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MARIA E O MENINO ENTRE OS ANJOS E SANTOS –  Localizada no Mosteiro de Santa Catarina, próximo ao Monte Sinai, no Egito, essa 
imagem é datada do século VI. Em torno de Maria e do Menino Jesus estão São Teodoro de Amásia, São Jorge e dois anjos. Também é possível 
identificar uma mão na parte superior da imagem, que muitos especialistas interpretam como sendo a representação da destra de Deus Pai

O mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, 
período no qual os católicos dão ênfase maior 
àquela que gerou Jesus Cristo, o Verbo de Deus 
Encarnado, a quem Ele confiou toda a humanida-
de ao seu cuidado materno. 

Nesta edição, O SÃO PAULO destaca as-
pectos do culto e da devoção à Virgem Maria, 
expressos nas artes, na piedade popular e em 

orações compostas por grandes santos ao longo 
da história. 

Também são apresentados a origem e o signifi-
cado dos dogmas marianos, por meio dos quais a 
Igreja afirma a sua fé na obra divina realizada na-
quela que é invocada como Mãe de Deus, sempre 
Virgem, concebida sem pecado e assunta ao Céu.  
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D
urante o tempo pas-
cal, a Igreja proclama 
e testemunha a ressur-
reição de Jesus e seu 

significado extraordinário para Ele 
e para nós. Jesus não é uma ideia, 
uma lembrança do passado, uma 
doutrina ou um receituário para 
nos satisfazer em qualquer situação 
e necessidade. A Igreja proclama 
Jesus Cristo como Filho de Deus, 
que assumiu a nossa condição hu-
mana e a resgatou e elevou, dando-
-nos uma dignidade e uma espe-
rança que nós nunca poderíamos 
alcançar por nós mesmos.

Jesus Cristo não pertence ao 
passado. Ele está hoje vivo e presen-
te no meio de nós, como prometeu: 
“Eu estarei convosco todos os dias, 
até o fim dos tempos”. Ele caminha 
com a sua Igreja, mostrando-lhe o 
caminho, confortando-a nas suas 
tribulações e sustentando o seu 
passo. No tempo pascal, recorda-
mos esta verdade bonita. Ele está 
vivo e presente no meio de nós. E 
nos conduz para o nosso futuro, já 

inaugurado por Ele mediante sua 
ressurreição. Também nós, desde 
agora, participamos de sua vida 
gloriosa, mas ainda na penumbra 
da fé e na esperança. Um dia, a par-
ticipação na glória de Jesus ressus-
citado será plena para nós também.

Por outro lado, o tempo pascal 
também nos recorda do que signi-
fica ser cristão e como se deve ex-
pressar a vida cristã. Na Vigília Pas-
cal, renovamos a profissão de fé e as 
promessas do Batismo, significando 
que assumimos a nossa condição de 
cristãos com nova alegria e empe-
nho, a partir da Paixão, Morte e Res-
surreição de Jesus. De fato, fomos 
batizados na morte de Jesus e renas-
cemos para a vida nova mediante a 
participação na sua ressurreição. No 
Batismo, recebemos imensos dons 
e graças. Somos filhos e filhas de 
Deus, membros da família de Deus 
neste mundo, a Igreja. E recebemos 
o dom da vida divina pela graça do 
Espírito Santo, a nós concedido pelo 
Senhor ressuscitado.

Durante as semanas do tempo 
pascal, a mistagogia litúrgica vai nos 
lembrando das diversas dimensões 
da dignidade dos cristãos e da vida 
cristã. Antes de colocar em destaque 
a nossa missão, como cristãos, nos 
é lembrado de que os cristãos per-
tencem a Jesus Cristo. Não é uma 
pertença de posse, mas de privilé-

gio e de gratuidade. Para não perder 
seu sentido, a vida do cristão nunca 
pode estar desvinculada de Cristo, 
do seu Evangelho e da sua Igreja, 
que é a comunidade dos seus discí-
pulos. Nossa adesão a Jesus Cristo 
não é uma adesão a ideias e doutri-
nas apenas, mas, sobretudo, adesão 
à sua pessoa. E isso não é um peso 
nem nos tira a liberdade, mas enche 
nossa vida de sentido e esperança.

No 6º Domingo da Páscoa, ce-
lebrado no dia 9 de maio, apareceu 
de maneira destacada que a vida do 
cristão consiste em corresponder 
ao amor de Deus, que se revelou 
a nós por Jesus Cristo. A iniciativa 
do amor não foi nossa, para mere-
cermos ser cristãos, mas foi Deus 
que nos amou primeiro e enviou ao 
mundo seu Filho, para que todos 
possam ter a vida por meio dele (cf. 
1Jo 4,7-10). Esta afirmação inverte 
o conceito que geralmente se tem 
da religião, como se fosse a busca 
de Deus pelo homem. De fato, é 
Deus que procura o homem, mani-
festa-lhe seu amor e o atrai a si. De 
muitos modos, Deus nos atrai a si.  
E nós buscamos a Deus porque Ele 
nos atrai a si. De nossa parte, deve-
mos deixar-nos atrair por Deus, e 
não resistir à sua manifestação sua-
ve e misteriosa.

Jesus, no Evangelho de São João, 
diz claramente aos apóstolos: “Não 

fostes vós que me escolhestes, mas 
fui eu que vos escolhi” (Jo 15,16). 
A vida cristã é fruto de um olhar de 
predileção de Jesus por nós. E Ele 
chama a todos para sua companhia, 
pois entregou a sua vida sobre a 
cruz por todas as pessoas. Ele amou 
até o fim, a ponto de oferecer a sua 
vida até a morte pelos que Ele ama: 
“Ninguém tem amor maior do que 
aquele que dá a vida pelos amigos”. 
E completa com esta bela afirmação: 
“Vós sois meus amigos, se fizerdes o 
que vos mando” (Jo 15,13-15).

Os cristãos são os “amigos de 
Jesus”, que foram atraídos por Ele, 
estão com Ele e o seguem, que o 
amam apaixonadamente e acolhem 
e valorizam cada palavra sua e tes-
temunham seu Evangelho até a en-
trega da própria vida, se preciso for. 
Quanta coisa poderia mudar se en-
tendêssemos que a vida cristã con-
siste em viver a amizade com Jesus 
e em corresponder ao amor que Ele 
tem por nós! Nada mais se tornaria 
pesado na vida cristã. Os amigos 
verdadeiros fazem tudo com ale-
gria e leveza pelo amigo! Ninguém 
mais estaria a reclamar que a vida 
cristã tira nossa liberdade ou nos 
impõe coisas contra a nossa von-
tade. Quem ama compromete sua 
liberdade com alegria, pois o amor 
verdadeiro é uma libertação e um 
enriquecimento!

CARDEAL 
ODILO PEDRO 

SCHERER

Arcebispo 
metropolitano

de São Paulo

Os amigos de Jesus
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NOMEAÇÃO E  
PROVISÃO DE PÁROCO:

Em 03/05/2021, foi nomeado e provi-
sionado como Pároco da Paróquia São 
Luís Gonzaga, no bairro Bela Vista, na 
Região Episcopal Sé, o Reverendíssimo 
Padre Jonas Carvalho de Moraes, SJ, 
pelo período de 06 (seis) anos.

Em 03/05/2021, foi nomeado e provi-
sionado como Pároco da Paróquia São 
Domingos Sávio, no bairro Vila Auro-
ra, na Região Episcopal Sant’Ana, o Re-
verendíssimo Padre Salvador Ruiz Ar-
mas, pelo período de 02 (dois) anos.

Em 03/05/2021, foi nomeado e provisio-
nado como Pároco da Paróquia Santa 
Luzia, no bairro do Mandaqui, na Re-
gião Episcopal Sant’Ana, o Reverendíssi-
mo Padre Osvaldo Bisewski, pelo perí-
odo de 03 (três) anos.

DECRETO DE PRORROGAÇÃO 
DA NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
PÁROCO:

Em 27/04/2021, foi prorrogada a nome-
ação e provisão como Pároco da Paró-
quia Santo Antônio, no bairro Itabera-
ba, na Região Episcopal Brasilândia, do 
Reverendíssimo Cônego José Renato 
Ferreira, pelo período de 01 (um) ano, 
retroativo a 18/01/2021.

Em 27/04/2021, foi prorrogada a no-
meação e provisão como Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
no bairro Vila Zatt, na Região Episcopal 
Brasilândia, do Reverendíssimo Padre 
Juarez Dirceu Passos, pelo período de 
01 (um) ano, retroativo a 01/02/2021.

Em 27/04/2021, foi prorrogada a no-
meação e provisão como Pároco da Pa-
róquia Nossa Senhora Mãe e Rainha, 
no bairro de Parque Panamericano, na 
Região Episcopal Brasilândia, do Reve-
rendíssimo Padre Alécio Ferreira Silva, 
pelo período de 01 (um) ano, retroativo 
a 09/02/2021.

Em 27/04/2021, foi prorrogada a nomea-
ção e provisão como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora da Expectação, no bairro 
da Freguesia do Ó, na Região Episcopal 
Brasilândia, do Reverendíssimo Padre 
Carlos Alves Ribeiro, pelo período de 01 
(um) ano, retroativo a 09/02/2021.

Em 27/04/2021, foi prorrogada a nome-
ação e provisão como Pároco da Paró-
quia Santa Cruz, no bairro Jardim Santa 
Cruz, na Região Episcopal Brasilândia, 
do Reverendíssimo Padre Bernardo 
(Dermot) Daly, SPS, pelo período de 01 
(um) ano, retroativo a 04/04/2021.

Em 27/04/2021, foi prorrogada a nome-
ação e provisão como Pároco da Paró-
quia Santa Terezinha do Menino Jesus, 
no bairro Jardim Sydney, na Região Epis-
copal Brasilândia, do Reverendíssimo 
Padre Francisco Antônio Rangel de 
Barros, pelo período de 01 (um) ano, 
retroativo a 10/03/2021.

NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE 
VIGÁRIO PAROQUIAL: 

Em 29/04/2021, foi nomeado e provisio-

nado Vigário Paroquial da Paróquia 
Imaculado Coração de Maria, no bair-
ro Jardim Princesa, na Região Episcopal 
Brasilândia, o Reverendíssimo Padre 
Robinson Sérgio dos Santos, CRL, pelo 
período de 03 (três) anos.

Em 03/05/2021, foi nomeado e provi-
sionado Vigário Paroquial, “ad nutum 
episcopi”, da Área Pastoral São João Paulo 
II (Paróquia Divino Espírito Santo), no 
bairro Vila Portuguesa, na Região Epis-
copal Belém, o Reverendíssimo Padre 
Haroldo Evaristo Alves da Silva, CSSp.

DECRETO DE NOMEAÇÃO E 
PROVISÃO DE COORDENADOR 
REGIONAL DE PASTORAL:

Em 14/04/2021, foi nomeado e provi-
sionado como Coordenador Regional 
de Pastoral da Região Episcopal Sé, o 
Reverendíssimo Padre José Arnaldo 
Juliano dos Santos, pelo período de 03 
(três) anos.

POSSES CANÔNICAS:

Em 30/04/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
São Judas Tadeu, no bairro do Jabaqua-
ra, na Região Episcopal Ipiranga, ao Re-
verendíssimo Padre Flávio Aparecido 
Alves, SCJ.

Em 30/04/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora da Saúde, no bairro de 
Vila Mariana, na Região Episcopal Ipi-
ranga, ao Reverendíssimo Padre Frei 
José Lorenzo Gómez, OAR.

Em 30/04/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
Imaculada Conceição, no bairro do Ipi-
ranga, na Região Episcopal Ipiranga, ao 
Reverendíssimo Padre Frei José Maria 
Mohomed Junior, O. de M.

Em 25/04/2021, foi dada a posse canô-
nica como Administrador Paroquial 
da Paróquia São Joaquim, no bairro de 
Cambuci, na Região Episcopal Sé, ao Re-
verendíssimo Padre Geraldo Pedro dos 
Santos.

Em 18/04/2021, foi dada a posse canô-
nica como Pároco da Paróquia Santa 
Rosa de Lima, no bairro das Perdizes, 
na Região Episcopal Sé, ao Reverendíssi-
mo Cônego Severino Martins da Silva 
Filho.

Em 17/04/2021, foi dada a posse canônica 
como Pároco da Paróquia Nossa Senho-
ra Mãe do Salvador, no bairro Alto de Pi-
nheiros, na Região Episcopal Sé, ao Reve-
rendíssimo Padre Sérgio Lucas Câmara. 

Em 17/04/2021, foi dada a posse canôni-
ca como Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora das Mercês, no bairro 
de Vila das Mercês, na Região Episcopal 
Ipiranga, ao Reverendíssimo Padre Frei 
Jociel Batista de Carvalho, O. de M.

Em 17/04/2021, foi dada a posse canô-
nica como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora das Mercês, no bairro Vila das 
Mercês, na Região Episcopal Ipiranga, ao 
Reverendíssimo Padre Frei Demerval 
Reis Soares Filho, O. de M.

Em março, o jornal O SÃO PAULO publicou reportagem sobre  
a instituição da capelania para católicos nigerianos na Arquidiocese  

de São Paulo. A íntegra do conteúdo pode ser lida no link abaixo:

https://cutt.ly/CbAD1bn

Atos da Cúria
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N
enhum outro santo é 
objeto de tanta venera-
ção por nós, católicos, 
quanto Maria Santíssi-

ma: nem mesmo a um São Francisco 
de Assis ou a uma Santa Teresinha, 
por exemplo, chamamos Rainha dos 
Céus, Senhora dos Anjos, ou Mãe 
Nossa. Mas de onde vem tanto amor 
à Mãe de Jesus? 

O lugar de Maria na criação só 
pode ser entendido com os olhos 
fitos no “divino mistério”, pelo qual 
Deus salvou a humanidade decaí-
da pelo pecado: foi ela, afinal, que 
de seu seio “deu ao mundo a Vida” 
(Lumen gentium, LG,52-53). 

De fato, para ser possível a Re-
denção, o Salvador precisava, por 
um lado, ser verdadeiramente huma-
no, se realmente tinha de arcar com 
os nossos pecados. Por outro lado, 
porém, Ele não podia estar conta-
minado pelo pecado original que se 

propagara a todo germe de Adão. 
Aqui vemos a importância de ser 

Maria, mulher e virgem, a trazer ao 
mundo o Verbo eterno. Por nascer 
de mulher, Jesus era verdadeiro ho-
mem; por nascer de uma virgem, 
reserva ao próprio Deus a iniciativa 
da Redenção: por meio dela, Cristo 
enxertou-se desde fora em nossa es-
tirpe pecadora.

E Maria não apenas deu ao Verbo 
eterno o corpo com o qual sofreria a 
paixão redentora: acompanhou-O 
também ao longo de sua vida terre-
na, “associando-se com coração de 
mãe ao Seu sacrifício, consentindo 
com amor na imolação da vítima 
que Dela nascera” (LG,57-59).

Para ocupar um papel tão es-
pecial na grande obra divina da 
salvação, Maria Santíssima foi pre-
destinada desde toda a eternidade 
(LG,61), e prenunciada já desde 
a queda a nossos primeiros pais, e 

depois nas profecias ao antigo povo 
de Deus (LG,55). Se a Queda come-
çara ao redor de uma Árvore, com 
Adão e Eva, ela agora acabava ao re-
dor da nova árvore da Cruz, em que 
ao novo Adão, Jesus, consociava-se 
também a nova Eva, Maria. A este 
grande plano de Deus, a Virgem co-
laborou não “de forma meramente 
passiva (...), mas com livres fé e obe-
diência” (LG,56).

É bom lembrar, porém, que, 
diante de seu Criador, Maria con-
tinua sendo uma “mera” criatura 
– seu papel especial não decorre, 
assim, de nenhuma necessidade 
intrínseca das coisas, mas apenas 
do bem-querer de Deus (LG,60). 
E é igualmente verdade que, em 
certo sentido, todas as criaturas 
cooperam na grande obra salvífica 
de Deus – mas é Ele próprio quem 
reserva a cada uma um caminho 
específico (LG,62).

Ora, este caminho específico, no 
caso de Maria, foi o de ser não ape-
nas a Mãe de Deus, mas, também, 
a Nossa Mãe. Pregado na cruz para 
salvar a humanidade, Cristo tinha 
diante dos olhos as duas pessoas que 
mais amava na terra: sua Mãe e seu 
discípulo amado, João. Confiou-a, 
então, ao discípulo – e nele, a cada 
um de nós: “Eis aí a tua mãe” (cf. Jo 
19,26-27).

Maria é como a lua: sem a luz 
do sol divino, seria apenas uma 
apagada massa rochosa flutuan-
te na imensidão do espaço. Nas 
noites escuras, no entanto, somos 
gratos pela companhia da lua: 
vendo-a brilhar, sabemos que deve 
haver um sol que a ilumine. Im-
ploremos, então, à nossa Mãe sua 
proteção, com a bela oração Me-
morare, de São Bernardo de Cla-
raval, reproduzida nesta edição do 
O SÃO PAULO.

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

Mudança, muita mudança; rá-
pida mudança; mudou o ritmo do 
mundo, mas, na minha cabeça ado-
lescente, parecia tudo normal, pois 
tudo deveria mudar sempre. 

Os tempos mudam rápida e ra-
dicalmente. As mudanças não pa-
ram, seja no campo tecnológico, 
seja naquele da cultura, das ideias, 
dos anseios, das sensações, da busca 
pelo novo. 

Essas mudanças atingiram o de-
senvolvimento humano? Esta minha 
expectativa e reflexão sobre um fu-
turo sempre melhor, que me acom-
panha por toda a vida, é apenas uma 
esperança ou uma realidade? 

Na minha juventude, por um pe-
ríodo, eu não mais participava das 
celebrações da Igreja, mas, mesmo 
assim, buscava de outros modos um 
sentido para a vida. Naquele mo-
mento, muito me ajudou uma frase 
que ouvi de um poeta popular num 
filme nacional: “Tudo o que aconte-
ce é para melhorar a vida da gente”.

