podemos” amar, já que “não fostes 
vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi” 
(Jo 15,16). E Ele nos escolheu para amar.

6º DOMINGO DA PÁSCOA
9 DE MAIO DE 2021

Escolheu-nos por 
amor e para amar

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA
Os primeiros três séculos do 

Cristianismo foram marcados pela 
expansão da pregação do Evangelho 
aos diferentes povos, com inúmeras 
conversões e o surgimento de novas 
comunidades. Além do anúncio da 
Palavra, o desenvolvimento da Igre-
ja primitiva também se deve, em 
grande parte, ao sangue derramado 
por muitos cristãos em meio às per-
seguições. 

Essa época, também conhecida 
como a Era dos Mártires, é bem des-
crita pelo historiador cristão Eusébio 
de Cesareia, em sua obra “História 
Eclesiástica”, na qual reúne textos e 
relatos de fontes como Flávio Josefo, 
Tertuliano, Fílon e Tácito, que dão le-
gitimidade aos seus escritos.

Nesses textos, o martírio é apre-
sentado como modelo de fé a ser se-
guido por todos os cristãos da época. 
Tais fontes mostram que, no final do 
século I, o avanço dessa nova religião 
chamou a atenção das autoridades ci-
vis e religiosas. Por isso, o Cristianis-
mo foi declarado uma “religião ilícita e 
estranha”, “perniciosa”, “malvada e de-
senfreada”, “nova e maléfica”, “obscura 
e inimiga da luz”, “detestável”, entre ou-
tros adjetivos.

A Igreja de Cristo, assim, estava 
fora da legalidade, perseguida e con-
siderada o mais perigoso inimigo do 
poder romano, pois concorria com o 
culto ao imperador, símbolo e instru-
mento da força do Império. 

As perseguições ao Cristianismo 
primitivo podem ser divididas em três 
fases. A primeira foi marcada pelas 
perseguições ocasionais, esporádicas 
e espontâneas, em épocas determina-
das, geralmente de origem popular. A 
segunda se deu por meio de leis edi-
tadas especialmente com o objetivo de 
impedir sua expansão ou, ao menos, 
desorganizá-lo. Já na terceira fase, pre-
dominaram as perseguições sistemáti-
cas e generalizadas por todo o Império 
Romano.

Somente em 313, com o famoso 
Édito de Milão, o imperador Constan-
tino deu ao Cristianismo a liberdade 
para viver e conviver no Império.

 
NERO

A primeira grande perseguição do 
Império contra a Igreja foi impetrada 
pelo imperador Nero, após o incêndio 
da cidade de Roma, em 64, cuja culpa 
recaiu sobre os cristãos. Nessa época, 
muitos cristãos foram martirizados 
de forma bárbara. Alguns relatos ates-
tam que São Pedro e São Paulo foram 
martirizados no contexto dessa perse-
guição. Tácito descreve com detalhes 
esses fatos:

“Além de matá-los (aos cristãos), 
os fez servir de diversão para o pú-

Uma Igreja edificada com 
o sangue dos mártires

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

blico. Vestiu-os em peles de animais 
para que os cachorros os matassem a 
dentadas. Outros foram crucificados. 
E a outros acendeu-lhes fogo ao cair 
da noite, para que a iluminassem. 
Nero fez que se abrissem seus jar-
dins para esta exibição, e no circo ele 
mesmo ofereceu um espetáculo, pois 
se misturava com as multidões, dis-
farçado de condutor de carruagem, 
ou dava voltas em sua carruagem. 
Tudo isso fez com que despertasse a 
misericórdia do povo, mesmo contra 
essas pessoas que mereciam castigo 
exemplar, pois via-se que eles não 
eram destruídos para o bem público, 
mas para satisfazer a crueldade de 
uma pessoa”. 

 
OUTROS PERSEGUIDORES 

Dominicano assumiu o Império 
no ano 81 e dirigiu uma perseguição 
aos cristãos e a todos os que se recu-
savam a aderir às tradições religiosas 
romanas.

O Apocalipse de São João foi es-
crito durante esse período. No livro, 
o apóstolo descreve Roma como “a 
grande rameira ... ébria do sangue 
dos santos, e do sangue dos mártires 
de Jesus” (Ap 17,1-6). E Pérgamo, a 
capital da região da Ásia Menor, é o 
lugar “onde está o trono de Satanás” 
(Ap 2,13).

Também se destacam as perse-
guições de Trajano (98-117), Marco 
Aurélio e Maximino (161-238), Décio 
(249-251) e Valeriano (249-251). 

O período entre os anos 303 e 313 
ficou marcado por uma violenta per-
seguição aos cristãos sob o comando 
do imperador Diocleciano.