Essa afirmação me motivou, me 
sustentou e somente muitos anos 
depois fui compreender que talvez 
se tratasse de um modo de o povo 
expressar o que disse São Paulo 
Apóstolo: “Tudo concorre para o 
bem daqueles que amam a Deus” 
(Rm 8,28). Um tempo depois, de-
parei-me com o pensamento de Tei-

O futuro: melhor que o passado
título é inspirado em Teilhard de 
Chardin, vê o crescimento humano 
numa perspectiva cristã, “tornando-
-nos homens evoluindo para Cristo”. 
Constatando, porém, uma situação 
que parece estarmos em involução, 
diz Piero Pasolini: “Será que a evo-
lução está falhando? Talvez o prin-
cípio fundamental da cibernética 
cristã ainda não tenha penetrado na 
consciência da coletividade”. Pasoli-
ni continua: “Todavia, não obstante 
as aparências, talvez existam ainda, 
para nós, fundamentos sólidos de 
esperança: este ‘tipo de amor’ [cris-
tão] vem se insinuando de modo 
capilar como um ideal concreto 
em muitas células da humanidade. 
No íntimo de cada homem de boa 
vontade, existe a confiança de que o 
último ato de evolução sobre a Terra 
não pode falhar”.

“Permanecer no amor signifi-
ca servir aos outros, estar a serviço 
dos outros. O amor é cuidar dos ou-
tros. O amor é trabalho. O amor é 
concreto. (...) permanecer no amor 
e entender que o amor é serviço, 
é cuidar das pessoas”, disse o Papa 
Francisco, em uma homilia em 
maio de 2018.  

O futuro, tendo o amor como 
“motor da evolução”, será sempre 
melhor!

Arte: Sergio Ricciuto Conte

lhard de Chardin: “O melhor acaba 
sempre acontecendo e o futuro é 
melhor que qualquer passado”. Mi-
nha convicção cresceu ainda mais. 
A história demonstra que, mesmo 
parecendo o contrário, existe uma 
crescente onda de solidariedade en-
volvendo a humanidade. 

O teólogo Haught refere que, 
para Teilhard, a “religião é a forma 
pela qual o Universo agora atingiu 
o nível de autoconsciência (...)” e 
que “portanto, a religião, em vez 
de ser uma oposição à evolução, é 
essencial para o seu futuro” (...) “te-
ologicamente falando, nos termos 

de Teilhard, o que está realmente 
acontecendo no cosmos é que Deus 
está se tornando cada vez mais en-
carnado (...) e o mundo está explo-
dindo ‘para cima de Deus’” (...) “a 
evolução está ocorrendo, funda-
mentalmente, não simplesmente 
por acaso e por determinismo cego 
(...), mas porque Deus se aproxima 
do mundo e o convida a novos ní-
veis de existência, respeitando sua 
espontaneidade ao mesmo tempo”.

O físico Piero Pasolini, focolari-
no italiano, em seu livro “O futuro: 
melhor que qualquer passado” (São 
Paulo: Cidade Nova, 1983), cujo 

LUIZ ANTONIO ARAUJO PIERRE

Opinião

Luiz Antonio Araujo Pierre é membro do Movimen-
to dos Focolares, professor e advogado. Bacharel em 

Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado em Gestão 
de Pessoas e especialista em Direito do Trabalho.
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“H
omens da Galileia, por 
que estais admirados, 
olhando para o céu? Este 
Jesus há de voltar, do mes-

mo modo que o vistes subir.” Este texto 
bíblico, muito bem guardado em nossa 
memória, abre a celebração litúrgica da 
Ascensão de Jesus. São palavras ditas aos 
que estavam admirados, olhando para o 
céu enquanto Jesus subia. Não se trata de 
uma festa de despedida, mas o início de 
um novo modo de Jesus estar presente 
entre nós. Abre-se para o cotidiano, para 
a realidade do serviço e nos impulsiona 
a sermos criativos e ousados, buscando 
caminhos novos para desafios também 
novos, prolongando hoje a mesma mis-
são de Jesus.     

“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 

Evangelho a toda criatura.” Com os pés 
no chão da vida que apresenta um cenário 
preocupante de doença, morte, fome, vio-
lência, o imperativo é anunciar a Boa-No-
tícia de Jesus. E boa notícia é algo que, em 
meio a tantas experiências negativas, traz 
luz e esperança, desperta alegria e encora-
jamento e anima as pessoas a viverem de 
maneira mais fraterna e solidária.

Muitos “sinais acompanharão os que 
crerem”. A tarefa não é ensinar doutrinas 
ou normas morais, mas propor um novo 
jeito de viver que possibilite mudar aqui-
lo que não vai bem, inspirando homens e 
mulheres a ser presença do amor e da jus-
tiça, ao lado dos que sofrem. Então, mãos 
à obra para “expulsar demônios”, que cau-
sam estragos diversos na vida das pesso-
as; “falar novas línguas”, que comunicam 
a verdade que liberta, falando a língua do 
amor; “vencer o veneno”, que contamina 
amizades, estragando o relacionamento 
entre as pessoas e comunidades; “impor 
as mãos sobre os doentes”, para tocar nas 
feridas do corpo e da alma, possibilitando 
a cura por meio de uma acolhida afetuosa 
e um tratamento humanizado.

Falando sobre a urgência da trans-
formação missionária da Igreja, o Papa 
Francisco usa a palavra “primeirear”, ou 

seja, os discípulos enviados precisam 
se antecipar, saber tomar iniciativa sem 
medo, indo ao encontro, procurando os 
afastados, chegando às encruzilhadas da 
vida para convidar os excluídos (cf. Evan-
gelli gaudium, 24). Santo Agostinho fala 
de uma fé autêntica e firme que encoraja 
os que, em nome de Jesus, saíram para 
pregar por toda parte: “Esta fé aumenta-
da com a ascensão do Senhor e fortaleci-
da com o dom do Espírito Santo, nem os 
grilhões, nem os cárceres, nem os exílios, 
nem a fome, nem o fogo, nem as dilacera-
ções das feras, nem os tormentos inven-
tados pela crueldade dos perseguidores 
jamais puderam atemorizá-la. Em defesa 
desta fé, por todo o mundo, homens e 
mulheres, meninos de tenra idade e mo-
ças na flor da juventude combateram até 
o derramamento do sangue. Esta fé ex-
pulsou demônios, afastou doenças, res-
suscitou os mortos”.

Na festa pascal da Ascensão do Se-
nhor, acolhemos a mensagem do Papa 
Francisco para o Dia Mundial das Co-
municações Sociais. Neste ano, lembra o 
convite que Filipe fez a Natanael: “Vem e 
verás” (Jo 1,46). Para além de uma troca 
de informações pré-fabricada, coisa de 
“palácio” que cada vez menos consegue 

trazer a verdade dos fatos e a vida con-
creta das pessoas, é preciso “gastar a sola 
dos sapatos” para verificar com os pró-
prios olhos determinadas situações que 
escancaram graves fenômenos sociais, 
bem como energias positivas que brotam 
da base da sociedade. E nesta empreitada 
sobressai o trabalho de jornalistas, opera-
dores de câmera, editores, cineastas que 
arriscam a vida, trazendo luz à difícil con-
dição das minorias perseguidas em várias 
partes do mundo. “Seria uma perda não 
só para a informação, mas, também, para 
toda a sociedade e para a democracia, 
se faltassem estas vozes: um empobreci-
mento para nossa humanidade. Todos 
estamos chamados a ser testemunhas da 
verdade: ir, ver e partilhar.” 

“Os discípulos saíram... O Senhor os 
ajudava e confirmava sua palavra.” Assim 
se cumpre a promessa de Jesus de estar 
no meio de nós até o fim dos tempos. O 
mesmo Jesus que viveu na Palestina, aco-
lhendo os pobres e revelando o amor do 
Pai, continua vivo no meio de nós, nas 
nossas comunidades. Que o olhar para o 
Céu nos encoraje e capacite para cuidar-
mos bem da terra. Olhemos para o hori-
zonte e façamos do chão em que pisamos 
um lugar favorável à vida.

DOM JOSÉ 
BENEDITO 
CARDOSO

BISPO AUXILIAR DA 
ARQUIDIOCESE NA 

REGIÃO LAPA

Espiritualidade
Anunciai o Evangelho

[SÉ] No 6o Domingo da Páscoa, 9, na Paróquia 
São Vito Mártir, Setor Pastoral Brás, Dom Eduardo 
Vieira dos Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese na 
Região Sé, presidiu missa e deu posse ao Padre Mi-
chelino Roberto como Administrador Paroquial e 
apresentou o Padre Carlos André Romualdo como 
Vigário Paroquial. A Paróquia, no bairro do Brás, foi 
fundada em 24 de março de 1940 pelos imigrantes 
provindos da cidade de Polignano a Mare, na Itália.

(por Padre Carlos André Romualdo e Fátima Cruz)

Fernando Fernandes
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[SANTANA] No sábado, 8, na Paróquia São Se-
bastião, Setor Vila Maria, o Padre Luiz Cláudio Viei-
ra, Administrador Paroquial, presidiu missa duran-
te a qual 16 catequizandos receberam a primeira 
Eucaristia.                          (por Fernando Fernandes)

SÉ

Em missa presidida pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Me-
tropolitano, na noite do sábado, 8, 
tomou posse como Pároco da Paró-
quia São Luís Gonzaga o Padre Jonas 
Carvalho, SJ.

A celebração contou com a par-
ticipação de vários membros da Co-
munidade Jesuíta, bem como dos 
paroquianos que acompanham de 
longa data a trajetória do novo Páro-
co. Foram seguidos todos os proto-

colos atuais de saúde pública contra 
a COVID-19.

Na homilia, o Arcebispo dis-
correu sobre o Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João (Jo 15,9-17). 
O sermão não deixou de pontuar 
as peculiaridades que a cidade de 
São Paulo apresenta, transforman-
do o que seria “dificuldade”, para 
alguns, em “possibilidade” de am-
pliar o acolhimento ao chamado de 
Deus. Lembrou, também, o final do 
período pascal, trazendo à reflexão 
a superação do Cristo, da situação 
de vida humana para permanecer 

Cardeal Scherer dá posse a 
Pároco da Paróquia São Luís Gonzaga

PADRE LEONEL GOMES DA SILVA, SJ
COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA A REGIÃO

teceu uma reflexão sobre o termo 
utilizado “tomou posse” quando 
entende mais adequado “foi in-
vestido” das atribuições do cargo. 
Comprometeu-se a pastorear sua 
comunidade de fiéis, convidando-
-a a prosseguir essa jornada de fé e 
serviço.  

Ex-aluno do Colégio São Luís, 
sempre sob os cuidados dos Jesuí-
tas, Padre Jonas Carvalho é semente 
germinada e florescida nesta comu-
nidade. Ele renovou seus votos sa-
cerdotais e continuará frutificando e 
produzindo frutos.

no meio de nós. A 
vida em comunhão 
com Deus, por meio 
desse convite feito 
por Jesus Cristo, que 
a todos chama para 
ser amigos Dele e 
estreitar os laços de 
amizade com alegria 
e fé.

A oração dos fiéis 
incluiu um pedido es-
pecial, feito por Dom 
Odilo, pela saúde de 
todas as pessoas en-
fermas e famílias que 
sofrem com a doença.

Em seu agrade-
cimento, o Pároco 

Dom Odilo e Padre Jonas Carvalho, SJ, durante o rito da posse de Pároco na Paróquia São Luís Gonzaga

Jeff Prestes



[BRASILÂNDIA] Dom Carlos Silva, 
OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidioce-
se na Região Brasilândia, presidiu missa, 
no sábado, 8, na Paróquia Bom Jesus dos 
Passos, Setor Pastoral Freguesia do Ó. Du-
rante a celebração, pela primeira vez em 
seu episcopado, conferiu a Crisma a 11 
adultos, que se prepararam para receber 
o sacramento desde 2019. Os catequistas 
Christian, Mauro e Luma foram lembra-
dos pelo empenho, dedicação e carinho 
que demonstraram ao longo desses 18 
meses de encontros, muitos dos quais re-
alizados virtualmente em razão da atual 
pandemia.               (por Fábio Luis Rodrigues)
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SANTANA

LAPA

BRASILÂNDIA

A Pastoral da Comunicação (Pas-
com) da Região Brasilândia promoveu, 
no dia 5, uma live com Dom Carlos Silva,  
OFMCap, Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese na Região, com o tema “Propósito 
e Missão da Região Brasilândia”. 

Dom Carlos contou sobre sua traje-

[IPIRANGA] Em março, a Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes, Setor Pastoral 
Vila Mariana, iniciou o projeto “Fome de 
Amor”, com a colaboração dos paroquia-
nos e o apoio do Pároco, Padre André Ma-
riano Flávio, OMV. O projeto consiste em 
ajudar a quem precisa, neste momento 
de pandemia, com uma cesta básica, du-
rante seis meses. Já são 170 famílias ca-
dastradas e 260 cestas distribuídas, além 
da partilha de outras, arrecadadas em 
parceria com as Paróquias Santa Paulina 
e São Vicente de Paulo, ambas pertencen-
tes ao Setor Pastoral Anchieta. 

(por Diácono Permanente José Mário)

[SANTANA] Em celebração privada, 
no sábado, 8, Dom Jorge Pierozan deu 
posse ao Padre Osvaldo Bisewski como 
Pároco da Paróquia Santa Luzia. Desde 
6 de abril de 2018, o Sacerdote exercia a 
função de Administrador Paroquial. Or-
denado em 17 de dezembro de 2000, 
o Salesiano foi incardinado ao clero da 
Arquidiocese no começo deste ano.

(por Pascom Santa Luzia)

Os fiéis da Paróquia São José Operá-
rio, no Jardim Sarah, Setor Rio Pequeno, 
comemoraram as festividades do padro-
eiro, no dia 1o, participando da  missa 
solene das 19h, presidida por Dom José 
Benedito Cardoso, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese na Região Lapa, e conce-
lebrada pelo Padre Leandro Calazans de 
Oliveira, Pároco. 

Houve a participação presencial 
dos fiéis, dentro dos limites estabele-
cidos para a atual fase da pandemia de 
COVID-19, e a celebração também foi 
transmitida pelas redes sociais. 

O Bispo, na homilia, recordou que São 
José, esposo da bem-aventurada Virgem 
Maria, é um testemunho vivo do que a fé 
realiza no coração e na prática existencial 
de quem crê. Dom José refletiu, ainda, que 
o Santo é modelo a ser imitado pelos pais 
cristãos, uma vez que foi um homem que 
se guiou pela fé, cultivou as tradições da 
religião, dedicou atenção e carinho à fa-
mília, foi presente na vida de Maria e de 
Jesus, cuidando da educação do filho, e se 
destacou pelo trabalho de carpinteiro. 

“Temos em São José um exemplo 
de um homem que não gritava, ficava 
em silêncio, e seu silêncio falava muito 
alto, era um homem aberto à vontade de 
Deus”, disse o Bispo.

POR PASCOM PAROQUIAL

No sábado, 8, Dom Jorge Pierozan, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese na Região 
Santana, presidiu missa na Paróquia São 
Domingos Sávio, Setor Pastoral Tremem-
bé, como parte dos festejos do padroeiro, 
cuja memória litúrgica é celebrada em 6 
de maio.

A missa foi concelebrada pelo Padre 
Salvador Ruiz Armas, que na ocasião foi 
empossado como Pároco. Nos últimos 
quatro anos, ele atuou como Administra-
dor Paroquial nesta mesma Paróquia. 

Padre Salvador nasceu na Cidade do 
México, em 25 de janeiro de 1973. Ingres-
sou na Pia Sociedade de São Paulo no ano 
de 1988. Estudou Comunicação e Filoso-
fia, e depois Teologia, além do mestrado 
em Desenvolvimento Humano, sempre 

[BRASILÂNDIA] No domingo, 9, Dom 
Carlos Silva, OFMCap, presidiu missa na 
Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, 
concelebrada pelo Padre Neil Charles 
Crombie, Pároco. O Bispo expressou sua 
alegria em comunicar a Palavra, acolheu 
os paroquianos com entusiasmo e, ao fi-
nal, homenageou as mães. 

(por Rubria Mazza)

[BRASILÂNDIA] No sábado, 8, os 
agentes das Pastorais da Limpeza, Criança, 
Catequese, Crisma e Ministros Extraordi-
nários da Sagrada Comunhão da Comuni-
dade Nossa Senhora Aparecida, da Paró-
quia São Francisco de Assis, Setor Dom 
Paulo Evaristo, prepararam e distribuíram 
165 marmitas aos moradores das comu-
nidades Jardim Carumbé e Capadócia. Os 
alimentos foram doados por fiéis na “Missa 
do Quilo”, que acontece mensalmente no 
quarto domingo. Com esta última ação, já 
foram entregues 457 marmitas.

(por Marcos Rubens Ferreira e Victor Batista)

Dom Carlos Silva participa de live com a Pascom

TAÍSE CORTÊS
COLABORADORA DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Dom José Benedito preside missa no Jardim Sarah
BENIGNO NAVEIRA

COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Na festa do padroeiro da Paróquia São Domingos 
Sávio, Dom Jorge dá posse ao pároco

[IPIRANGA] Os coordenadores regio-
nais das pastorais na Região Ipiranga reali-
zaram reunião on-line, no sábado, 8, com a 
participação de Dom Ângelo Ademir Me-
zzari, RCJ, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
na Região Ipiranga e do Padre José Maria 
Mohomed Júnior, Coordenador Regional 
de Pastoral. Foram tratadas as ações pas-
torais regionais, com o tema central sobre 
o Ano de São José.                  (por Caroline Dupim)

lhido como Bispo Auxiliar de São Paulo 
pelo Papa Francisco. 

Ele contou que escolheu como pro-
pósito quaresmal ir a todas as paróquias 
e comunidades para conhecer, na base, 
as pessoas com quem trabalhará diaria-
mente. O Bispo entende esse propósito 
como uma intenção, uma incumbência. 
Agora, já sabendo previamente das ca-
racterísticas tão diversas, desafiadoras e 

díspares, próprias da Brasilândia, esta-
belecerá objetivos de trabalho e ações 
com as equipes regionais.

A live foi mediada pelos coordena-
dores regionais da Pascom, Antonio 
Dominici Filho e Taíse Cortês. Ao fi-
nal, o Bispo abençoou a todos. A ín-
tegra deste encontro virtual pode ser 
vista no Facebook, pelo link a seguir:   
https://cutt.ly/8bSb9ux.

tória religiosa e mis-
sionária e suas primei-
ras impressões sobre a 
Região, uma vez que 
durante a Quaresma 
conheceu todas as pa-
róquias e comunida-
des. Recordou, ainda, 
aspectos sobre sua 
vida familiar, pessoal 
e a emoção ao receber 
a notícia de ser esco-

Reprodução do facebook

Mariana Al Zaher

Padre Leandro Calazans e Dom José Benedito

na capital mexicana. Foi ordenado sacer-
dote no dia 13 de setembro de 2003, em 
Los Angeles, nos Estados Unidos, onde 
exerceu a sua missão até o ano de 2006. 
Logo depois, foi transferido novamente 
para a Cidade do México como Diretor 
Editorial, função que desempenhou até o 

foi empossado como Administrador 
Paroquial da Paróquia São Domingos 
Sávio. Em 2020, foi incardinado ao clero 
da Arquidiocese de São Paulo, e colabo-
ra como Assessor Eclesiástico Regional 
das Pastorais da Comunicação e das Se-
cretárias e Secretários Paroquiais.

ano de 2010, quando foi 
eleito secretário-executivo 
do Centro Ibero-Ame-
ricano dos Editores Pau-
linos, com sede em São 
Paulo, função que exerceu 
até o ano de 2016, quando 
foi acolhido na Arquidio-
cese de São Paulo. 

O Sacerdote colabo-
rou como Vigário na Ba-
sílica Menor de Sant’Ana. 
Em 11 de março de 2017, 

Padre Salvador, Pároco, renova as promessas sacerdotais

Pascom da Paróquia São Domingos Sávio
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Arquivo paroquial

Victor Batista
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BELÉM

Comportamento

Fé e Cidadania

VALDIR REGINATO

Difícil imaginar uma cena mais 
comovente que nos cative e nos 
proporcione a paz do que a mãe 
carregar no colo seu filho peque-
no. Talvez um dos temas em que os 
pintores mais se detiveram, em uma 
infinidade de quadros da Madona e 
o menino. Os fotógrafos não conse-
guem esgotar as diferentes formas 
de a mãe levar o filho nos braços. 
As famílias registram os momentos 
encantadores dos filhos no colo da 
mãe no primeiro instante após o 
nascimento. Diga-se de passagem, já 
há muito tempo, assim que a criança 
nasce, deixá-la um tempo no colo da 
mãe é a primeira atitude pós-parto. 

Um mistério. Não encontro ou-
tra palavra para explicar a sublimi-
dade deste momento. Duas pessoas 
distintas numa unidade inseparável. 
Como se fala, a criança nos primei-
ros meses ainda se sente parte da 
mãe, até que pouco a pouco vai se 
identificando como alguém comple-
to. Vai se reconhecendo como um 
novo ser. Entretanto, o cordão um-
bilical cortado, que estabelece novos 
circuitos fisiológicos, não oferece 
ainda uma independência plena... 
e parece que permanecerá por toda 
a vida. A cena de Nossa Senhora ao 
acolher o corpo chagado de seu Fi-
lho, descido da cruz, é a expressão 

máxima desta ligação sublime, sem 
tempo para terminar.

Colo leva a acolher. E acolher 
nos braços que sustentam o inde-
feso o mais próximo de si, para que 
se sinta seguro. No colo, corações se 
falam e se escutam, num diálogo de 
percepções sem palavras, no qual 
não há idiomas distintos, mas uma 
linguagem universal: “Eu te amo. Eu 
te protejo, agasalho e alimento. Co-
migo estarás em paz”. Neste âmbito, 
a mãe manifesta a graça de Deus 
presente na mulher pela maternida-
de, e, em cada filho, a nossa condi-
ção de criaturas elevadas a ser filhos 
de Deus. 

Com o passar do tempo, vamos 
deixando o colo da mãe e andamos 
pelas próprias pernas. Contudo, 
quando vem o cansaço das corridas 
de brincadeiras, o sono da noite, os 
braços erguidos em súplica buscam 
os braços que o conduziram ao colo 
da mãe. É uma estação obrigatória 
antes de ser colocado no berço. Mais 
tempo, e já o colo se vai esquecendo. 
As pernas fortalecidas, a autonomia 
desenvolvida, levanta-se e deita-se 
sem o colo, que já não pode susten-
tá-lo. Às vezes, porém, bate a sauda-
de, mas, sem poder ser carregado, se 
busca, deitado, debruçar a cabeça no 
colo da mãe. E nos dias cinzentos, 
de brigas e dificuldades da vida... o 
colo vem à memória como um re-

médio da magia da alquimia que a 
tudo cura, sem querer saber como 
ou porquê.

Colo, porto seguro. Não pode-
mos deixar de olhar ao nosso redor 
e perceber que na sociedade atual 
ele está sendo esquecido, terceiriza-
do, substituído por frias cadeirinhas 
almofadadas. Já escrevemos aqui 
sobre a importância dos primeiros 
anos da memória oculta da criança. 
Não se recorda, mas se viveu. E há 
toda a diferença entre ter tido um 
colo de mãe ou não. O solo onde se 
coloca a semente é fundamental para 
o seu desenvolvimento para sempre. 
Se isso é valido para uma planta, o 
que se dirá para uma criança?!

Aproveitemos este mês de maio, 
dedicado às mães, de modo parti-
cular à Mãe de toda a humanidade, 
estabelecida pelo próprio Cristo: 
“Mulher, eis o teu filho!” Depois 
disse ao discípulo: “Eis a tua mãe!” 
(Jo 19,26-27). Renovemos os nossos 
valores em dar a importância devi-
da a esta condição de colo da mãe. 
Saibamos transmitir isso aos filhos 
e netos. Que eles percebam o quan-
to este pequeno gesto, com uma 
transcendência enorme, pode ser, 
a exemplo de Maria, o caminho de 
esperança que conduzirá à Paz, pelo 
amor, a seu Filho Jesus. 

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

Colo de Mãe

Cardeal Scherer: ‘Pertencemos 
a Cristo, somos a família de Deus’

Por ocasião do Ano de São José, 
o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Ar-
cebispo Metropolitano, tem visitado 
as paróquias dedicadas a São José. 
No sábado, 8, ele presidiu missa na 
Paróquia São José, na Vila Zelina, 
concelebrada pelos Padres Fausto 
Marinho, Pároco, e Josafat Vozivoda, 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
da Glória. 

Na homilia, Dom Odilo desta-
cou que o tempo pascal recorda que 
o Senhor Ressuscitado está presente 
no meio de todos e cada um pode 
sentir Seu amor de maneira parti-
cular. 

“Pertencemos a Cristo, somos a 
família de Deus e, assim, devemos 
permanecer unidos a Jesus. Quem 
está com Ele será atendido pelo Pai. 
Somos chamados a testemunhar, 
para que mais pessoas se acheguem 
ao Senhor. Temos anseio de voltar à 
Igreja, depois destes tempos difíceis, 
precisamos estar em comunidade e 
partilhar o que sentimos, interceder 

pelos doentes, pelos que sofrem e 
pelos falecidos”, disse o Purpurado.

Por ocasião do Dia das Mães, co-
memorado no domingo, 9, o Arce-
bispo ressaltou:  “O papel da mãe é 
essencial, dando o amor e educando 
para a humanidade. Como as mães, 
somos chamados a dar a vida em 
Cristo pelos outros. Isso não é uma 
perda, mas um investimento, uma 
aposta para vencer no céu”.

Por fim, Dom Odilo recordou que 

o Ano de São José ressalta a figura do 
pai adotivo de Jesus que muito ensina, 
mesmo sem ter palavra alguma regis-
trada nos Evangelhos, pois se colo-
cou à disposição dos planos de Deus, 
mesmo que para isso tenha que ter 
mudado radicalmente seus planos. 

No encerramento da missa, o 
Padre Fausto agradeceu a visita de 
Dom Odilo. Foi lida, ainda, uma ho-
menagem às mães e rezada a oração 
para o Ano de São José.

FERNANDO ARTHUR
COLABORADOR DE COMUNICAÇÃO NA REGIÃO

Felipe Santos

Dom Odilo Pedro Scherer preside missa na Paróquia São José, na Vila Zelina, no dia 8

PADRE JOSÉ ULISSES LEVA
 
A Igreja, atenta e solícita, inaugurou o ensino so-

cial no dia 15 de maio de 1891, quando o Papa Leão 
XIII apresentou aos católicos e ao mundo a encíclica 
Rerum novarum. A Esposa de Cristo respondeu às 
mudanças que estavam acontecendo no cenário so-
cial e econômico, no final do século XIX. Auscultou 
os fortíssimos problemas, e, com mestria, indicou 
a caridade, centrada no Evangelho de Jesus Cristo, 
como resposta às inúmeras indagações.

“Deus criou o homem à sua imagem, à imagem 
de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou” 
(Gn 1,27). “[...] De fato, o homem tem uma lei es-
crita por Deus em seu coração. Obedecer a ela é a 
própria dignidade do homem, que será julgado de 
acordo com esta lei [...]” (Gaudium et spes, 16). A de-
fesa da criação, homem e mulher, imagem de Deus, 
e a obediência à lei escrita por Deus tornam-se o 
entendimento do princípio fundamental da digni-
dade e dos direitos inalienáveis da pessoa humana. 
No ensino social, a Igreja busca compreender o ser 
humano à luz da Sagrada Escritura. Também à luz 
da Palavra revelada, o Magistério da Igreja tem as-
segurado a defesa de todo homem e mulher, desde a 
criação aos nossos dias. 

A Igreja procura ler os acontecimentos da socie-
dade e oferece algumas pistas para refletir. Ela não 
possui expertise em economia, mas em tempo e a 
seu modo sugere orientações para o bem comum. 
Não se resguarda frente às forças hegemônicas e às 
potências mundiais, nem se esquiva de se posicio-
nar ao lado dos mais desprotegidos. Não ao socia-
lismo sem Deus e não ao capitalismo, cujo deus é o 
dinheiro. Entre uma tendência e outra, o Papa Leão 
XIII apresentou a via da caridade. Aprendemos que 
a caridade é uma virtude teologal e está presente no 
seguimento a Jesus Cristo.

Nos 130 anos da encíclica Rerum novarum, a 
Igreja presente no mundo se vê diante da pandemia 
da COVID-19 e acompanha os seus desdobramen-
tos. Hoje, implica debruçar e buscar respostas sobre 
o fenômeno do coronavírus, mortal e, ao mesmo 
tempo, destruidor da economia mundial. A socie-
dade inteira está gemendo e, ao mesmo tempo, bus-
cando soluções para o drástico momento. 

Vislumbrando com alegria e celebrando com es-
perança a encíclica Rerum novarum, a Igreja se man-
tém firme no anúncio querigmático do Evangelho 
de Jesus Cristo e se mantém segura no profetismo 
contemporâneo do diálogo e da presença na socie-
dade. O ensino social da Igreja, de fato, está presen-
te na centralidade da mensagem salutar e salvífica 
da Boa-Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus 
criou-nos à sua imagem e segundo a sua semelhança 
(cf. Gn 1,27). Seja em tempo de guerra, seja em tem-
po de desastres ambientais ou mesmo em momento 
de pandemia, como a de COVID-19, como cristãos, 
e em todas as circunstâncias, nós devemos sempre 
defender e preservar a vida.

O Papa Leão XIII selou o início do ensino da 
Doutrina Social da Igreja. O Concílio Ecumênico 
Vaticano II nos alertou que devemos perscrutar os 
acontecimentos e os sinais dos tempos. Hoje, o Papa 
Francisco mantém o diálogo esperançoso e proposi-
tivo com a humanidade. Portanto, estejamos atentos 
ao momento atual e sejamos prontos em relação aos 
mais vulneráveis. Quer estejam no campo, quer es-
tejam na cidade, seja no centro, seja nas periferias, 
devemos sempre levar a Boa-Nova do Salvador e 
garantir por meio dela a certeza da vida. “Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6).
Padre José Ulisses Leva é professor de História Eclesiástica na PUC-SP.

Doutrina 
Social na Igreja
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No domingo, 16, Solenidade da As-
censão do Senhor, a Igreja também co-
memora o 55º Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais, que este ano tem como 
tema “‘Vem e verás’ (Jo 1,46). Comunicar 
encontrando as pessoas onde estão e 
como são”.

Celebrada pela primeira vez em 7 de 
maio de 1967, no pontificado de São Paulo 
VI, essa data comemorativa foi estabeleci-
da pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), 
por meio do decreto Inter mirifica, com o 
objetivo de “reforçar o variado apostolado 
da Igreja por intermédio dos meios de co-
municação social”.

O documento sublinha, ainda, que, 

além de ser um dia dedicado a ensinar 
aos fiéis seus deveres no que diz respei-
to aos meios de comunicação, deve ser 
ocasião para orar por essa causa e “reco-
lher fundos para as iniciativas da Igreja 
nesse setor, segundo as necessidades do 
mundo católico”.

Nesta ocasião, a Arquidiocese de São 
Paulo dá mais um passo no projeto de in-
tegração dos seus meios de comunicação, 
mediante o aplicativo digital (App) Ar-
quiSP, que reúne a rádio 9 de Julho, o jornal 
O SÃO PAULO e o folheto litúrgico Povo 
de Deus em São Paulo em uma mesma 
plataforma, ao alcance da palma da mão.

AGILIDADE
Disponível gratuitamente para dis-

positivos móveis (smartphones) com 

os sistemas operacionais iOS (Apple) e 
Android (Google), a ferramenta foi de-
senvolvida pela empresa de tecnologia  
Orgsystem e estava em fase de testes 
desde o ano passado.

Por meio de uma fácil navegação, o 
usuário tem acesso a um menu pelo qual 
pode acessar conteúdos dos meios de 
comunicação da Arquidiocese, além de 
uma área que reúne todos os artigos, pro-
nunciamentos e programas de rádio do 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
de São Paulo.

No campo da rádio 9 de Julho, é pos-
sível ouvir a emissora ao vivo pelo próprio 
aplicativo, acessar a programação, fazer 
doações e se cadastrar na “Família dos 
Amigos”, grupo de benfeitores da emissora 
arquidiocesana.

Na área do O SÃO PAULO, além de 
ter acesso às notícias e artigos da versão 
on-line do jornal, há a opção de enviar su-
gestões de notícias e habilitar notificações 
de novos conteúdos.

O espaço do folheto Povo de Deus 
em São Paulo permite o acesso rápido 
aos arquivos digitais do subsídio litúrgi-
co e a conteúdos como partituras e mú-
sicas.

No aplicativo ArquiSP, também há um 
campo para o acesso à agenda de eventos 
arquidiocesanos, que, devido à atual pan-
demia, estão com as atividades presenciais 
restritas.

 
EM BREVE

Os próximos recursos a serem imple-
mentados no app são os atalhos individu-
ais para a rádio e o jornal, além de uma 
área exclusiva para os clérigos, por meio 
de um login individual, no qual os bispos, 
padres e diáconos poderão acessar com 
maior agilidade conteúdos e comunicados 
enviados pelo Arcebispo e organismos ar-
quidiocesanos.

O projeto também prevê uma área 
exclusiva para as paróquias disponibiliza-
rem informações e conteúdos próprios, 
permitindo que o usuário filtre o acesso às 
informações das paróquias de seu maior 
interesse.

INTEGRAÇÃO E CONVERGÊNCIA
A gestora de conteúdo de mídias di-

gitais da Arquidiocese, Katia Maderic, 
destacou ao O SÃO PAULO, que, além 
de convergir os conteúdos dos diferentes 
meios de comunicação arquidiocesanos, 
que continuarão tendo os seus sites e ca-
nais oficiais, o aplicativo possibilita um 
acesso mais rápido dos usuários pelos 
dispositivos móveis, cada vez mais usados 
pela população.

“Pelo aplicativo, o usuário não tem a 
necessidade de utilizar o navegador de 
internet e digitar o endereço de cada um 
dos sites. Agora, para passar de um meio 
para o outro, basta um simples toque. Isso, 
além de tornar mais ágil a navegabilidade, 
economiza o consumo de dados, uma vez 
que não há a necessidade de carregar o site 
inteiro toda vez que deseja acessá-lo”, ex-
plicou Katia. 

Do ponto de vista pastoral, a nova 
ferramenta também ajuda a integrar 
mais os serviços de informação da 
Arquidiocese e a estreitar os vínculos 
entre fiéis, clérigos, paróquias e meios 
de comunicação, possibilitando maior 
interação da Igreja de São Paulo no am-
biente digital.

App integra acesso aos meios 
de comunicação da Arquidiocese

COMO BAIXAR O APP ARQUISP?
Dispositivos Android:

https://tinyurl.com/ygr26u6l
Dispositivos iOS: 

https://tinyurl.com/yjjx4kug

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

Aplicativo ArquiSP dá acesso a conteúdos da rádio 9 de Julho, do jornal O SÃO PAULO e do folheto litúrgico Povo de Deus em São Paulo
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As dores e as alegrias no coração 
maternal da Virgem Maria

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor 
está contigo” (Lc 1,28). À saudação do 
anjo Gabriel a Maria, seguiu-se o anún-
cio de que ela seria a Mãe do Salvador e a 
jovem aceitou a missão que lhe fora con-
fi ada: “Eis a serva do Senhor. Faça-se em 
mim segundo a tua Palavra” (Lc 1,38).

“Maria acreditou! Acreditou nas pa-
lavras do Senhor, transmitidas pelo anjo 
Gabriel; o seu coração puríssimo, já com-
pletamente consagrado a Deus desde a 

infância, dilatou-se na Anunciação, no 
fi at generoso, incondicionado, com que 
Ela aceitou se tornar a Mãe do Messias 
e Filho de Deus: desde aquele momento, 
inserindo-se Ela ainda mais profunda-
mente no plano de Deus, far-se-á condu-
zir pela mão da misteriosa Providência 
e, durante toda a vida, radicada na fé, 
seguirá espiritualmente o seu Filho”, afi r-
mou São João Paulo II, em uma homilia 
em 31 de maio de 1979.