Nessa época, foram editadas as 
leis que ordenavam a destruição ge-
ral de igrejas, objetos de culto cristãos 
e a destituição de funcionários que 
fossem adeptos da “nova” religião; 
a libertação dos cristãos em caso de 
apostasia, além de ordenar toda a 
população a oferecer sacrifícios aos 
deuses pagãos sob pena de morte ou 
trabalhos forçados em minas.

CULTO
Sobretudo a partir do século II, os 

relatos dos martírios ganharam maior 
popularidade entre os cristãos, que ti-
nham os mártires como verdadeiros 
heróis da fé, sendo venerados pelas 
comunidades como modelos de segui-
mento a Jesus Cristo.

Já nessa época, essas testemunhas 
de Cristo eram invocadas nas Eucaris-
tias, muitas vezes celebradas sobre seus 
túmulos, nas catacumbas. Na Oração 
Eucarística I, por exemplo, os nomes 
de alguns desses mártires são mencio-
nados até hoje: “Estêvão, Matias, Bar-
nabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, 
Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, 
Luzia, Inês, Cecília, Anastácia”.

INSPIRAÇÃO 
Dentre os vários relatos de mar-

tírios, destaca-se o de São Policarpo, 
Bispo de Esmirna – que recebeu a 
ordenação episcopal pelas mãos do 
próprio Apóstolo São João, sendo 
respeitado em todo o Oriente. Com 
a perseguição, Policarpo, aos 86 anos, 
escondeu-se até ser preso e levado ao 
governador, que tentou forçá-lo a re-
negar a fé e a reconhecer os antigos 
deuses. Ele, porém, não cedeu.

Diante da firmeza do ancião, o juiz 
ordenou que Policarpo fosse queima-
do vivo e toda a população saiu para 
apanhar ramos para preparar a foguei-
ra. Quando estavam a ponto de acen-
der o fogo, Policarpo elevou os olhos 
ao céu e orou em voz alta: “Senhor 
Deus Soberano [...] dou-te graças por-
que me consideraste digno deste mo-
mento, para que, junto a teus mártires, 
eu possa ser parte no cálice de Cristo. 
[...] Por isso te bendigo e te glorifico. 
[...] Amém”.  

Assim como o testemunho de 
Policarpo, os relatos de tantos outros 
mártires se espalhavam e, em vez de 
desencorajar a Igreja nascente, a inspi-
rava cada vez mais. Tertuliano, um dos 
padres da Igreja, dizia que “o sangue 
dos mártires é a semente dos novos 
cristãos”.

Reprodução da internet

Protomártires da Igreja de Roma, vítimas da perseguição do imperador Nero, no ano de 64
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No site do jornal O SÃO PAULO, você 
acessa conteúdos atualizados sobre 
a Igreja e a sociedade em São Paulo, 
no Brasil e no mundo. A seguir, algu-
mas notícias e artigos publicados re-
centemente.

Francisco: que as finanças sejam 
instrumentos de serviço
https://cutt.ly/Ebb4DSr

Paróquias da Arquidiocese 
podem se cadastrar para 
distribuir marmitas ofertadas 
pela Prefeitura de SP
https://cutt.ly/Ibb4U7P

Grupos extremistas ameaçam a 
liberdade religiosa na África
https://cutt.ly/Ybb7opw

Melhorias na Praça da Sé são 
tratadas por representantes da 
Catedral e do poder público
https://cutt.ly/abb7QsY

Vândalos invadem e profanam 
igreja em Osasco (SP)
https://cutt.ly/9bb4BNZ

Ricardo Nunes assume a 
Prefeitura após Covas se 
licenciar para cuidar da saúde
https://cutt.ly/qbb45lpCom o tema “A ti recorremos, Mãe 

Aparecida, nosso consolo e esperança”,  
a Arquidiocese de São Paulo realizou 
sua 120ª romaria anual ao santuário da 
Padroeira do Brasil, em Aparecida (SP), 
no domingo, 2.

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo de São Paulo, presidiu a missa 
no Santuário Nacional que, devido à 
pandemia de COVID-19, foi concele-
brada por um pequeno grupo de clé-
rigos, que incluiu os bispos auxiliares e 
alguns padres da Arquidiocese.

Também participou um grupo de 
leigos e religiosos, representando as pa-
róquias e comunidades das seis regiões 
episcopais, que se somou aos devotos e 
romeiros de diversos lugares em pere-
grinação ao Santuário Nacional.

Os fiéis da Arquidiocese se uniram à 
romaria, em suas casas, acompanhando 
a celebração pelos meios de comunica-
ção e mídias sociais.