MISTO DE SENTIMENTOS
A partir do sim a Deus, Maria carre-

gou em seu coração uma autêntica alegria 
que “coincide com a presença de Jesus na 
sua vida: Jesus concebido e levado no seu 
ventre, depois menino confi ado aos seus 
cuidados maternos, e enfi m adolescente, 
jovem e homem maduro; Jesus visto partir 
de casa, seguido a distância com fé, até a 
Cruz e a Ressurreição: Jesus é a alegria de 
Maria, a alegria da Igreja e de todos nós”, 
afi rmou o Papa Bento XVI, em 8 de de-
zembro de 2012, no ato de veneração à 
Imaculada Conceição.

Em contrapartida, a Virgem passa-
ria por um itinerário de dores diante 

das situações sofridas por Jesus: “Hoje 
nos fará bem parar um pouco e pensar 
na dor e nos sofrimentos de Nossa Se-
nhora. Ela é a nossa Mãe. E como os 
carregou, como os suportou bem, com 
força, com choro: não era um choro 
falso, era precisamente o seu coração 
destruído pela dor”, ressaltou o Papa 
Francisco em uma homilia em 3 de 
abril de 2020. 

Os padecimentos e alegrias de Maria 
foram recolhidos na piedade popular, es-
pecialmente por meio das Sete Dores e 
Sete Alegrias de Nossa Senhora. 

AS SETE 
DORES
O Terço das Sete Dores de 
Nossa Senhora é bem mais 
conhecido que a devoção 
às Sete Alegrias, sendo 
muito comum que seja 
rezado durante a Semana 
Santa. Também chamado 
de Coroa das Sete Dores 
ou Rosário das Sete Dores, 
teve origem na Itália, em 
1617, por iniciativa da Or-
dem dos Servos de Maria.
A Coroa das Sete Dores 
de Nossa Senhora recorda 
as principais dores que a 
Virgem Maria sofreu em 
sua vida terrena. Entre a 
lembrança de cada uma 
delas, reza-se um Pai-Nos-
so e sete Ave-Marias. Aci-
ma estão as sete dores, ora 
com trechos das orações, 
ora com meditações sobre 
estes mistérios. 

Reprodução

1ª   A profecia de Simeão: o coração da Mãe de Deus é transpassado quando o profeta 
Simeão profetiza: “Eis que este menino está destinado a ser ocasião de queda e 
elevação de muitos em Israel e sinal de contradição. Quanto a ti, uma espada te 
transpassará a alma” (Lc 2,34-35).

2ª   A fuga para o Egito: avisados por um anjo de que Herodes queria matar o Me-
nino, a Sagrada Família de Nazaré foge para o Egito (cf. Mt 2,13-14), uma situação 
marcada por medo, incertezas e necessidades, mas na qual Maria e José testemu-
nham a plena confi ança no Senhor. 

3ª   A perda de Jesus no Templo: o Menino Jesus permanece em Jerusalém sem que seus 
pais percebam. Quando se dão conta, voltam à cidade para procurá-lo. Este mistério 
lembra o quanto Maria sofreu distante do fi lho. 

4ª   O doloroso encontro a caminho do Calvário: carregando uma cruz pesada e condenado 
como um criminoso, Jesus se depara com sua mãe (imagem abaixo). “Não nos apiedare-
mos de Maria, que vai seguindo o Cordeiro Imaculado, levado ao suplício? Participemos, 
pois, de sua dor; com ela acompanharemos seu Divino Filho, levando pacientemente as 
cruzes que nos manda o Senhor”, escreveu a respeito Santo Afonso Maria de Ligório. 

5ª   Ao pé da cruz: Maria continua a acompanhar todo o sofrimento de Jesus e, apesar 
da imensa dor, aceita a vontade de Deus: “Vendo a Mãe e, perto dela, o discípulo a 
quem amava, disse-lhe Jesus: ‘Mulher, eis aí o teu fi lho!’ Depois disse para o discípulo:  
‘Eis aí a tua Mãe!’” (Jo 19,15-27a).

6ª   Maria recebe nos braços o Corpo de Jesus deposto da cruz: recorda que o Senhor 
morto é descido da cruz e entregue à sua mãe, que o recebe com ternura maternal. 
“No meio da dor pela morte sangrenta de Jesus, a fé e a esperança de Maria se man-
tiveram fi rmes”, escreveu o Papa Bento XVI a respeito. 

7ª   Jesus é sepultado: Maria leva ao sepulcro o Corpo de Jesus à espera da Ressurreição. 
“Compreenderemos melhor esta última dor da Senhora, se subirmos ao Calvário e aí 
contemplarmos a desolada Mãe, ainda abraçada ao Filho morto”, escreveu Santo Afonso 
Maria de Ligório. 

AS SETE 
ALEGRIAS
A devoção às Sete Alegrias de 
Nossa Senhora teve início em 
1442, na Itália, quando se difundiu 
a notícia de uma aparição da Vir-
gem a um noviço franciscano, que 
tinha por hábito oferecer à Mãe de 
Deus uma coroa de rosas. Por esse 
motivo, este momento de oração 
também é conhecido como Rosá-
rio Franciscano, Coroa Franciscana, 
Coroa Seráfi ca ou Coroa das Sete 
Alegrias de Nossa Senhora. 
“Ó piedosíssima Virgem Maria, 
purifi cai nossos lábios e nossos 
corações, para que possamos, 
dignamente, recitar a coroa 
de vossas alegrias. Nós vo-la 
oferecemos, para gloriar-vos, 
para implorar vosso auxílio, 
pelas necessidades da Igreja e 
de nosso País para satisfazer, em 
tudo, a justiça divina. Nós nos 
unimos a todas as intenções do 
Sagrado Coração de Jesus e do 
vosso Coração Imaculado”, lê-se 
no oferecimento que antecede a 
leitura das sete alegrias, entre as 
quais é rezado um Pai-Nosso, dez 
Ave-Marias e um Glória-ao-Pai.

Reprodução

1ª  Anunciação pelo anjo Gabriel: recorda a alegria de Nossa Senhora quando ouviu 
do arcanjo que fora escolhida por Deus para ser Mãe do Salvador, e o seu sim em 
colocar-se à disposição do projeto de Deus.

2ª  Visita a sua prima Isabel: considera a alegria compartilhada entre a Virgem e sua 
prima Isabel, ocasião em que Nossa Senhora é saudada pela primeira vez como a 
Mãe de Deus. “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!” (Lc 
1,42); e essa alegria é confi rmada por Maria no Magnifi cat (cf. Lc 1,46-55).

3ª  Nascimento de Jesus em Belém: destaca a alegria de Nossa Senhora quando seu 
Filho divino nasceu. “Com os anjos e pastores digamos: ‘Glória a Deus nas alturas e na 
terra paz aos homens de boa vontade’”, consta na oração.

4ª  A Adoração dos Reis Magos: contempla a alegria de Maria diante da chegada dos 
três magos que foram adorar o Menino e oferecer-lhe ouro, incenso e mirra, como 
homenagem e reconhecimento ao Rei, ao Deus e ao homem (imagem acima). 

5ª  Maria e José encontram Jesus no Templo: retrata a alegria de Maria ao encontrar 
o Menino três dias depois de ele ter desaparecido. “Que alegria sentimos contigo ao 
encontrar Jesus e poder abraçá-lo, como vós o encontrastes no Templo!”. 

6ª  Maria vê a Jesus Ressuscitado: destaca o júbilo de Nossa Senhora ao perceber, na 
manhã de Páscoa, que seu Filho divino está ressuscitado e glorioso: “Contigo, Maria, 
nos alegramos por Cristo ressuscitado, luz  que ilumina a todo homem que vem a 
este mundo’”. 

7ª  A Assunção de Maria e sua Coroação no Céu:  ressalta a maior de todas as alegrias 
de Nossa Senhora, a assunção aos céus, em corpo e alma. “Que alegria sentimos conti-
go, Maria, porque elevada ao céu estais junto a vosso Filho amado, sois corredentora, 
intercessora e auxiliadora nossa.”
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VIRGEM E O MENINO 
Este ícone, que representa Maria e o Menino Jesus, foi feito no século IX em Tsilkani, na 
Geórgia. Durante séculos, foi uma imagem reverenciada pelos fi éis deste país do Leste Eu-
ropeu, atraindo muitos peregrinos ao seu local original. Hoje, faz parte da coleção perma-
nente do Museu de Arte da Geórgia, na capital, Tbilisi.

Mãe de Deus, Virgem Imaculada, As-
sunta ao Céu são mais que invocações 
dirigidas a Nossa Senhora: expressam 
verdades de fé proclamadas pela Igreja e 
celebradas pelo povo de Deus ao longo 
dos séculos. Trata-se dos dogmas maria-
nos. 

O termo dogma provém da língua 
grega dógma, que signifi ca “opinião”, 
“decisão” ou “ensinamento”. Na tradição 
católica, trata-se de uma doutrina por 
meio da qual a Igreja propõe, de manei-
ra defi nitiva, uma verdade de fé revelada 
por Deus, contida na Sagrada Escritura 
e na Tradição Apostólica. São quatro os 
dogmas relacionados a Nossa Senhora. 
Veja a seguir:

MÃE DE DEUS
O mais antigo dos dogmas marianos 

tem sua origem relacionada à discussão 
sobre as duas naturezas de Cristo, espe-
cialmente no combate à heresia de Nes-
tório, Patriarca de Constantinopla (380-
451), que acreditava que, embora Jesus 
possuísse as naturezas humana e divina, 
essas não constituíam uma única pessoa, 
mas duas, que se relacionavam entre si 
por um certo vínculo. Por isso, ele defen-
dia que Maria era a Mãe de Jesus huma-
no, mas não do divino. Essa concepção, 
portanto, negava o mistério da encarna-
ção do Verbo e, consequentemente, a re-
denção da humanidade em Cristo.  

Em 22 de junho de 431, o Concílio de 
Éfeso defi niu explicitamente que Maria é 
Mãe de Deus (Th eotókos, em grego), ao 
afi rmar a unidade da pessoa de Cristo 
nas duas naturezas, plenamente Deus e 
homem. Assim, Maria é Mãe de Jesus 
Cristo, o Deus encarnado na humani-
dade, a segunda Pessoa da Santíssima 
Trindade.

São João Damasceno (675-749) expli-
cava esse dogma da seguinte forma: “Nós 
dizemos que Deus nasceu de Maria, não 

Dogmas marianos confirmam a ação 
de Deus na vida de Nossa Senhora

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

no sentido de que a divindade do Ver-
bo dependia de Maria, mas no sentido 
de que o Verbo, o qual, antes do tempo, 
nasceu do Pai, é eterno como o Pai e o 
Espírito Santo; na plenitude dos tempos, 
viveu no seu seio, para nossa salvação e, 
sem mudança, tornou-se carne e nasceu 
dela. A Virgem não gerou simplesmente 
um homem, mas um verdadeiro Deus, 
Deus não sem carne, mas feito carne”.

As raízes bíblicas da maternidade 
divina estão, por exemplo, em Isaías: 
“Portanto, o mesmo Senhor vos dará um 
sinal: eis que uma virgem conceberá e 
dará à luz um fi lho, e será o seu nome 
Emanuel, Deus conosco” (Is 7,14); “O 
Santo que há de nascer de ti será chama-
do Filho de Deus”, diz o anjo a Maria (Lc 
1,35). Isabel, cheia do Espírito Santo, sau-
dou Maria dizendo: “De onde me vem a 
honra que a Mãe do meu Senhor venha 
me visitar?” (Lc 1,43); “Mas, chegando a 
plenitude dos tempos, Deus enviou seu 
Filho, nascido de mulher, nascido sob a 
lei” (Gl 4,4). 

VIRGINDADE PERPÉTUA
Este dogma afi rma a virgindade de 

Maria antes, durante e depois do parto, 
assim como sua concepção milagrosa. 
Os cristãos dos primeiros séculos já pro-
clamaram essa convicção de fé mediante 
a palavra grega aeiparthenos (sempre vir-
gem), que qualifi cava de modo particu-
lar a Mãe de Jesus.

O primeiro Concílio a confi rmar essa 
verdade de fé foi o de Latrão, em 649. O 
II Concílio de Constantinopla (553) afi r-
mou que o Verbo de Deus, “tendo-se en-
carnado na santa gloriosa Mãe de Deus 
e sempre Virgem Maria, nasceu dela”. 
Esta doutrina foi confi rmada, ainda, pe-
los concílios Lateranense IV (1215) e de 
Lião (1274).

Na Sagrada Escritura, encontram-se 
algumas referências que fundamentam a 
concepção virginal: “A virgem conceberá 
e dará à luz a um fi lho” (Is 7,14); “O anjo 
Gabriel foi enviado por Deus a uma vir-

gem, o nome da virgem era Maria” (Lc 
1,26); “Como será isso, pois não conheço 
homem algum? [...] O Espírito Santo virá 
sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá 
com sua sombra” (Lc 1,34-36); “José… não 
temas receber Maria, porque o concebido 
nela é obra do Espírito Santo” (Mt 1,20)

O Catecismo da Igreja Católica enfa-
tiza que “o sentido deste acontecimento 
só é acessível à fé, que o vê no nexo que 
liga os mistérios entre si, no conjunto 
dos mistérios de Cristo, da Encarnação 
até a Páscoa” (§ 498). Logo, tal verdade 
de fé encontra fundamento no mistério 
de Jesus, que, sendo Deus, manteve Vir-
gem aquela que o gerou e da qual nasceu. 

“Seria ofensivo à perfeição de Cristo, 
que pela natureza divina é o Filho unigê-
nito e absolutamente perfeito do Pai (cf. 
Jo 1,14; Hb 7,28), e convinha, assim, que 
fosse também Filho unigênito da Mãe, 
como seu fruto perfeitíssimo”, afi rmou 
Santo Tomás de Aquino.

“Jesus é o fi lho único de Maria. Mas 
a maternidade espiritual de Maria se 
estende a todos os homens que Ele veio 
salvar: ‘Ela deu à luz um Filho que Deus 
estabeleceu como ‘primogênito de mui-
tos irmãos’ (Rm 8,29), isto é, dos fi éis 
para cuja geração e educação ela coopera 

com amor de mãe”, completa o Catecis-
mo (§ 501). 

IMACULADA CONCEIÇÃO
O terceiro dogma mariano foi procla-

mado pelo Papa Pio IX, em 1854. O Pon-
tífi ce declarou a doutrina que ensina ter 
sido Nossa Senhora imune de toda man-
cha de pecado original, no primeiro ins-
tante de sua conceição (concepção), por 
singular graça e privilégio de Deus Oni-
potente, em vista dos méritos de Cristo 
Jesus, Salvador do gênero humano.

A santidade e pureza da Mãe de 
Deus é celebrada pelos cristãos tanto no 
Oriente quanto no Ocidente, desde os 
primeiros séculos. Escritos cristãos do 
século II relacionam Maria como a nova 
Eva, ao lado de Jesus, o novo Adão, na 
luta contra o mal. No século IV, Santo 
Efrém (306-373) propunha que só Jesus 
Cristo e Maria de Nazaré são limpos e 
puros de toda a mancha do pecado.

A festa litúrgica de Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, 
já era celebrada no século VIII, propagada 
especialmente pelos franciscanos. Um de-
les, o teólogo Duns Scott (1266-1308), ar-
gumentou historicamente em favor desse 
mistério de fé sobre Maria.

MEMORARE (LEMBRAI-VOS)

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca 

se ouviu dizer que algum dos que recorreram à vossa 

proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram 

por vosso socorro tenha sido por Vós desamparado.

Animado eu, pois, com igual confiança, a Vós, ó Virgem 

entre todas singular, como à Mãe recorro, de Vós me 

valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro 

aos vossos pés.

Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de 

Deus humanado, mas dignai-Vos de as ouvir propícia, e 

de me alcançar o que vos rogo. Amém.

De autoria do monge cisterciense, São Bernardo de Claraval, é uma linda prece 

mariana medieval, de fi lho para a Mãe, muito rezada até os dias de hoje.

Reprodução
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A fé da Igreja nessa doutrina tam-
bém se apoia em fundamentos bíbli-
cos, que, mesmo de maneira implí-
cita, ajudam a confi rmá-la. Um dos 
exemplos é quando Maria é chamada 
de “cheia de graça” (cf. Lc 1,28), de 
modo que, uma vez plena da graça 
divina, não pode haver em sua alma 
lugar para o pecado. Também o evan-
gelista Lucas usa a expressão “con-
ceberás em teu seio”, no anúncio do 
anjo a Nossa Senhora, sublinhando 
que seu ventre é o lugar onde Deus 
habitou por primeiro ao se encarnar, 
fazendo dela a verdadeira “tenda do 
Senhor”, assim como o “santo dos 
santos” no templo de Jerusalém.

ASSUNÇÃO
Proclamado em 1º de novem-

bro de 1950, pelo Papa Pio XII, o 
quarto dogma mariano afi rma que, 
após terminar o curso terreno de sua 
vida, Maria foi assunta, isto é, levada 
de corpo e alma à glória celeste. Sig-
nifi ca que a Mãe de Deus está viva 
e glorifi cada de forma plena no céu, 
prefi gurando a promessa de Deus 
para a Igreja.

A fé na Assunção de Nossa Se-
nhora remonta ao século IV. Santo 
Efrém afi rmava que o corpo virginal 
de Maria não sofreu corrupção de-
pois da morte. Já Santo Epifânio dizia 
que o fi m dela foi prodigioso e que ela 

possuía o Reino dos Céus ainda com 
a carne.

Os cristãos do século VI celebra-
vam em Jerusalém a festa da Dormi-
ção ou Trânsito de Nossa Senhora, 
em 15 de agosto. Essa compreensão 
se propagou ao longo dos séculos, 
sendo consolidada pelas Igrejas 
orientais desde o século X.

Por ocasião do Concílio Vatica-
no I, em 1870, cerca de 200 bispos 
pediram ao Papa Pio IX a defi nição 
dogmática da assunção de Maria. 
O assunto, porém, não chegou a ser 
aprofundado, visto que o Concílio 
terminou antes do tempo previsto. 
No século XX, os pedidos para o 
reconhecimento desse dogma conti-
nuaram. Em 1946, o Papa Pio XII fez 
uma consulta aos bispos do mundo 
inteiro a respeito do tema, com um 
posicionamento quase unânime.

São muitas as referências das Sa-
gradas Escrituras nas quais os santos 
padres, teólogos e bispos se apoiam 
para afi rmar que Maria foi assunta 
ao céu (cf. Gn 3,15; Ex 20,12; Is 60,3; 
Sl 132,8; Ct 3,6; Lc 1,28; Ap 12).

Referindo-se a esse dogma, a 
constituição Lumen gentium, do 
Concílio Vaticano II, diz que a Mãe 
de Jesus, tal como está nos céus já glo-
rifi cada de corpo e alma, “é a imagem 
e o começo da Igreja como deverá ser 
consumada no tempo futuro”. 

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA RAINHA

 Ó grande, excelsa e gloriosíssima Senhora, prostrado 

aos pés do Vosso trono, nós Vos rendemos as nossas 

homenagens, daqui deste vale de lágrimas. Nós nos 

comprazemos na glória imensa, de que Vos enriqueceu 

o Senhor. Agora que já reinais como Rainha no céu e 

na terra, ah! não nos esqueçais, pobres servos Vossos. 

Do Vosso trono excelso em que reinais, volvei os Vossos 

olhos a nós miseráveis. Vós quanto mais vizinha estais 

da fonte da graça, tanto mais nos podeis delas prover.

No céu, descobris melhor as nossas misérias, portanto é 

preciso que tenhais maior compaixão de nós e mais nos 

socorrais. Fazei que sejamos na terra vossos fiéis servos, 

para podermos mais tarde bendizer-vos no Paraíso.

Neste dia em que fostes feita Rainha do Universo, nós 

nos queremos consagrar a vosso serviço. No meio da 

Vossa grande alegria, consolai-nos também, aceitando-

nos hoje por vossos vassalos. Sois Vós a nossa Mãe. Ah! 

Mãe suavíssima, Mãe amabilíssima, Vossos altares 

estão rodeados de muita gente que vos pede: uns Vos 

pedem a cura de suas enfermidades, outros o Vosso 

auxílio em suas necessidades; outros, uma boa colheita; 

outros, a vitória em qualquer demanda. Nós, porém, 

Vos pedimos coisas mais agradáveis ao Vosso coração.

Alcançai-nos ser humildes, desapegados da terra, e 

resignados à vontade divina. Impetrai-nos o santo 

amor de Deus, uma boa morte, o paraíso. Senhora, 

mudai-nos, mudai-nos de pecadores em santos. Fazei 

este milagre, que Vos dará mais honra se désseis a 

vista a mil cegos e ressuscitastes a mil mortos.

Vós sois tão poderosa junto de Deus. Basta dizer que 

sois uma Mãe, a mais querida, cheia de sua graça: 

que Vos poderá Ele recusar? Ó Rainha, formosíssima 

nós pretendemos ver-Vos na terra, mas queremos ir 

ver-Vos no paraíso. A Vós compete alcançar-nos esta 

graça. Assim o esperamos de certo. Amém.

Autor: Santo Afonso Maria de Ligório

ORAÇÃO JUBILAR: 300 ANOS DE BÊNÇÃOS
Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela imagem, há 300 anos aparecestes nas redes dos três benditos pescadores no Rio Paraíba do Sul. Como sinal vindo do céu, em vossa cor, vós nos dizeis que para o Pai não existem escravos, apenas filhos muito amados.
Diante de vós, embaixadora de Deus, rompem-se as correntes da escravidão! Assim, daquelas redes, passastes para o coração e a vida de milhões de outros filhos e filhas vossos.
Para todos tendes sido bênção: peixes em abundância, famílias recuperadas, saúde alcançada, corações reconciliados, vida cristã reassumida. Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado!
Hoje, em vosso Santuário e em vossa visita peregrina, nós vos acolhemos como mãe, e de vossas mãos recebemos o fruto de vossa missão entre nós: o vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em prece! Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão e fidelidade! 
Fazei de nós vossos filhos e filhas, irmãos e irmãs de nosso Irmão Primogênito, Jesus Cristo, Amém!

Composta em 2014, pelos padres redentoristas do Santuário Nacional  de Nossa Senhora Aparecida, no contexto das comemorações do tricentenário do encontro da imagem no Rio Paraíba do Sul.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA

“Eu vos saúdo, Maria, Filha bem-amada do eterno Pai, 

Mãe admirável do Filho, Esposa mui fiel do Espírito Santo, 

templo augusto da Santíssima Trindade; eu vos saúdo 

soberana Princesa, a quem tudo está submisso no céu e na 

terra; eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, nossa 

Senhora da Misericórdia, que jamais repeliste pessoa 

alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés, e vos 

peço de me obter de Jesus, vosso amado filho, a contrição 

e o perdão de todos os meus pecados, e a divina sabedoria. 

Eu me consagro todo a vós, com tudo o que possuo. Eu vos 

tomo, hoje, por minha Mãe e Senhora. Tratai-me, pois, 

como o último de vossos filhos e o mais obediente de vossos 

escravos. Atendei, minha Princesa, atendei aos suspiros de 

um coração que seja amar-vos e servi-vos fielmente. Que 

ninguém diga que, entre todos que a vós recorreram, seja 

eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, Ó minha 

vida, Ó minha fiel e Imaculada Virgem Maria defendei-me, 

nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me. Assim seja”.

Autor: São Luís Maria Grignion de Montfort

‘SUB TUUM PRAESIDIUM’
(SOB A VOSSA PROTEÇÃO)

Em latim:Em latim:
“Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix; nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis líbera nos semper, Vírgo gloriosa et benedicta. Amen”.
Versão em português (I):Versão em português (I):
“À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém”.

Versão em português (II):Versão em português (II):
“Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Aos nossos pedidos, não fecheis vossos ouvidos. Somos todos tão necessitados! Livrai-nos sempre de todo perigo, Virgem gloriosa, por Deus abençoada. Amém”.

É a mais antiga oração a Nossa Senhora que se conhece. Foi encontrada no ano de 1927, no Egito, em um fragmento de papiro, que remonta ao século III.

Pesquisa das orações: Ira Romão/O SÃO PAULO
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Desde os primeiros séculos, a 
Mãe de Jesus recebe especial ve-
neração dos cristãos. Isso pode ser 
visto no modo como Nossa Senho-
ra é retratada em pinturas antigas, 

especialmente nos lugares onde as 
comunidades se reuniam para cele-
brar a Eucaristia. 

Segundo uma antiga tradição, 
São Lucas, o Evangelista, teria sido 
o primeiro a pintar um retrato de 
Nossa Senhora, tendo a própria 
Virgem Santíssima como “modelo”. 

São muitos os ícones de origem bi-
zantina cuja autoria é atribuída ao 
Evangelista. Além disso, existem 
muitas outras obras de arte de au-
toria desconhecida, que atestam o 
quanto a representação mariana 
nas artes plásticas é antiga.  

Veja, a seguir, algumas delas: 

As mais antigas imagens 
de Nossa Senhora

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

VIRGEM MARIA 
E O MENINO JESUS
Encontrada em uma parede da catacumba de 
Santa Priscila, em Roma, essa pintura datada 
do século II retrata Maria com o Menino Jesus 
nos braços, dando a impressão de que estava 
amamentando o Filho de Deus. 

NOSSA SENHORA, O MENINO E OS MAGOS
Datado do século III, o desenho feito na pedra de um sarcófago que atualmente está nos 
museus do Vaticano retrata a cena dos Magos adorando o Menino Jesus no colo de Maria. 

NATIVIDADE
Um ícone datado do século VII retrata a cena da Natividade do Senhor, com 

Maria atendendo o Menino Jesus, que está no centro da composição, assisti-

da pelo boi e pelo asno. Os Magos chegam pela direita, enquanto os anjos e 

a estrela pairam acima. Abaixo da cena central estão vinhetas que retratam a 

advertência angelical a José (à esquerda) e as parteiras dando banho no Me-

nino Jesus. A variedade de elementos simbólicos faz dele uma das represen-

tações que mais expressam a teologia do mistério do nascimento de Jesus, 

sendo reproduzido pela tradição bizantina ao longo dos séculos.

MÃE DE DEUS 
(AGIOSORITISSA)
Este ícone do século VII atual-
mente está na Igreja de Santa 
Maria do Rosário, no Monte 
Mario, em Roma, mas sua ori-
gem é de Constantinopla, atu-
al Istambul, na Turquia. Nele, 
Maria é apresentada como 
“intermediária” entre Deus e os 
homens.

CAPA DOS EVANGELHOS
Esculpida na tampa de marfi m de uma có-

pia dos Evangelhos confeccionada na Ale-

manha, entre os séculos VIII e IX, a obra de 

arte destaca Nossa Senhora com o Menino 

Jesus nos braços, ao centro. Atualmente, 

está preservada na Biblioteca do Vaticano.

MARIA DE DURA-EUROPOS
Descoberta na década de 1920, nas ruínas de Du-

ra-Europos, na Síria, considerada a primeira igreja 

cristã de que se tem conhecimento, mostra uma 

mulher inclinada sobre um poço, que, por muito 

tempo, foi considerada a samaritana que conver-

sa com Jesus nos Evangelhos. Uma teoria recente 

de um historiador, porém, argumenta que se trata 

da cena da Anunciação. Ela se baseia em descri-

ções da Anunciação do século II que narram que 

o anjo Gabriel aparece a Maria enquanto ela está 

tirando água do poço com um jarro. Um estudo 

mais aprofundado da imagem também revelou 

detalhes que são invisíveis a olho nu, como duas 

linhas alcançando o tronco da mulher, que suge-

rem a representação de uma encarnação.

SALUS POPULI ROMANI
Chamada de Protetora do Povo Romano, essa 
é a imagem mais antiga de Nossa Senhora en-
contrada em Roma. Acredita-se que seja um 
dos ícones pintados por São Lucas, embora al-
guns historiadores afi rmem que sua composi-
ção original tenha sido no século V. Atualmente, 
encontra-se na Basílica de Santa Maria Maior e 
sua réplica peregrina pelos países-sede das Jor-
nadas Mundiais da Juventude, juntamente com 
a Cruz entregue a princípio aos jovens por São 
João Paulo II e, depois, por seus sucessores.
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Cardeal Odilo Pedro Scherer

Passados dez anos da publicação da 
1a carta pastoral de sua autoria, “Pa-
róquia, torna-te o que tu és”, o Car-
deal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo, afirma, 
em entrevista ao O SÃO PAULO, que 
passos têm sido dados para a revita-
lização missionária das paróquias na 
Arquidiocese. No entanto, aponta que 
este objetivo, ressaltado no texto, não 
será plenamente alcançado em cur-
to prazo. “As mudanças na Igreja são 
lentas e, geralmente, são percebidas 
somente num espaço maior de tem-
po. Certamente, alguma coisa já está 
se movendo, na medida em que va-
mos tomando consciência de que não 
podemos nos preocupar apenas em 
‘manter’ a Igreja, fazendo uma pasto-
ral de conservação”.

O Arcebispo Metropolitano co-
menta, ainda, sobre as motivações 
que teve para redigir a carta, exorta 
que se suscitem as muitas expressões 
da vida comunitária nas paróquias, 
fala da necessidade de haver mudan-
ças na cultura pastoral e ressalta que 
é preciso formar as pessoas para que 
participem de maneira responsável da 
missão da Igreja. A seguir, leia a ínte-
gra da entrevista. 

O SÃO PAULO – Quais foram as mo-
tivações do senhor para redigir a 
carta pastoral “Paróquia, torna-te o 
que tu és”?

Cardeal Odilo Pedro Scherer – A 
paróquia é a estrutura institucional 
mais concreta da Igreja, formada de 
pessoas concretas e organizações per-
ceptíveis e inseridas nas realidades lo-
cais e culturalmente definidas. A pa-
róquia é a face mais visível e próxima 
da grande Igreja. Por isso, penso que 
seja importante valorizar a paróquia 
e redescobrir seus valores e possibi-
lidades nos tempos atuais, com mu-
danças culturais e sociais profundas 
em relação ao passado. Ao escrever a 
carta pastoral, pensei na valorização 
da paróquia diante dos desafios atu-
ais da evangelização e da pastoral. Se 
perdermos ou dermos pouca impor-
tância à paróquia, teremos uma Igreja 
abstrata, que pode se tornar apenas 
um conjunto de ideias e doutrinas, 
deixando de ser uma comunidade de 
pessoas concretas e de discípulos mis-
sionários de Jesus Cristo inseridos na 
história, vivendo a fé, a esperança e a 
caridade.

O centro das reflexões apresentadas 
na carta é a revitalização missioná-
ria da paróquia. Passados dez anos 

da publicação, o senhor percebe 
avanços em direção a esta revitali-
zação nas paróquias da Arquidioce-
se?

A revitalização missionária é um as-
pecto importante da carta, que decor-
re da redescoberta da identidade da 
paróquia, como expressão viva e con-
creta da Igreja e como realidade onde 
se faz a experiência da vida eclesial 
de maneira próxima e concreta. A di-
mensão missionária é parte da identi-
dade da Igreja. Não creio que esse ob-
jetivo já tenha sido alcançado em tão 
pouco tempo. As mudanças na Igreja 
são lentas e, geralmente, são perce-
bidas somente num espaço maior de 
tempo. Certamente, alguma coisa já 
está se movendo, na medida em que 
vamos tomando consciência de que 
não podemos nos preocupar apenas 
em “manter” a Igreja, fazendo uma 
pastoral de conservação. É preciso 
perseverar por mais tempo no esforço 
de “conversão pastoral e missionária”, 
para que as paróquias se tornem ver-
dadeiras comunidades missionárias.

Na carta, o senhor apresenta a pa-
róquia como “comunidade de co-
munidades”. Percebê-la sob essa 
perspectiva traz quais implicações 
para a ação pastoral e missionária 
da paróquia?

Nossas paróquias têm, geralmente, 
uma população muito numerosa, e 
isso dificulta uma verdadeira vida co-
munitária. É preciso suscitar muitas 
expressões de vida comunitária den-
tro das paróquias, nas quais as pessoas 
possam expressar melhor a vida frater-
na, sua pertença à Igreja e sua partici-
pação ativa na vida e na missão dela. 
Nas paróquias podem existir muitas 
comunidades menores, como as asso-
ciações de fiéis, os movimentos, as no-
vas comunidades, os diversos grupos 
de serviço e voluntariado, as pastorais 
e as comunidades de base. Todas essas 
expressões de vida comunitária se reú-
nem, finalmente, em torno da Palavra 
de Deus e da celebração da Eucaristia. 
As muitas expressões comunitárias da 
Igreja manifestam a riqueza e o dina-
mismo suscitados pelo Evangelho. As 
próprias famílias cristãs precisam ser 
revalorizadas como comunidades de 
vida cristã, nas quais se vive o que é 
próprio da família, mas como expres-
são de vida eclesial e participação na 
missão da Igreja.

Há preocupações apresentadas na 
carta que ainda permanecem atuais 
em relação à vida e missão da pa-
róquia?

No meu entender, todas as preocu-
pações em relação à paróquia mani-

‘Se perdermos ou dermos pouca importância 
à paróquia, teremos uma Igreja abstrata’

DANIEL GOMES
osaopaulo@uol.com.br

Luciney Martins/O SÃO PAULO - fev.2011

festadas na carta pastoral são atuais e 
permanecem como desafios a serem 
enfrentados com coragem, lucidez e 
perseverança.

Uma paróquia que seja comunidade 
missionária e formadora de discípu-
los, como descrito na carta pasto-
ral, tem quais características?

Por sua natureza e missão, a paró-
quia deve ser formadora de cristãos 
conscientes do dom recebido no Ba-
tismo, maduros na fé, preparados 
para produzir os frutos da vida cristã, 
capazes de se envolver na vida e na 
missão da Igreja. Nossas paróquias, 
para serem mais missionárias, preci-
sam formar as pessoas para ir além do 
“consumo” dos bens oferecidos pela 
Igreja e participar de maneira corres-
ponsável da missão da Igreja.

No texto, o senhor afirma que, an-
tes de renovar estruturas, é preciso 
que cada paróquia pense em reno-
var mentalidades e posturas. Como 
fazê-lo para que se desenvolva uma 
nova “cultura pastoral”, como é 
mencionado na carta? 

Na carta pastoral, orienta-se que é 
necessário trabalhar para desenvolver 
nova mentalidade e cultura nas pesso-
as e comunidades. Isso requer passar 
de uma pastoral de conservação para 
uma pastoral missionária, com mui-
ta motivação, metodologia adequada 
e perseverança. As mudanças de es-
truturas até poderiam ser feitas por 
decreto, mas não produziriam efeito 
algum, se não houver mudanças na 
cultura pastoral. Mudar as cabeças e 
corações requer compreensão, moti-
vação, vontade e adesão consciente. 
E isso só pode ser feito passo a pas-
so, contando com o esforço humano 
e com a graça de Deus. É o Espírito 
Santo que, em última análise, conse-
gue converter os corações e dar vida 
nova à Igreja.

LEIA MAIS SOBRE OS  
10 ANOS DA PUBLICAÇÃO  

DA CARTA PASTORAL:

‘Paróquia, torna-te o que tu és’: 
a missão e as múltiplas atribui-
ções na comunidade paroquial

https://cutt.ly/ebSOLh8

‘Paróquia, torna-te o que tu és’: 
há 10 anos, a 1ª carta pastoral 

de Dom Odilo
https://cutt.ly/1bjItRz

Íntegra da carta pastoral
https://cutt.ly/TbSPzxi
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No Brasil, o sistema de educação tem 
dois modelos: o estatal e o privado. Há, 
porém, uma terceira opção prevista na 
Constituição federal: trata-se das escolas 
comunitárias, que podem surgir por ini-
ciativa de grupos, entre os quais as pró-
prias famílias dos alunos.