  
CASA DA MÃE

Os representantes da maior arquidio-
cese do País peregrinaram ao Santuário 
Nacional para colocar diante da Padroeira 
do Brasil a vida, as alegrias, os sofrimen-
tos e as angústias da população que vive 
uma das fases mais críticas da pandemia.

“É tão bom voltar à casa da Mãe e, 
mais ainda, quando a vida está difícil, 
como agora. Tantos problemas, tantas 
situações de sofrimento, dor, ansieda-
de, luto... Mas, também, de esperança. 
Quantas coisas bonitas também estão 
acontecendo graças à força que vem da 
fé, da generosidade, da caridade”, ma-
nifestou Dom Odilo, na homilia.

O Cardeal recordou, ainda, que, 
nas horas difíceis, a mãe é quem dá for-
ças. “É isso que nós todos precisamos 
neste tempo. Nossa Senhora não está 
desatenta às dores e necessidades dos 
seus filhos”, ressaltou.

 
UNIDOS À VIDEIRA

Destacando o Evangelho do 5º Do-
mingo da Páscoa, o Arcebispo afirmou 
que a condição dos cristãos é perma-
necer unidos à videira que é Cristo e 
que, Nele, deem frutos. “Ser cristão 
significa produzir os frutos da fé, do 

Evangelho. Por isso mesmo, nossa vida 
deveria estar sempre voltada a produzir 
esses frutos”, disse.

Em seguida, Dom Odilo sublinhou 
a necessidade da perseverança e cons-
tância no testemunho de fé. “O ramo 
só ficará vivo se permanecer unido à 
videira. Se nós, cristãos, não persevera-
mos na fé e na união com Cristo, nossa 
vida será vazia e morrerá.”

“Tudo isso nos é pedido neste tempo 
em que vivemos, de pandemia… Como 
cristãos, não devemos desanimar. De-
vemos continuar firmes a crer, a espe-
rar, mas, também, a fazer a nossa parte. 
Sim! A produzir, nesta condição em que 

‘Nossa Senhora está atenta 
às dores e necessidades 
dos seus filhos’
AFIRMOU O CARDEAL 
ODILO PEDRO 
SCHERER, DURANTE 
A 120ª ROMARIA 
ARQUIDIOCESANA A 
APARECIDA

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

São Paulo pertencia à então Diocese do 
Rio de Janeiro. Com a criação da Diocese 
de São Paulo, em 1745, que depois foi ele-
vada a Arquidiocese, em 1908, Aparecida 
passou a fazer parte de seu território. So-
mente em 1958 foi criada, pelo Papa Pio 
XII, a Arquidiocese de Aparecida, sendo 
o Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos 
Motta, Arcebispo de São Paulo, designado 
como seu Administrador Apostólico, fun-
ção que exerceu até 1964, quando deixou 
aquela arquidiocese e se tornou o primeiro 
Arcebispo de Aparecida.

Dom Duarte Leopoldo e Silva, pri-
meiro Arcebispo de São Paulo, obteve do 
Papa Pio X, em 1908, a concessão do título 
de Basílica Menor para a primeira igreja 
construída em 1745 em Aparecida, po-
pularmente conhecida como Basílica 
Velha. Na ocasião, Dom Duarte também 
celebrou a dedicação do templo.

Até a chegada dos primeiros missio-
nários redentoristas, em 1894, o atendi-
mento pastoral e espiritual da Basílica de 
Aparecida ficou aos cuidados do clero da 
Diocese de São Paulo.

Cardeal Odilo Pedro Scherer preside a missa da 120ª Romaria da Arquidiocese de São Paulo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida
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estamos vivendo, os frutos da fé”, exortou o 
Cardeal, citando entre tais frutos o socorro 
e cuidado aos doentes, aos pobres, e o zelar 
pela própria saúde, dom de Deus.

 
CONSAGRAÇÃO

Por fim, Dom Odilo pediu: “Que nós 
superemos este tempo com a presença e a 
intercessão de nossa Mãe e Padroeira, Nossa 
Senhora Aparecida”.

Antes da bênção final, o Arcebispo reno-
vou a consagração a Nossa Senhora Apare-
cida. “Recebei-me, ó Rainha incomparável, 
vós que o Cristo crucificado deu-nos por 
Mãe, no ditoso número de vossos filhos e 
filhas; acolhei-me debaixo de vossa prote-
ção; socorrei-me em todas as minhas neces-
sidades, espirituais e temporais, sobretudo 
na hora de minha morte”, diz um trecho da 
oração feita pelo Cardeal Scherer, em nome 
de toda a Igreja em São Paulo.

 
HISTÓRIA DE COMUNHÃO 
E DEVOÇÃO

Em 1717, quando foi encontrada a ima-
gem da Padroeira do Brasil, todo o estado de 

Arte: Sergio Ricciuto Conte