“O artigo 205 da Constituição diz 
que a educação é dever do Estado e da 
família. Ele assegura que as entidades e 
a sociedade civil participem e se envol-
vam nos projetos educacionais”, pontua 
o professor universitário e diretor-execu-
tivo da Confederação Nacional da Famí-
lia e da Educação (CNFE), Edivan Mota. 

Segundo Mota, essas instituições de 
ensino têm por características o atendi-
mento da necessidade de formação de 
uma determinada e pequena comunida-
de; um projeto pedagógico próprio, prio-
rizando a qualidade do aprendizado; es-
colas menores, que cheguem às famílias 
de regiões periféricas e que incluam os 
pais no processo de formação dos filhos. 

As escolas comunitárias são total-
mente gratuitas e abertas a todos. “Po-
dem ser confessionais, mas não é uma 
imposição. Um grupo de maçons ou in-
dígenas, por exemplo, pode formar uma 
escola comunitária”, explica o diretor da 
CNFE. 

O professor ressalta que as escolas 
comunitárias “não são anárquicas”, e, 
assim, não podem fazer o que quiserem. 
Devem seguir a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), respeitan-
do a Base Nacional Comum Curricular, 
que assegura que 60% da proposta peda-
gógica tem que ser comum a toda escola 
do País.

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS
Mota defende que a parceria entre 

os pais e a escola é essencial para a for-
mação de cada estudante. A esta cabe a 
educação técnica e acadêmica; àqueles, a 
transmissão de valores.

“Para que uma escola ensine de for-
ma eficaz, é necessário que, por exemplo, 
o aluno se comporte, tenha ordem, seja 
perseverante e saiba vencer obstáculos. É 
o que chamamos de virtudes. Essa edu-
cação assistemática é dada pela família”, 
explica o diretor da CNFE.

A participação dos pais inclui tam-
bém contribuir com a programação de 
estudo dos filhos. “Quando o professor 

Escolas comunitárias: educação gratuita 
com foco nas pequenas comunidades
TENDO POR OBJETIVO 
ATENDER ÀS DEMANDAS 
DAS FAMÍLIAS, 
SOBRETUDO DE REGIÕES 
PERIFÉRICAS, ESSAS 
ESCOLAS OFERECEM UM 
SERVIÇO PÚBLICO COM 
FOCO NA EXCELÊNCIA  
DO ENSINO

IRA ROMÃO
osaopaulo@uol.com.br

manda uma lição de casa, é papel dos 
pais orientar o filho a fazê-la”, enfatiza 
Mota. “A família não ensina Português, 
Matemática etc. No entanto, pode orien-
tar o filho a ler cinco páginas de um livro 
por dia e revisar a matéria que foi dada 
na aula”, complementa.

AS ESCOLAS COMUNITÁRIAS 
E O PÓS-PANDEMIA

O diretor da CNFE reforça que a estru-
tura jurídica das escolas comunitárias já 
existe e que elas poderão ganhar mais no-
toriedade no pós-pandemia, quando “as 
escolas públicas receberão um contingen-
te muito grande de alunos, oriundos das 
escolas privadas, porque os pais não terão 
condição de manter as mensalidades”.

“A escola pública não estará prepa-
rada para atender essas crianças. Não é 
questão de vaga, pois há. É de qualidade. 
Como essas famílias serão atendidas?”, 
questiona o professor. “Elas não querem 
e não buscam um depósito para deixar 
os filhos. Querem um lugar para formá-
-los”, complementa.

Outro ponto frisado por Mota é que 
as escolas comunitárias podem contri-
buir com o uso racional do dinheiro pú-
blico. “Um aluno de escola pública custa, 
em média, R$ 3 mil ao Estado, enquanto 
o aluno de escola comunitária custará R$ 
900. Portanto, é o princípio da eficiência”, 
analisa. 

EM FOCO
Em 2020, durante o trâmite para 

regulamentação de repasse do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), por 
meio do projeto de lei (PL) 4372/20, esse 
modelo de escola também foi discutido. 

Com base nos artigos 213 da Consti-
tuição federal e 77 da LDB, houve mobi-

lização para que as escolas comunitárias, 
confessionais e filantrópicas sem fins 
lucrativos tivessem acesso ao repasse do 
Fundeb de modo estendido a toda a Edu-
cação Básica – Infantil, Fundamental e 
Médio. 

Essa mobilização estava de acordo 
com a emenda da deputada Soraya San-
tos ao texto-base do PL 4372/20, que 
chegou a ser aprovada pela Câmara dos 
Deputados, mas foi rejeitada pelo Sena-
do. Ao retornar para a Câmara, a decisão 
do Senado foi mantida e o repasse a essas 
escolas permaneceu como já era previs-
to, somente na etapa da Educação Infan-
til: até 3 anos de idade, e para as pré-es-
colas que atendam crianças de 4 a 5 anos, 
mas limitado ao prazo de seis anos.

OUTRO MODELO É POSSÍVEL
Em Petrópolis (RJ), a Prefeitura, em 

parceria com a Diocese, tem conseguido 
manter escolas paroquiais que seguem o 
modelo comunitário. “Temos 28 escolas 
em Petrópolis. A Diocese cede o prédio e 
o poder público financia as escolas, que 
são pequenas e funcionam em sua maio-
ria nas periferias do município”, relata o 
diretor da CNFE.

Mota enfatiza que esse tipo de parce-
ria tem trazido resultados. “O Índice de 
Desenvolvimento de Educação Básica 
(Ideb) dessas escolas é acima das escolas 
públicas e estatais de Petrópolis”, afirma 
o professor. “Queremos que outros mu-
nicípios façam o que fez a Prefeitura de 
Petrópolis”, diz.

Em São Paulo, o Colégio Maria Mãe 
do Verbo Encarnado, situado no Jardim 
Guacuri, na zona Sul, garante o estudo 
de 53 crianças com o auxílio dos pró-
prios pais, além de benfeitores e padri-
nhos que fazem doações.

Pertencente à Família Religiosa do 
Verbo Encarnado, desde 2019 o colégio 

oferece Educação Infantil até o 5° ano. 
Antes, o atendimento comunitário, ini-
ciado em 1996, era focado em crianças 
de até 5 anos de idade. “Aqui é uma re-
gião muito carente, há várias comunida-
des próximas. Assim, vimos a necessida-
de de as crianças terem uma vida moral 
e espiritual melhor. Por isso, decidimos 
ampliar o atendimento”, conta a diretora, 
Madre Coroada. 

A formação das crianças é de respon-
sabilidade de cinco religiosas e três leigos 
– uma pedagoga e dois professores, de 
Música e Inglês –, que, diferentemente 
das Irmãs, são remunerados. “Mantemos 
o colégio com as doações, inclusive dos 
pais. Mas nem todos podem contribuir. 
O restante é da providência divina”, con-
ta a religiosa. 

Madre Coroada avalia que se as es-
colas comunitárias, confessionais e fi-
lantrópicas tivessem acesso ao repasse 
do Fundeb de modo estendido a toda a 
Educação Básica, isso faria a diferença na 
vida de mais crianças. “Aqui, esse auxílio 
seria justamente para que pudéssemos 
ampliar o colégio e, assim, atender a uma 
maior quantidade de crianças, para que 
tenham um futusro melhor”, diz.

LEIA MAIS SOBRE ESTE TEMA
Em setembro de 2020, O SÃO 
PAULO publicou uma entrevis-
ta com Dom Carlos Lema, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese e Vigá-
rio Episcopal para a Educação e a 
Universidade, na qual ele comenta 
sobre o benefício para a sociedade 
de haver repasses dos recursos do 
Fundeb para as escolas comunitá-
rias, confessionais e filantrópicas.
Veja a entrevista no link a seguir:  
https://cutt.ly/YbDK8iv.

Colégio Maria Mãe do Verbo Encarnado/Arquivo

Colégio Maria Mãe do Verbo Encarnado, na periferia da zona Sul de São Paulo, é um dos exemplos da eficácia das escolas comunitárias
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Que a pandemia que perdura por mais 
de um ano trouxe desafios em vários âm-
bitos, inclusive para a vivência da fé, não é 
novidade. No Brasil, os católicos se adap-
taram em meio a restrições e flexibiliza-
ções que afetaram diretamente sua prática 
religiosa, o que exigiu muita criatividade, 
paciência e perseverança.

Essa situação, obviamente, não se li-
mitou ao Brasil. Por isso, O SÃO PAULO 
ouviu brasileiros que vivem no exterior. 
Eles relataram como têm enfrentado tais 
desafios em outras terras. Um desses gru-
pos é o dos brasileiros nos Estados Unidos, 
onde há grandes comunidades organiza-
das em apostolados ligados a paróquias lo-
cais. Outro país é o Japão, que possui uma 
pequena comunidade católica protagoni-
zada em grande parte pelos brasileiros.

REDE DE APOIO
Rosana Szvarca mora há mais de 20 

anos nos Estados Unidos e atualmente 
participa da comunidade brasileira ligada 
à Paróquia São Judas, na Arquidiocese de 
Atlanta, na Geórgia. Além de assistente 
administrativa, ela é catequista e responsá-
vel pelo ensino religioso na comunidade.

“Quando houve a restrição total das 
atividades, em meados de março do ano 
passado, nós nos dividimos em grupos e 
começamos a entrar em contato com to-
dos os paroquianos, a começar pelos mais 
idosos, que estariam possivelmente mais 
sozinhos, e nos colocamos à disposição 
para conversar, rezar ou até para fazer uma 
compra no mercado”, contou. 

A partir de junho, houve a retoma-
da gradual das atividades presenciais nas 
igrejas, seguindo os protocolos sanitários 
e a capacidade limitada de fiéis e missas 
campais.

“Estamos criando caminhos para pas-
sar por este tempo. Nossa esperança é que, 
no próximo ano letivo, que aqui começa 
em setembro, possamos retomar a Cate-
quese de crianças e adultos de forma pre-
sencial ou, ao menos, de forma híbrida, in-
tegrando encontros presenciais e on-line”, 
acrescentou Rosana.

APOSTOLADO VIRTUAL 
O construtor Márcio Anderson André, 

49, vive na cidade de Holliston, em Mas-
sachusetts. Ele e a esposa, Laiane André, 
coordenam o apostolado da Capela das 
Santas Chagas, na Paróquia Santa Brígi-
da, pertencente à Arquidiocese de Boston, 
que realiza um intenso trabalho pastoral 
com os imigrantes brasileiros. “Com as 
igrejas fechadas, passamos a rezar o Terço 
on-line e continuamos com essa prática to-
das as terças-feiras”, relatou.

Ao contrário do ano passado, a comu-
nidade pôde celebrar o Tríduo Pascal pre-
sencialmente na igreja. No Domingo de 
Páscoa, houve uma missa campal diante 
do Santuário de Nossa Senhora de Fátima 
da cidade. “Desde que reabriram as igrejas, 

Migrantes brasileiros relatam como vivem
a fé em meio à pandemia no exterior

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

não abrimos mãos das missas dominicais”, 
disse Márcio André, reconhecendo que a 
atual situação só é possível porque foram 
respeitadas as recomendações na fase mais 
crítica da pandemia.

IMPACTO ECONÔMICO 
Padre Raphael Colvara Pinto, 42, che-

gou aos Estados Unidos em fevereiro de 
2020, um mês antes do agravamento da 
pandemia no país. Ele atua na Paróquia 
São Carlos Borromeu, em Woburn, Mas-
sachusetts, e relatou que a situação na re-
gião de Boston foi bastante dramática no 
ano passado.

“Por ser uma comunidade de imigran-
tes, as pessoas foram muito afetadas pelos 
impactos da pandemia, especialmente 
com a falta de trabalho. A vida, aqui, é ex-
tremamente cara e, como muitos imigran-
tes não possuem documentação regulari-
zada, não dispõem do amparo social que 
o governo deu aos residentes documenta-
dos.”

Ainda de acordo com o Padre, a Ar-
quidiocese de Boston tem seguido rigo-
rosamente as orientações do governo. 
“Há uma rede de apoio que trabalha de 
maneira integrada. É verdade que isso 
não se deu em todo o país. Boston se dis-
tingue por ter as principais universidades 
dos Estados Unidos (Harvard, MIT, Bos-
ton University, Boston College...), sendo 
um centro de pesquisa e de saúde inter-
nacional”, frisou.

WEB RÁDIO 
Na Paróquia São Tarcísio, em Framin-

gham, Massachusetts, o Pároco, Padre 
Volmar Scaravelli, teve a iniciativa de criar 
uma web rádio voltada para os imigrantes, 
ao perceber a necessidade de estreitar o 
contato com a comunidade em meio ao 
isolamento social.

Com uma programação de 24 horas 
diárias, o canal é mantido pelos mem-
bros do apostolado brasileiro da comu-
nidade. “O principal objetivo é levar um 
pouco da fé, da esperança e da carida-
de, por meio do anúncio da Palavra de 
Deus, num momento tão difícil”, afir-
mou Juliana Campos, 37, diretora da 
web rádio.

DO OUTRO LADO DO MUNDO
A dona de casa Kelly Takahashi, 43, 

frequenta a Paróquia dos 26 Mártires do 
Japão, na cidade de Sano, que pertence à 
Diocese de Saitama. Ela contou que, em 
alguns estados, há um aumento de casos, 
sobretudo nos locais mais turísticos. No 
entanto, os japoneses estão conseguindo 
controlar a situação.

“Já estão acostumados, são bem 
organizados, respeitam as regras do 
uso de máscaras, higienização das 
mãos, temperatura corporal, nas es-
colas, hospitais, fábricas, lojas. Em 
todo local que recebem pessoas, são 
obrigatórias essas regras, inclusive 
nas igrejas”, disse.

“Na Diocese de Saitama, as missas 
presenciais retornaram no dia 21 de 
abril. Foi uma alegria muito grande”, 
afirmou, enfatizando que a celebração 
da Páscoa este ano foi marcada por mui-
tas emoções. “Celebramos a Ressurrei-
ção de Jesus em meio a essa pandemia, 
as perdas de amigos, parentes. Foi um 
convite ao nosso renascimento e para 
que a nossa fé em Jesus seja grandiosa, 
que possamos confiar sempre Nele”, ma-
nifestou.

ESPERANÇA
O operador de máquina Renan Yudi 

Fukuyama, 28, relatou que, este ano, a 
Solenidade da Páscoa teve um sentido es-
pecial, pois celebraram a Ressurreição do 
Senhor após um período marcado por so-
frimento e angústia.

“Eu tenho fé que se estamos aqui, ago-
ra, lutando contra a pandemia, é porque 
Deus quer que superemos essa tribulação 
e nos aproximemos cada vez mais da san-
tidade eterna”, disse Fukuyama.

Assim como em outros lugares, os ca-
tólicos brasileiros no Japão recorreram às 
plataformas digitais para cultivar a fé e de-
ram ênfase maior à oração em casa, em fa-
mília. Para Kelly, a conexão estreitou ainda 
mais os laços da comunidade de imigran-
tes brasileira dispersa, que pôde solidificar 
sua identidade católica em um país onde, 
além de serem estrangeiros, são uma mi-
noria religiosa.

Reprodução da internet

Nos Estados Unidos e no Japão, católicos brasileiros recorrem à tecnologia para manter laços com a comunidade de fé em meio à pandemia
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O Papa Francisco instituiu um novo 
ministério na Igreja: o do catequista. Na 
verdade, trata-se de um “Antigo minis-
tério” (Antiquum ministerium), título 
da carta apostólica em forma de motu 
proprio – decreto papal com força de lei 
–, em que o Pontífi ce eleva a Catequese 
à condição de ministério instituído. Foi 
publicado na terça-feira, 11, mas assi-
nado no dia 10, memória litúrgica de 
São João d’Ávila. 

Isso quer dizer que, a partir de ago-
ra, a Igreja deve dedicar ainda mais 
atenção à formação dos catequistas, 
tratando a Catequese como uma ver-
dadeira vocação. Também haverá uma 
cerimônia específi ca para instituir o 
ministério.

UMA HISTÓRIA ANTIGA
O “serviço do ensinamento” da Pa-

lavra de Deus e das coisas eclesiásticas 
vem desde a Igreja primitiva, as comu-
nidades que se formaram ao redor dos 
apóstolos. No documento, o Papa faz 
referências aos “mestres” ou pessoas 
que ensinavam os outros fi éis. Havia 
uma “comunhão de vida como carac-
terística da fecundidade da verdadeira 
Catequese recebida”, diz o Papa.

Os catequistas sempre foram ho-
mens e mulheres que, “obedientes à 
ação do Espírito Santo, dedicaram sua 
vida para edifi car a Igreja”. Desde o 
Concílio Vaticano II, nos anos 1960, 
a Igreja já passou a falar da Catequese 
como um ministério, parte da sua “mis-
são evangelizadora”, a ser exercido em 
nossos tempos principalmente pelos 
fi éis leigos.

A partir dali, diz o Papa, “a Igre-
ja sentiu, com renovada consciência, 
a importância do empenho do laicato 

Um novo e ‘antigo ministério’: o do catequista
FILIPE DOMINGUES

ESPECIAL PARA O SÃO PAULO

na obra da evangelização”. O Concílio 
afi rmou, no decreto Ad gentes, que “o 
papel do catequista é de máxima im-
portância”.

Além do Concílio Vaticano II, o 
Papa Francisco também cita sínodos, 
conferências episcopais e São Paulo VI, 
na justifi cativa para a criação do minis-
tério de catequista.

“Receber um ministério laical como 
aquele de catequista imprime uma 
acentuação maior ao empenho missio-
nário típico de cada batizado, que se 
deve desenvolver de forma plenamente 
secular, sem cair em alguma expressão 
de clericalização”, afi rma o decreto, fa-
zendo referências a São Paulo VI.

UM MINISTÉRIO LAICAL
O Papa instituiu este novo (e anti-

go) ministério de catequista, portanto, 
como um “ministério laical”, pois os lei-
gos, em sua vida cotidiana, têm “rela-
ções familiares e sociais” que lhes per-

mitem vivenciar a realidade concreta 
do mundo em que vivemos e traduzi-la 
nos termos da fé. 

Assim defi ne o Papa Francisco este 
ministério: “O catequista é chamado, 
em primeiro lugar, a expressar a sua 
competência no serviço pastoral da 
transmissão da fé que se desenvolve 
nas suas diferentes etapas: do primei-
ro anúncio que introduz ao Querigma 
à instrução que nos torna conscientes 
da vida nova em Cristo e prepara, em 
especial, aos sacramentos da iniciação 
cristã até a formação permanente, que 
consente a cada batizado estar sempre 
pronto a responder a quem lhes peça 
razões da esperança”.

Como na educação em geral, a Ca-
tequese pode e deve ser constantemen-
te atualizada em suas “metodologias 
e instrumentos”, afi rma o Papa, para 
que o Evangelho seja anunciado com 
criatividade. “Fidelidade ao passado e 
responsabilidade com o presente são 

as condições indispensáveis para que a 
Igreja possa desenvolver sua missão no 
mundo.”

O rito de instituição do ministério 
será elaborado e publicado pela Con-
gregação para o Culto Divino e a Dis-
ciplina dos Sacramentos. As conferên-
cias episcopais deverão apresentar uma 
proposta de formação aos catequistas, 
conforme sua realidade local. Caberá 
aos bispos diocesanos fazer o discerni-
mento sobre a admissão de catequistas 
e a quem instituí-lo.

Serão “homens e mulheres de fé 
profunda e maturidade humana, que 
tenham uma participação ativa na vida 
da comunidade cristã”, afi rma o Santo 
Padre.

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
Em coletiva de imprensa, Dom Rino 

Fisichella, Presidente do Pontifício Con-
selho para a Promoção da Nova Evan-
gelização, disse que Francisco quis dar 
um passo à “renovação da Catequese”, 
apresentando-a como ministério laical.

Segundo o Bispo, trata-se de uma 
grande novidade e a “realização de um 
desejo de São Paulo VI”, que sinalizava 
a participação crescente dos fi éis lei-
gos no serviço e na colaboração com 
os pastores. “Passaram-se 50 anos para 
que a Igreja chegasse a reconhecer que 
o serviço de tantos homens e mulheres, 
com seu empenho catequístico, consti-
tui realmente um ministério peculiar 
para o crescimento da comunidade 
cristã”, afi rmou Dom Fisichella.

Dessa forma, Francisco “promove 
a formação e o empenho do laicato”. 
Dom Fisichella acrescentou que a novi-
dade vai no mesmo sentido da recente 
instituição dos ministérios de acólito e 
leitor, permitindo que os leigos “este-
jam mais preparados para a transmis-
são da fé”.

Com o motu proprio Antiquum ministerium, Francisco institui o ministério do catequista

Vatican Media
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Você Pergunta

Meu amigo Wilson da Silva, de Pi-
rituba, me pede que eu faça um verda-
deiro dicionário; afinal, ele quer saber a 
diferença entre os títulos de sacerdote, 
vigário, frade, monge, bispo e cardeal. 
“E quanto aos capuchinhos? Ainda exis-
tem?”, também pergunta.

Vamos lá, Wilson! Sacerdote é um 
dos ministérios do padre; assim, todo 
padre participa do tríplice ministério de 
Jesus, que foi sacerdote, mestre e pastor. 

Como sacerdote, o padre santifica 
seus irmãos, levando Deus a eles e os 

levando a Deus. O padre é sacerdote 
quando se faz ponte pela qual Deus che-
ga a seus irmãos e seus irmãos chegam 
a Deus.

Vigário é aquele que age na pessoa 
de alguém, que substitui alguém. Vem 
da palavra latina vice-agere, ou seja, “fa-
zer as vezes de”. O vigário faz as vezes do 
bispo ou do pároco em uma diocese ou 
paróquia. Por exemplo: o vigário-geral 
é aquele padre que faz as vezes do bispo 
quanto este está ausente. O vigário numa 
paróquia é aquele que faz as vezes do bis-
po ou do pároco diante de uma pequena 
parcela do povo de Deus.

Frade é o título de um membro de 

uma ordem religiosa, como os capuchi-
nhos, os beneditinos, os dominicanos 
etc. A palavra frade tem o mesmo signi-
ficado da palavra frei, ou seja, frade ou 
frei querem dizer “irmão”.

Monge é aquele homem consagrado 
a Deus que vive em um mosteiro, ou mo-
nastério, como se diz em latim. A palavra 
vem do latim monacus, que quer dizer 
“solitário”. O monge deixa tudo para viver 
totalmente só em comunhão com Deus. 

A palavra bispo tem origem grega e 
significa “supervisor, alguém que está 
sempre vigilante”. Os bispos são os suces-
sores dos apóstolos.

Por fim, a palavra cardeal significa “a 

dobradiça de uma porta”. O cardeal na 
Igreja é aquele em torno do qual giram a 
vida e a administração da Igreja.

Para terminar, a palavra capuchinho 
significa “alguém que carrega um capuz”. 
É um religioso da ordem franciscana re-
formada em 1529, para retomar o rigor 
da regra deixada por São Francisco. Os 
capuchinhos são reconhecidos pela bar-
ba longa e pelo capucho que carregam 
no hábito e com o qual cobrem a cabeça. 

Pronto, Wilson. Cada palavra rende-
ria o capítulo de um livro. Resumi para 
você ter uma ideia geral. Agora, apro-
funde cada uma delas, está bem? E fique 
com Deus!

Quais as diferenças nos títulos que a Igreja atribuiu aos clérigos?

PADRE CIDO PEREIRA
osaopaulo@uol.com.br

Ao instituir o ministério de Cate-
quista por meio da carta apostólica 
na forma de motu proprio Antiquum 
ministerium, apresentada na terça-fei-
ra, 11 (leia mais na página 16), o Papa 
Francisco atribui um caráter institucio-
nal a uma missão que, historicamente, 
já possuía uma essência ministerial.

A palavra ministério, do latim mi-
nisterium, se refere à função do servi-
dor, logo, ministro é aquele que serve. 
Desde o início da Igreja, os cristãos 
se referem àqueles que realizam dife-
rentes serviços na comunidade como 
ministros. Com o passar do tempo e 
o desenvolvimento da hierarquia ecle-
siástica, esses serviços foram catego-
rizados, destacando-se os ministérios 
ordenados, ou seja, os que recebem o 
sacramento da Ordem, e os diversos 
ministérios leigos, sendo alguns deles 
instituídos oficialmente por meio de 
um rito, como os ministros extraordi-
nários da Sagrada Comunhão, leitores 
e acólitos.

Essa sistematização, contudo, não 
tirou dos demais serviços eclesiais o 
seu caráter ministerial em meio aos di-
ferentes dons e carismas existentes na 
Igreja em vista da evangelização, dentre 
os quais a Catequese. Isso é ressaltado 
no atual Diretório para a Catequese, 
publicado pelo Pontifício Conselho 
para a Promoção da Nova Evangeliza-
ção, com aprovação do Papa, em ju-
lho de 2020. No capítulo III, dedicado 
ao catequista, o documento recorda o 
que diz a constituição dogmática Lu-
men gentium, do Concílio Vaticano II 
(1962-1965): “Na edificação do corpo 
de Cristo, há diversidade de membros 
e de funções. Único é o Espírito que, 
para o bem da Igreja, distribui seus vá-
rios dons conforme a sua riqueza e as 
necessidades dos ministérios”.

Catequistas: ministros a 
serviço da nova evangelização

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br

LUGAR SIGNIFICATIVO
O diretório acrescenta que, “no con-

junto dos ministérios e serviços, com os 
quais a Igreja realiza a sua missão evan-
gelizadora, o ‘ministério da catequese’ 
ocupa lugar significativo, indispensável 
para o crescimento da fé”, tomando essa 
expressão da exortação apostólica Ca-
techesi tradendae (1979), de São João 
Paulo II.

“Este ministério introduz à fé, junta-
mente com o ministério litúrgico, gera 
filhos de Deus no seio da Igreja. Por este 
motivo, a vocação específica do catequis-
ta tem a sua raiz na vocação comum do 
povo de Deus, chamado a servir o desíg-
nio salvífico de Deus a favor da humani-
dade”, completa o Diretório.

Ainda em relação ao tema, o docu-
mento da Santa Sé enfatiza que toda a 
comunidade cristã é responsável pelo 
ministério da Catequese, mas cada um 
conforme sua condição particular na 
Igreja: ministros ordenados, pesso-
as consagradas, fiéis leigos. “Por meio 

deles, na diferença de funções de cada 
um, o ministério catequético oferece, 
de modo completo, a Palavra e o teste-
munho da realidade eclesial. Se faltasse 
qualquer uma dessas formas de presen-
ça, a catequese perderia parte da própria 
riqueza e significado”, diz o documento, 
remetendo-se ao Diretório Geral para a 
Catequese (1997).

VOCAÇÃO
Para Dom José Antônio Peruzzo, Ar-

cebispo de Curitiba (PR) e Presidente da 
Comissão Episcopal para a Animação 
Bíblico-Catequética da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), re-
conhecer o serviço catequético como um 
ministério instituído é algo que procede 
da teologia e eclesiologia do Concílio Va-
ticano II.

“Não é apenas um serviço que pres-
ta a uma comunidade. Diz o Papa: é 
vocação, sim! Servir em nome da Igreja 
à comunidade, à educação da fé, e fazê-
-lo por causa do Batismo que recebeu e 

a verdade que professa; assumir isso e a 
Igreja o reconhecer não como papel, mas 
como missão, não como um atributo, 
mas como algo próprio da identidade do 
batizado”, reforçou o Arcebispo, em en-
trevista ao portal da CNBB.

Por outro lado, Dom Peruzzo subli-
nhou que a instituição desse ministério 
responsabiliza a própria hierarquia que o 
confere. “Não é um título que se dá, mas 
uma missão que se reconhece. É dom 
de Deus. Não é uma distribuição efeti-
va e prática ou pragmática de tarefas, é 
pronunciar a verdade de si mesmo, o ca-
tequista, na condição de ministro e não 
apenas de colaborador funcional. E isso 
educa a Igreja e os hierarcas bispos, pres-
bíteros e também diáconos. Educa-nos 
para tomar no devido apreço e reconhe-
cer na devida grandeza o que significa 
educar a fé de um povo”, completou.

FORMAÇÃO
De igual modo, assim como acontece 

com a instituição dos ministérios leigos 
já existentes, supõe-se uma atenção cres-
cente à formação sistematizada dos no-
vos ministros que atuarão oficialmente 
em nome da Igreja.

Sobre a formação de catequistas, o 
Diretório para a Catequese ressalta “a 
necessidade de formar catequistas para 
a evangelização no mundo atual, harmo-
nizando com sabedoria a atenção devida 
às pessoas e às verdades de fé, o cresci-
mento pessoal e a dimensão comunitá-
ria, o cuidado com as dinâmicas espiri-
tuais e a dedicação ao compromisso em 
favor do bem comum”.

Outro aspecto assinalado pelo Dire-
tório se refere a algo dito pelo Papa Fran-
cisco em seu discurso aos participantes 
do Congresso Internacional de Cateque-
se, em 2013:  “Catequista é uma vocação. 
‘Ser catequista’: esta é a vocação; não tra-
balhar como catequista. Atenção que eu 
não disse ‘fazer’ o [trabalho de] catequis-
ta, mas ‘sê-lo’”. 

Por meio de motu proprio, Papa Francisco eleva o trabalho dos catequistas a ministério

Luciney Martins/Arquivo O SÃO PAULO
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Colômbia

Em 2022, completam-se os 400 anos 
de criação da Congregação para a Evan-
gelização dos Povos, mais conhecida por 
seu nome anterior, Sagrada Congregação 
para a Propagação da Fé, denominação 
alterada em 1967 por determinação de 
São Paulo VI. 

Fundada em 1622 pelo Papa Gregó-
rio XV, o objetivo desta Congregação é 
estimular a disseminação da fé em todo 
o mundo, com a competência de coorde-
nar todas as forças missionárias, propor-
cionar diretrizes para as missões, promo-
ver a formação do clero e das hierarquias 
locais, incentivar a fundação de novos 
institutos missionários e prover a ajuda 
material às atividades missionárias. 

Em suma, trata-se do instrumento do 
Santo Padre e da Santa Sé para o exercício 
da jurisdição sobre todas as missões e a 
cooperação missionária em todo o mun-
do, o que significa organizar, capacitar e 

Conferência episcopal e Papa Francisco 
expressam preocupação com conflitos no país

Civis armados e manifestantes que 
integram um movimento indígena que 
se opõe ao governo do presidente Iván 
Duque entraram em conflito, em Cali, 
na Colômbia, no domingo, 9. Ao menos 
oito pessoas ficaram feridas, três em es-
tado grave.

As manifestações dos indígenas têm 
sido feitas com o bloqueio do acesso à ci-
dade, resultando na escassez de produtos e 
suprimentos. Elas são parte de um protes-
to nacional, iniciado em 28 de abril, con-

tra as medidas econômicas do governo. 
Duque determinou um reforço nas 

tropas da Força Pública “para garantir a 
ordem pública na cidade e proporcionar 
tranquilidade à população”. Também de-
cretou medidas de restrição à circulação 
e lei seca na região de Cali.

Na terça-feira, 11, uma reunião entre 
o governo e representantes do chamado 
Comitê de Greve terminou sem um en-
tendimento para o fim dos conflitos, que 
já resultaram na morte de, ao menos, 27 
pessoas e 379 desaparecidos. 

No domingo, 9, durante a recitação 
do Regina Coeli, na Praça São Pedro, o 

Papa Francisco manifestou sua proximi-
dade com o povo colombiano: “Quero 
expressar a minha preocupação com as 
tensões e conflitos violentos na Colôm-
bia, que causaram mortes e deixaram 
muitos feridos”.

No mesmo dia, a Conferência Epis-
copal da Colômbia reiterou a disposição 
de mediar a busca pela paz e reconcilia-
ção no país. Antes, na sexta-feira, 7, os 
bispos colombianos promoveram um 
dia de oração, com a participação de fa-
mílias e membros das paróquias e movi-
mentos eclesiais.

Fontes: Celam e Conferência Episcopal da Colômbia
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Congregação para a Evangelização dos Povos inicia as
comemorações de quatro séculos de apoio à missão

JOSÉ FERREIRA FILHO
osaopaulo@uol.com.br

Congregação para a Evangelização dos Povos coordena forças missionárias em diferentes países

Diocese de Pemba

www.osaopaulo.org.br

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

Vaticano divulga a Mensagem 
do Papa para o 107º Dia Mundial 
do Migrante e do Refugiado
https://cutt.ly/wbSVLi4

CNBB motiva à participação na 
Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe
https://cutt.ly/MbSCNzu

Padre Francisco Jordan, 
fundador dos Salvatorianos, 
será beatificado no dia 15
https://cutt.ly/AbSCUZq

Charles de Foucauld: um santo 
contemporâneo
https://cutt.ly/BbSVWLH

Entidades e Prefeitura divergem 
sobre o melhor momento para a 
Revisão do Plano Diretor
https://cutt.ly/kbSCKGO

Curso on-line destaca a 
administração dos bens da 
Igreja a serviço da evangelização
https://cutt.ly/PbSVxEa

Pastoral do Menor da 
Arquidiocese realiza assembleia 
virtual
https://cutt.ly/8bSVatp

orientar todo o trabalho missionário pro-
movido pelas várias instituições vincula-
das ao Vaticano.  

O ano celebrativo foi aberto em 3 de 
maio, com a proposta de se visitar a fonte 
carismática de onde surgiu a Congregação.

COMPOSIÇÃO
A Congregação é composta atual-

mente de 49 membros, sendo 35 carde-
ais, cinco arcebispos, dois bispos, quatro 
diretores nacionais das Pontifícias Obras 
Missionárias e três superiores-gerais. 
Desde 2019, seu presidente é o Cardeal 
Luis Antonio Gokim Tagle, ex-Arcebispo 
de Manila, nas Filipinas.

Desde a criação e de acordo com as 
características e necessidades de cada 
época, vários aperfeiçoamentos foram 
executados na estrutura e na forma de 
atuação da Congregação para a Evange-
lização dos Povos, até mesmo em decor-
rência da indispensável colaboração dos 
leigos. Assim, também se inicia este ano a 
celebração do bicentenário de fundação e 
do centenário de elevação ao status de ór-
gão pontifício – a serem completados em 
2022 – das Pontifícias Obras Missionárias 
(POM), organismos vinculados àquela 
Congregação e que são uma rede mun-
dial de oração e solidariedade para apoiar 
o Papa em seu compromisso missionário 
com todas as Igrejas particulares. 

O trabalho das POM se concretiza me-

diante a oração – alma de toda missão –, 
o auxílio material aos cristãos no mundo 
inteiro e o empenho em despertar nos ba-
tizados a consciência e zelo missionários. 
Enfim, sua finalidade específica é orar e 
agir concretamente para apoiar a obra 
da evangelização e a missionariedade.

CARISMA
As POM foram criadas espontane-

amente pelo fervor missionário expres-
so pela fé dos batizados: duas mulheres 
(Pauline Marie Jaricot e Jeanne Bigard), 
um bispo (Dom Charles de Forbin-Jan-
son) e um sacerdote (Padre Paolo Man-
na) foram os fundadores de um grande 
movimento de cooperação missionária 
na Igreja. 

O carisma fundacional é único, ini-
ciado pela jovem francesa Pauline Jaricot, 
que, junto com um grupo de operárias, 
criou a primeira rede de oração e soli-
dariedade para apoiar os missionários 
franceses na China. Esta única inspiração 
anima as quatro obras que compõem as 
POM e existe para intensificar a anima-
ção, a formação e a cooperação missioná-
ria em todo o mundo:

  Pontifícia Obra para a Propagação 
da Fé (POPF): fundada em Lyon, na 
França, em 1822, pela Venerável Pau-
line Jaricot, tem a tarefa de promover 
a cooperação missionária em todas as 
comunidades cristãs. Para tanto, jun-

tamente com a coleta de donativos, 
ocupa-se das vocações missionárias, 
da educação no espírito missionário, 
especialmente com iniciativas durante 
o mês missionário (outubro).
  Pontifícia Obra São Pedro Apósto-
lo (POSPA): a francesa Jeanne Bigard 
foi sua idealizadora, em 1889, em seu 
país, na cidade de Caen. Esta obra 
se ocupa da formação do clero local 
nas Igrejas de missão, sobretudo com 
ajudas financeiras, cuja generosidade 
posteriormente se estendeu também 
aos candidatos à vida religiosa, mascu-
lina e feminina.
  Santa Infância ou Infância e Adoles-
cência Missionária (IAM): a obra foi 
criada em 1843, pelo também francês 
Monsenhor Forbin-Janson, Bispo de 
Nancy. Tem como escopo educar as 
crianças no espírito missionário, fa-
zendo-as interessar-se pelas necessi-
dades dos seus coetâneos dos países de 
missão, mediante a oferta de orações e 
ajudas materiais.
  Pontifícia União Missionária (PUM): 
é na Itália, pelas mãos do Padre Paolo 
Manna, em 1916, que nasce esta obra, 
tendo como tarefa a animação missio-
nária de sacerdotes, religiosos e reli-
giosas, membros de institutos secula-
res, cumprindo a função de promover 
as Igrejas locais.
Cada uma das quatro Pontifícias 

Obras tem sua própria identidade e es-
pecificidade, tanto no objetivo que se 
pretende alcançar quanto nos meios e 
iniciativas com os quais se realiza o mes-
mo fim, adaptando-os e renovando-os 
segundo as diversas situações eclesiais 
e socioculturais nas quais deve operar. 
Também é importante que, mesmo con-
servando a própria individualidade, essas 
obras evidenciem a unidade de espírito e 
de intenção que anima todas as Obras do 
Santo Padre e dos bispos, empenhadas 
em educar o povo de Deus em um fecun-
do espírito missionário.  

Fontes: Vatican.va e Vatican News
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Liturgia e Vida

PADRE JOÃO BECHARA VENTURA

Quarenta dias após a Ressurreição, o Se-
nhor Jesus subiu aos Céus. Isso não significa 
que passou a estar “ausente”. Ele mesmo prome-
teu: “Eis que estou convosco todos os dias até a 
consumação dos séculos” (Mt 28,20). A partir 
da Ascensão, Jesus apenas desapareceu da vis-
ta de seus discípulos, “de forma que seus olhos 
não mais podiam vê-Lo” (At 1,9). Ele, porém, 
continua presente e vivo em seu Corpo Místico 
que é a Igreja, nas almas daqueles que creem e, 
de modo especial, no Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia. 

Sem se distanciar, o Senhor foi como que 
“encoberto”, para que a sua vida continuasse 
por meio de nós. Não podemos vê-Lo e ouvi-
-Lo como faziam os primeiros discípulos; pode-
mos, contudo, buscá-Lo, conhecê-Lo e mesmo 
perceber a sua presença por trás do “véu” dos 
sacramentos, da Escritura e da prática do amor 
fraterno. Para nós – mais ainda que para os 
Apóstolos – valem as palavras ditas a São Tomé: 
“Bem-aventurados os que creram sem terem 
visto” (Jo 20,29). Para nós – que não pudemos 
nos sentar à mesa e olhar nos olhos do Senhor 
–, brilha a certeza de que “o justo viverá da fé” 
(Rm 1,17).

Subindo aos Céus, Jesus obriga a Igreja a vi-
ver de fé! Mas não somente; depois da Ascen-
são, a presença de Cristo não está limitada a este 
ou aquele lugar… Onde quer que esteja presente 
a sua Igreja; onde quer que a Eucaristia seja cele-
brada; onde arder uma lâmpada junto ao sacrá-
rio; onde o Evangelho for proclamado e vivido; 
onde existir amor verdadeiro a Deus e ao próxi-
mo, ali Jesus Cristo ressuscitado estará presente. 
Quem assegura essa presença é o Espírito Santo, 
que age pelos sacramentos nas almas dos fiéis. 

O Senhor havia dito na Última Ceia: “É de 
vosso interesse que eu parta, pois, se Eu não 
for, o Paráclito não virá a vós. Mas se Eu for, en-
viá-lo-ei a vós” (Jo 16,7). No dia da Ascensão, 
intensifica-se a espera pela efusão do Espírito 
Santo, que ocorrerá em Pentecostes. Unida à 
Mãe de Jesus em oração no Cenáculo, a Igreja 
aguarda ansiosa durante ainda dez dias, até que 
o divino Paráclito a enriqueça com a plenitude 
dos sacramentos, dos dons, frutos, carismas e, 
principalmente, com uma perfeita caridade. 

Paradoxalmente, foi preciso que Nosso Se-
nhor se ocultasse para que estivéssemos ainda 
mais unidos a Ele. Foi necessária uma aparente 
“separação” para que Ele viesse não apenas habi-
tar “conosco”, mas viver em nós. De certo modo, 
cumpriram-se uma vez mais estas palavras de 
Jesus: “Quem encontra a sua vida, perdê-la-á; 
quem perde a sua vida por causa de mim, en-
contrá-la-á” (Mt 10,39). Para encontrar Aquele 
que tanto desejamos, é preciso passar pela im-
pressão de que O perdemos. 

Alegremo-nos, pois, com a Ascensão do Se-
nhor! À direita do Pai nos altos Céus, sentado 
acima dos querubins, Ele está ainda mais pró-
ximo de nossas fadigas cotidianas. Vivo e ven-
cedor, convida-nos à “esperança”, à “glória” e à 
“herança” (Ef 1,18) eternas. Glorioso, Ele traz 
o Céu à terra e aos nossos corações. Portanto, 
“Corações ao alto”! E “Vinde, Espírito Santo”! 

ASCENSÃO DO SENHOR
16 DE MAIO DE 2021

O Senhor Jesus 
subiu aos Céus

A Faculdade de Direito Canôni-
co São Paulo Apóstolo da Arquidio-
cese de São Paulo iniciou no sábado, 
8, um curso de extensão sobre os 
“Delitos contra a moral reservados 
à Santa Sé”.

Realizada totalmente na modali-
dade on-line, a formação tem o obje-
tivo de aprofundar as normas canôni-
cas relacionadas aos procedimentos 
de investigação de delitos cometidos 
por clérigos contra o 6º mandamen-
to, isto é, a castidade, envolvendo um 
menor de idade, incluindo-se, por-
tanto, os abusos sexuais.

O curso é voltado a colaboradores 
e oficiais das cúrias diocesanas e pro-
vinciais, membros das comissões dio-
cesanas para tutela de menores e es-
tudantes de Direito Canônico. Entre 
os quase 200 participantes também 
estão bispos e inúmeros sacerdotes. 

BEM DA IGREJA E DO POVO
Na abertura do curso, o Carde-

al Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
de São Paulo e Grão-Chanceler da 
Faculdade de Direito Canônico São 
Paulo Apóstolo, elogiou a iniciativa 
voltada para um tema delicado, mas 
que deve ser enfrentado em vista do 
bem maior da missão da Igreja e de 
todo o povo.

Dom Odilo enfatizou que a Igreja 
está cada vez mais atenta ao modo de 
prevenir tais delitos e a como proce-
der corretamente na acolhida de de-
núncias, investigação e julgamentos 
dos casos. “Sempre foi dever da Igreja 
cuidar para que não haja escândalos. 
Isso diz respeito, sobretudo, àqueles 
que ferem a inocência e a psicologia 
de uma criança que, por causa de um 
abuso, carrega uma marca, um estig-
ma para o resto da vida. Jesus já ad-
vertia sobre a gravidade de tais atos”, 
afirmou.  

O Cardeal salientou, ainda, que al-
guns desvios comportamentais e atos 
que ferem os mandamentos da lei de 
Deus, além de serem considerados 
moralmente pecaminosos, são delitos 
segundo a norma canônica e civil, e, 
por isso, passíveis de sanções penais. 
Por outro lado, o Arcebispo reforçou 
que mesmo os atos não delituosos 
são graves por ferirem a moral, que 
vai além das normas. “Devemos estar 
atentos não apenas para evitar os de-
litos, mas para ter comportamentos 
e condutas morais dignas e idôneas”, 
afirmou.

Por fim, o Arcebispo ressaltou a 
necessidade de acolher as possíveis 
vítimas, averiguar e identificar os fa-
tos e dar os encaminhamentos cor-

retos, de modo que os escândalos 
sejam superados; e seus responsáveis, 
devidamente corrigidos. “A Igreja 
tem penas expiatórias e medicinais, 
para que aqueles que cometeram de-
litos possam se emendar a, ao mesmo 
tempo, corresponder à justiça”, con-
cluiu.

EVOLUÇÃO NA LEGISLAÇÃO
O curso é ministrado pelo Padre 

Denilson Geraldo, Doutor em Direi-
to Canônico pela Pontifícia Univer-
sidade Lateranense, em Roma, que, 
entre suas várias atribuições, tam-
bém é Coordenador da nova edição 
do Código de Direito Canônico pela 
Edições CNBB.

Ao introduzir a temática, o Pro-
fessor salientou que, nas últimas 
décadas, houve uma evolução da 
legislação dos países em relação à 
proteção de crianças, adolescentes e 
vulneráveis, o que também foi acom-
panhado pela legislação eclesiástica.

Em seguida, o Canonista lem-
brou alguns documentos da Igreja 
que atualizam e reforçam o rigor das 
normas canônicas sobre o tema, pu-
blicados pelos papas São João Paulo 
II, Bento XVI e Francisco.

MANUAL
Em julho de 2020,  a Santa Sé 

lançou um vademecum sobre alguns 
pontos do procedimento no trata-
mento dos casos de abuso sexual 
de menores cometidos por clérigos. 
“Este não é um texto normativo nem 
inova a legislação, mas um manual 
que visa a tornar mais claro esse per-
curso, desde a denúncia até a con-
clusão definitiva da causa”, explicou 
Padre Denilson.

O Professor sublinhou que tais 
atos cometidos por clérigos com 
uma pessoa maior de idade também 
se configuram delitos, porém não são 
reservados ao julgamento da Santa 
Sé, e, sim, de outras instâncias, como 
o tribunal diocesano, por exemplo. 

De igual modo, quando esses deli-
tos são cometidos por religiosos não 
clérigos ou membros leigos de asso-
ciações de fiéis (novas comunidades) 
com reconhecimento eclesiástico, 
o caso deve ser acompanhado pelo 
dicastério competente da Santa Sé 
– Congregação para os Institutos de 
Vida Consagrada ou Dicastério para 
os Leigos.

Em seguida, o Canonista explicou 
os primeiros passos a serem percorri-
dos a partir da notícia do delito, isto 
é, a comunicação ou denúncia do ato 
a ser investigado. Nesse aspecto, tam-
bém se incluem as denúncias anôni-
mas que, contudo, devem ser tratadas 
com bastante cautela, verificando-se 
se seu teor não é vago e se possuem 
informações mínimas que permitam 
uma averiguação. “Um delito aconte-
ce sempre no tempo e no espaço, pois 
se trata de uma ação cometida por 
pessoas determinadas e lugares deter-
minados.”

INVESTIGAÇÃO PRÉVIA
Uma vez acolhida a denúncia, é 

iniciada uma investigação prévia, que 
ainda não se trata do processo. Seu 
objetivo não é alcançar a certeza mo-
ral quanto à realização dos fatos que 
são objeto de acusação. Essa etapa 
tem a finalidade de recolher os dados 
e informações necessários para verifi-
car se há fundamentos suficientes no 
direito e nos fatos para considerar a 
acusação verossímil.

Padre Denilson salientou a im-
portância de que esses procedimentos 
sejam realizados de modo a preservar 
a integridade moral das partes envol-
vidas, uma vez que ainda se trata de 
acusações a serem averiguadas. De 
igual modo, deve ser dada a devida 
assistência, especialmente às presu-
míveis vítimas e testemunhas.

Nas próximas aulas, serão apro-
fundadas as demais etapas dos proce-
dimentos canônicos e questões práti-
cas para sua realização.

Curso aborda procedimentos para a 
investigação de delitos cometidos 
por clérigos contra a moral

FERNANDO GERONAZZO
osaopaulo@uol.com.br
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Padre Denilson assessora o curso, que tem quase 200 pessoas on-line no primeiro dia 
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Na manhã da quinta-feira, 6, o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arce-
bispo Metropolitano, participou da 
inauguração de um grande painel, 
executado pelo artista de street art 
Eduardo Kobra, nos muros da Pa-
róquia São Paulo da Cruz – Igre-
ja do Calvário, na Rua Henrique 
Schaumann, em Pinheiros, zona 
Oeste da capital paulista.

Com o objetivo de homenage-
ar aqueles que perderam suas vidas 
em decorrência do coronavírus, a 
obra, de 28 metros de comprimento 
por sete metros de altura, intitulada 
“Coexistência – Memorial da fé e 
por todas as vítimas da COVID-19”, 
retrata crianças de cinco religiões 
(Islamismo, Budismo, Cristianismo, 
Judaísmo e Hinduísmo), todas elas 
de máscara, cada uma com o símbo-

to Donizetti Brocado, CP, Pároco, e contou, também, 
com a presença do Superior Provincial dos Passionis-
tas, Padre Leudes Aparecido de Paula, CP, que, além de 
agradecerem a presença de todos, ressaltaram a neces-
sidade de cada cidadão fazer a sua parte, por meio do 
respeito ao isolamento social, do hábito da utilização 
de máscara e do álcool em gel, bem como do adequado 
distanciamento em locais públicos e da disposição de 
receber a vacina.

Logo após o descerramento do painel, todos os líde-
res religiosos foram chamados, um a um, a fazerem uma 
oração, em nome de sua confissão, como um clamor a 
Deus pelo fim dos males da pandemia.

ORAÇÃO DO CARDEAL
Ao tomar a palavra, o Arcebispo de São Paulo sau-

dou a todos, convidou-os a se unirem em prece por 
aqueles que sofrem as consequências da COVID-19 e 
invocou as bênçãos de Deus sobre toda a humanidade, 
de modo especial por aqueles que estão com essa do-
ença, por seus amigos e familiares, e profissionais da 
Saúde envolvidos nos atendimentos, bem como os que 
se dedicam à pesquisa e produção de medicamentos e 
vacinas.

Dom Odilo, em sua prece, lembrou-se, ainda, de 
rogar a Deus pelos governantes e responsáveis civis: 

“Olha para todos aqueles que de-
vem administrar, tomar decisões 
políticas e administrativas. Con-
cede-lhes prudência, bom senso e 
discernimento para decidir aquilo 
que é bom, aquilo que é o melhor 
para este momento”.

Por fim, o Arcebispo de São Pau-
lo pediu a Deus por todas as pessoas 
da sociedade, para que sejam soli-
dárias com aqueles que vivem algu-
ma situação de necessidade, e orou, 
também, pelos falecidos:

“Concede a todos nós um gran-
de sentimento de atitude, de solida-
riedade, de fraternidade, para es-
tendermos as mãos a todos aqueles 
que precisam: doentes, pobres, os 
deserdados da sorte, todos aque-
les que requerem neste momento 
a nossa ação solidária. Concede a 
todos nós a alegria de ver restabele-
cidos os doentes, a superação deste 
momento difícil que estamos atra-

Inaugurado painel na Igreja do Calvário, 
em memória dos falecidos de COVID-19

JOSÉ FERREIRA FILHO
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lo de sua confissão, como quem oferece uma oração pelo 
fim da pandemia.

A intenção é representar a humanidade unida, in-
dependentemente do credo, em torno de uma situação 
que atinge a todos, em todos os lugares, além de estimu-
lar o uso da máscara e valorizar o papel da ciência na 
busca de soluções para o atual problema sanitário.

UNIDOS PELO BEM COMUM
Além de Dom Odilo, o evento contou com a presen-

ça do próprio artista que executou a pintura do painel, 
Eduardo Kobra; do chefe de gabinete da Subprefeitura de 
Pinheiros, Felipe Américo Pita; e de diversos líderes reli-
giosos, entre eles o representante da Congregação Israelita 
Paulista, Rabino Michel Schlesinger; o sensei da Comu-
nidade Zen Budista, Monge Ryozan; o vice-presidente 
da União Nacional das Entidades Islâmicas, Sheik Jihad 
Hammadeh; o mestre espiritual herdeiro da Linhagem de 
Yogues Indianos Sachcha, Sri Prem Baba; a representante 
da Casa de Tradição Afrorreligiosa – Candomblé, Iyalorixá 
Carmen de Oxum; e o representante da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil, Pastor Gustavo Schmitt.

CLAMOR A DEUS
O ato foi aberto e conduzido pelo Padre Norber-

vessando, e concede a todos os que faleceram a tua luz, 
a tua vida, como prometeste, que eles vivam junto de ti 
para sempre. Amém!”   

PALAVRAS DO ARTISTA
No encerramento do ato de inauguração da obra, 

Eduardo Kobra, 46, muralista com 34 anos de carreira 
artística e mais de 3 mil painéis executados em todos os 
continentes, externou o que significa para ele ter dado 
vida ao painel “Coexistência”: 

“Este momento vai ficar marcado por toda a minha 
vida, e este painel tem um significado especial para mim 
porque sou um homem temente a Deus. Acima de tudo, 
Deus está no controle de todas as coisas, e quero dizer 
que nós vamos vencer essa situação juntos, porém sepa-
rados. Separados, e por isso juntos!”

Ele conclui seu discurso, chamando todos à união 
e renovando o convite para que a oração pelo fim da 
pandemia seja mantida:

“Todos nós, com união, perseverança, respeitan-
do o próximo, com tolerância, com amor e fé em 
Deus, devemos dirigir nossas orações ao Pai, para 
que Ele inspire os cientistas a encontrar a cura para 
este mal que assola a humanidade, e possamos sair 
desta pandemia mais fortalecidos e com mais fé em 
Deus.”

Lideranças religiosas, entre as quais o Cardeal Scherer, em frente ao painel, com Eduardo Kobra (2º à dir)


